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ALTAS NUTARĖ BANKETE 
PAGERBTI POVILĄ DARGI

NEW YORKE NUŠAUTAS
DIKTATORIAUS PRIEŠAS

Povilas P., Dargis

NEW YORK, N.Y. — čia nu- 
paruoštas suvažiavimo šautas 52 metų Joseph Firnun.

ALTo, Haičio sostinėje Firmin buvo 
atsto-1 ten ėjusio dienraščio redakto- W f te

vams ir organizacijoms bus pa- rius, bet kai atbėgo į Ameriką, 
teikta reikalinga informacija tai čia leido savaitini ^laikraš- 
laiškais.

Valdyba vienbalsiai nutarė su- j
’važiavimui siūlyti buvusį ALTo j tribūne pasisakė prieš diktą.o- 
! pirmininką inž. Antaną Rudį J6311 Glaudė Duvalier. Jay* 
t paskelbti Amerikos Lietuvių Ta- nas krašto vaidytojas negalėjo 

rybos garbės nariu, įvertinant pakęsti priešingo rašinio. Tuojau 
jo veiklą ALTe bei Lietuvos lais-Į policija pradėjo tardyti Firmi- 
viniino veikloje. Taip pat nu-j na .žinodamas, kas su kitaLstar- 
tarta suvažiavimo bankete, spa-: domais atsitiko, jis nutarė bėgti 
lio 22 d. Liet. Tautiniuose Na-1 Amerikon. New Yorko policija 

linuose, pagerbti ALTo ilgametį ( kad jis buvo sunkiai su- .
veikėją, vicepirm. Povilą Dargį. | žeistas į vidmius ir krūtinę.

Nutarta suvažiavimui siūlyti, | Nušautojo 22 metų sūnus Yves ’ 
kad Amerikos Lietuvių Kongre- ’ raneįė noliciiai. kari ivvko no-

sijos, 
darbotvarkės projektas, 
skyriams, suvažiavimo

Redaktorius dienraštyje Haiti

DRŪZAI IŠSPROGDINO ITALIJOS 
KARIŲ GINKLŲ SANDĖLĮ 
MASKVA ATSISAKĖ SUSTABDAU KARO 

MEDŽIAGOS SIUNTIMĄ SIRIJAI

Amerikos Lietuvių Tarybos 
43-asis suvažiavimas šaukiamas 
1983 m. spalio 22 d., šeštadienį, 
Lietuvių Tautiniuose Namuose, 
6422 South Kedzie Avė., Chica
go; Illinois. Registracijos pra
džia 8:30 vai. ryto. Suvažiavimo 
pradžia 9 val. rytot Bėndri pie- 
tūš 1-2 vaUpĮp. : - - —

Tą p ačią dieną 7:30 vaL vaka
re, Joje pat salėje įvyks banke
tas, kuriame suvažiavimo a tsto-

i .pranešė policijai, kad įvyko po- 
sas būtų šaukiamas (dėl, dangė- Utinė žmogžudystė. Jį nušovė 
lio parengimų tais metais) neDuvalier šalininkai, grasinę jam
1984, bet 1985 metais.

(ALTo informacija)

WEINBERGERIS DVIEM
SAVAITĖM VYKS AZUON

telefonu.

IRANAS JAU UŽKIŠĘS 
NAFTOS VERSMES ’ .

TEHERANAS..— Irano radi- !

BEIRUTAS, Libanas. — šeši 
j prancūzų sprausminiai lėktuvai 

ketvirtadienį popiet puolė drū
zų artilerijos centrus. Prancū
zams pavyko pataikyti į tikslą, 
nes vėliau drūzai nustojo šau
dyti į Beirutą.

Iki šio meto drūzai ar palesti
niečiai nelietė italu. Patys smar-

> kiausi smūgiai ėjo amirikie- 
• čiams. Jie turėdavo smukti į ap- 
I kasus, kad sprogstanlieji šovi- 
; niai nesužeistų. Antroje vietoje 
; buvo apšaudomi prancūzai.
j Prancūzai turėjo kantrybės, 
j bet kai ketvirtadienį drūzai, įsi- 
! taisę kanuoles Suk al Garb pa
šlaitėse, sužeidė keturis prancū
zų kareivius, tai prancūzai palei
do savo Super-Etendard bombo
nešius į Suk al Garb pozicijas. 
Bombos krito ne miestelyje, bet 
i užmiestyje. įrengtas drūzų ka
nuoles.

HONOLULU, Havajų salos.— j 
Krašto apsaugos, sekretorius 39 
Caspar Weinberger sustojo ke-l pajėgė 
lioms valandoms Havajų salose. Siveržimą j Persijos įlanką.

Tuo^torpu nėra platesnių ži- 
niu^^^Ofaniečiams pavykę

•30
pranešė, kadi 
rii-'.riarbmirf- -- 
ylf naftos pra-

pastabų nedarysianti.
Libano kariai kovoja su drū- 

zais, palestiniečiais bei šijitais 
Bamduno, Dur Šveir, Ain Dara 
ir Al Abadija apylinkėse. Drū- 
zai, ginkluoti naujassiais gink
lais, pralaužė frontą Bamduno 
ruože ir dabar veržiasi Suk ai 
Garb pozicijose ir bando įsistip
rinti gretimuose miesteliuose.

\ į, . *

Libaniečiai daug geriau jau
čiasi. kai žino, kad amerikiečiai 
bei prancūzai jiems padeda. Li
bano kariai žino, kad jie vieni 
nepajėgs sustabdyti gerai gink
luotų Sirijos karių, bet iki šio 
meto Sirijos karo jėgos dar ne
siveržia į pirmąsias kovos lini
jas. Libano kariuomenei pavyko 
apvalyti patį Beirutą, bet ji dar 
neturi pakankamai ginklų ir ne
gali sustabdyti visų karių, ku
riuos gali apginkluoti rusai.

Prancūzų gynybos ministeris 
Charles Hernu pareiškė, kad jis

Jis skrandą.į Aziją. Pięmiaušia 
jis pląjE^i.a^'šųstoti PekiiSį: Ten 
jis su ats^^įgais1, Ąįįftos prasiveržimą

Bilietu, už sisakj ii ---- v tu, ?
kręip-į^iitis^į ALTo centrą, 12606 ynenėB darbui vadovavo tos rūšies
West||li- Kinijos kariai d^CNteSeturj senus * specialistas' Abolhasani. 
nais 606^Aęl’. ginklus;/Reikia viską sumoder-nais
Bilfeto katfta-auka ^Į5 asrųenirp. ninti.' šių Alięnų ginklams reikia Į 

SdvažŽtao jšviklrėse/peĄ ’aiky? Sekretorius

tadienj, spalio 21 d., v :30 vai. va
kare ALTo namuose bus suva
žiavimo atstovų, ir svečių pri
ėmimas.

Į’; suvažiavimą kviečiami ne
tikALTo'atstovai, bet ir svečiai: 
organizacijos ir pavieniai 
kėjai.

vei-

• * ♦ *
ALTO VALDYBOS

POSĖDIS

i pirmiausia'tarsis su Kinijos gy- 
| nybos miiiisteriu Žang Aiping, 
vėliau jis taip pat pasikalbės su 
Tegu Hsiappingu.

Weinbergeris yra pasiruošęs 
pasiūlyti elektroniškus ginklus, 

i Svarbiausią yra nustatyti, ko 
Kinija pagęįdautų ir kaip ji ruo
šia krašto gynybą.

Savo ruožtu Irako radijas 
tvirtina, kad Irano pranešimas 
yra neteisingas. Nafta dar ver
žiasi į paviršių keliose vietose. 
Jeigu pavyko užkišti vienas vers
mes. tai nafta vis veržiasi kito-

Prezidentas Reaganas pareiškė, kad lapkričio mėnesi 
jis skris į Filipinus, bet jo žmona Nancy atkalbinėja 
prezidentą, kad nevažiuotų. Filipinuose labai neramu.

Ruošiama nauja protesto demonstracija.

SUKILĖLL4I SKANDINS NIKARAGVAI 
NAFTĄ VEŽANČIUS LAIVUS

EDEN PASTORA TURI KELIS MALŪNSPARNIUS 
IR LĖKTUVUS SANDINISTŲ ŪKIUI GRIAUTI

TEGUCIGALPA, Honduras.— =-- -:----- ■ - --------- =■
se vietose. Nuo to laiko, kai Ira- Eden Pastora pareiškė, kad jo 
ko lėktuvai puolė versmes Per- ’ vadovaujami lakūnai šiomis die-
sijos įlankoje vasario mėnesį, nomis pradės skandinti laivus, 

j nafta nesustabdomai veržiasi. 
I X

Amerikos Lietuvių Tarybos 
valdybos šan. rugsėjo 16 d. po
sėdį, esant pirm. dr. K. Šidlaus
kui atostogose, pravedė vicepir
mininkas Teodoras Blinstrubas. 
Priimtas praeito posėdžio proto
kolas, kurį patiekė prot. sekr. 
adv. A. Domanskis.

— V. Vokietijos prokuratūra 
paleido žurnalistą Gerd Heide- 
inana, 
“Stern” redaktoriui pirkti klas-, 
totus Hitlerio dienoraščio rank-, 
raščius. Jis nežinojęs, kad tie' 
rankraščiai buvo klastoti.

kuris įpiršo žurnalo

— Paleistam žurnalistui Gerd 
Heiriemanui užvesta nauja byla

— Poole uoste anglai suvarė 
į naująją “Nojaus arką“ dešim
tis karvių, kiaulių, arklių ir avių. 
I^aivas išplaukė 8,000 mylių ke
lionėn į Falkland salas. Kelionė 
truks 30 dienų.

-— Čilės vario kasvklu darbi- w c-
’ ninkai sutiko grįžti į darbą, bet 
vis tiek ateityje ruoš didesnę 
demonstraciją prieš prezidentą

Po valdybos nariu ir komisijų apie paimtų $650,000 grąžini- A. Pinochet, kuris įvedė krašte 
pranešimų, aptarti svarbiausieji ( m3- pin’ŠŲ jis jau išleidęs, diktatūrą.
ALTo metinio suvažiavimo rei- ■ 1 1 ę---  —--
kalai. Numatytos įvairios komi- 
į---------s.s.-.tj—: ■ s

vežančius naftą dabartinei Nika- 
raguos vvriausvbei. Pasirodo, 
kad buvęs Meksikos prezidentas 
pradėjo kiekvieną mėnesį siųsti 
į Nikaraguą po tanklaivi dega
lų. Naujas prezidentas De la 
Madrid Hurtado tęsia tą pati 
darbą, bet jis pareikalavo, kad 

! Niką raguos vyriausybė pradėtų 
mokėti už degalus.

Nežinia, ar Meksika gauna pi
nigų už degalus. Pastora tvirti
na, kad nikaragueeiai yra pa
skelbę karą sandinistų vyriau-

* sybei. “Kas padeda sandinistų 1 
\ vyriausybei, tas yra mūsų prie- 
i šas“, pareiškė Pastora.

KALENDORfiLIS
Rugsėjo 24: Marija, Gerardas, 

Vėliona, Melderka, Rankmė, Jo- 
gaudas, Vėsula.

Rugsėjo 2q: Vladislovas, Urbo
nas, Maldonis, Jungailė, Stava- 
ris, žetvė.

Rugsėjo 26: Kiprijonas, Justi
na, Gražina, Bartaitis, Metrą, 
Kurytis.

Saulė teka 6:40, leidžiasi 6:46.

' Oras vėjuotas, saulėtas, tru- 
putį Šiltesnis.

Prezidentas Miterandas leido prancūzų aviacijai pulti 
drūzų pozicijas, kai drūzų artilerija apšaudė ambasa

doriaus vilą ir nušovė keturis kareivius.

Paaiškėjo, kad prancūzai į 
Beirutą paskaitė nė tiktai Į.2d0 
užsienio legiono, karių, bet ir 
lėktuvnešį. “Fosh”. šis karo lai
vas stovėjo Viduržemio jūroje, 

3ąetoli Beiruto pakraščių.?
Yra pagrindo manyti, kad 

Amerikos? ir prancūzų kariuo
menės f-vadai pasitaria visais 
svarbesniais klausimais. Prancū-

. zai žinojo;- kur drūzai laiko savo 
kanuoles. Juos apramino ameri 
kiečiai šios savaitės pradžioje 
o dabar jiems davė smūgį pran
cūzų lakūnai.;

Atėjusios žinios iš Washing- 
tono sako, kad prezidentas Rea
ganas kreipėsi j Maskvą, prašy
damas Sovietu vvriausvbe imtis 
priemonių, kad Sirijos valdžia 
neduotų sovietinių ginklų drū
zams, palestiniečiams, šijitams 
ir kitiems, kurie kenkia Libano

i kariuomenei. Tikslaus atsakymo 
dar neturime, bet Sovietų vai- „----- -

! džia pareiškusi, kad ji apie tai Miami, pasukti į Kubą. Lėktuve 
Ketvirtadienio popietę pačia- nieko nežinanti ir Sirijai jokių buvo 112 keleivių.

me Beirute apie 1,000 drūzų su- ( 
ruošė demonstraciją prieš Ame
rikos nutarimą apšaudyti drūzų 
pozicijas Suk al Garb srityje.' 
Prancūzų sektoriuje gyvena di-, 
dokas drūzų skaičius. Jie susita
rė pareikšti protestą Amerikos 
vyriausybei ir kariuomenė?: 
dovybei.

Drūzai susirinko Beiruto 
namiestyje. Jie pramaršavo 
jūrių ir iš ten nužingsniavo 
Amerikos ambasados ir išdėstė 
savo nepasitenkinimą. Jie buvo ' 
įsitikinę, kad amerikiečiai netu- j 
rėjo kištis į drūzų ir libaniečių 1 
kovas. Drūzai bandė įtikinti, 
amerikiečius, kad jie nėra Ame- j 
rikes priešai, bet negalėjo pa- j 
aiškinti, kuriais sumetimais šau
do

priemonių sustabdyti drūzus ir 
kitas ginkluotas grupes. Prancū
zai jau neteko 17 karių Beirute. 
Jie negali leisti drūzams 
liau apšaudyti turimas 
ci j as.

ir to- 
pc:zi-

— Praeitą penktadienį Pietų 
Korėjoj, Taegu mieste esančia
me amerikiečių centre, sprogo 
galinga bomba, užmušdama du 
žmones. Policija tiria, kas ga
lėjo bombą ten padėti.

Prancūzų sunkvežimis turėjo 
pravažiuoti po tiltu. Buvo paleis
ta į mašiną granata ir padaryta 
žalos, sužeisti du kareiviai. Po 
šio užpuolimo, įsakyta prancū
zams lėktuvais pulti drūzų arti
leriją.

Beirute drūzai suruošė 
demonstraciją

— Falklando salų ūkiuose bu
vo užmušta daug gyvulių per 
71 dienas 
anglų ir 
nutarė į 
gyvulių.

besitęsusi karą tarp 
argentiniečių. Britai 
salas pasiųsti naujų

— Iš New Yorko pakilusį lėk
tuvą grobikai privertė, vietoj
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PALEIDO GRANATĄ 
Į PRANCŪZŲ MAŠINĄ

BEIRUTAS, Libanas. — Virš 
savaitės niekas nelietė prancūzų 
karių, atvykusių į Libaną padėti 
vyriausybei įvesti laiką ir tvar
ką visame krašte. Pats svarbiau
sias tikslas buvo išprašyti užsie
nio karo jėgas iš Libano.

Sirijos karo jėgos sutiko at
šaukti savo karius, kai Izraelis 
atšauks savo ^nkluotas pajėgas. 
Izraelio kariuomenės vadovybė Į te, 
priešinosi, bet JAV Valstybės 
sekretorius įtikino izraelitus, 
kad atšauktų savo jėgas anks
čiau, tada Sirija taip pat turės 
atšaukti savąsias. Izraelis atšau
kė savo dalinius iš šuf kalnų, 
bet Sirija neskuba atitraukti sa
vo karių.

i amerikiečius.

šė

pa-

šiandien, rugsėjo 24 d. ry-
10 vai., Lietuvių Tautiniuose , 

Namuose bus R. JAV Lietuvių 
Bendruomenės veikėjų pasitari
mas. Sekretorė A. Repšienė j 
kviečia visus pareigūnus pasita
rime dalyvauti.

— Penktadienį aukso uncija 
kainavo ? 116.
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Izraelio kariai į Beirutą nebegrįš, bei jie nesirengia 
atiduoti Sirijai Golano aukštumų. Sirija sutiko ati
duoti jas, kad Izraelis pasitrauktų nuo Damasko.



1

Atrd. GRICIUS

Kvepėjo jaunu vasarojumi ir kurios pareina ne tik žemės, bet 
eglynu. Kur tik pažvelgsi — akis 
klydo bedugnėj tamsumoj. Vir
šum spiečiais mirgėjo žvaigždės, 
tarytum iš jų smulkiu lietum 
>ruveno drungnas vasarojaus ir 
eglyno kvapas.

Bejėgiškai, aštriais liežuviais 
šokinėjo liepsna, kurią keli vy
rai atsidėję kurstė malkomis, ta
rytum jie siundė tą liepsną pu
tokli ir gigu įlinkose listynese 
amžiams nugalėti vis grįžtančią
tamsą.

Is vietos į vietą nepastebimai 
nardydamas kriokė nenuorama 
perkūno oželis, rodos <jį kas už 
gerus pinigus pasamdęs liepė ix’ 
pačiam nemiegoti ir kitus savo- 
kakaryne iš miego gąsdinti.
Kažkur toli gyvavo pempės; 

tie nemigos paukščiai kurie įsi
veisė neleidžia rum ai naktibal
doms ir žingsnį žengti.

— Girdit. Pempės iš kailio; 
neriasi...

— Tur būt, lapė ai’ šuo pempi- 
nėja.

Keli vyrai pakėlė galvas ir at
sidėję klausėsi tamsos; ugnies 
nušviesti jų veidai atrodė de
ginto įmolio. Kurį laiką veidai 
buvo sustingę negyvoj rimty.

— Nieko ten nėra. Juk Petrio 
ir Jonio kaleina. Kur jie?

— Niiėjo...
— Tai nėra čia ko ir gąsčiotis. 

Reikės — pašauks...
Vyrai vėl nurimo.
Apylinkėj priviso arkliavagių.; 

Dienos metu stačiai bematant, 
net iš ratų iškinkę arklius pa- 
joja.

Ūkininkai grieže dantis, pir- '■ 
ko 'mišias prie šy. Jurgio, kad 
arklius apšaugatųVr prie ŽV. An
tano, kad pavogtuosius grąžin
tų. šventieji į mišias nei bū, nei 
be; jei kas domėjosi dažnomis 
vagystėmis, žinoma, be apvog
tųjų, tai tik policija. Bent keli 
policininkai paslaptingumo ir 
rimties kupinais veidais užraši
nėjo kui pirkioj prie sienų prieš 
visagalinčiu: ponus prisišlieju
sių žmonių parodymus, — už
rašinėjo reikšmingai raukydami 
antakius, tarytum darydami ne
paprasto šventumo apeigą, nuo

ENERGY
WISE

Change ths oil tnd 
f Iters «v<»ry 3,000 te 
6.000ml'ee to «v’o^ 
westing gasoline.

Doni be a Rom Lėsert

visų pasaulių būklė. Policijos 
atstovų didžią rimtį ardė tiktai 
Kupstas. Jis dalyvavo kiekvie
no, tokio tardymo metu; trankė 
kumščiu stalą ir rėkavo polici
ninkams.

— Už ką jūs algą imate, a? Ko 
jūs žiūrite, a? Juk vagys išneš
tų ir jus pačius, ar jūs pajustu
mėte, a? Žiūrėkit, visus kaimo 
arklius baigia vogti, o ar jūs bent 
vieną sugavote, a? Net pėdsako 
neužėjote...

Jei taip tirąsiai būtų mosavęs 
rankomis policicninkų panosėj 
kas kitas padėkim - 
kuris teturėjo vienaip ir antraip 
peršokamą sklypą žemės ir žilą 
kažkokio senumo ožką, vargiai 
ar būtų surinkęs savo dantų li
kučius, ar bent būtų atsisėdęs 
šaltojou už niišižėngimą, kvali
fikuojamą: “Įžeidimas valdžios 
atstovo, einant jam tarnybos pa
reigas”.

Bet čia buvo Kupstas, kuris į 
miestelį nuvažiavęs su kunigu už 
rankos sveikinosi, vaistininkui 
per petį plojo ir dažnai iki vėly
vos nakties pas jį viešėjo, numa
tomas buvo rinkl i į valsčiaus vir
šaitį, tiems patiems policijos at
stovams mokėjo pagrasinti pirš
tu:

— Jūs man žiūrėkit! Tiriu aš 
ir Kaune pažinčių...

Užtat policijos atstovai šaipė
si barami, kai geležėlę radę ir 
niurzgėjo:

— Apsukrūs vagys... Mes vis
ką, visus aplinkraščiais nurody
tus žygius darom... Kol kas be 
jokių pasekmių.

— Be pasekndų... O dėl tų. pą- 
elgtUoinis paleisi- 

teiV. Jūs than žiūrėk  i te-.į^tš ir: 
Kaune...

Policininkai dvllinki sprūdo 
pro duris ir žiūrėjo, o netrūkūs 
iš kurio nors kiemo iėl kilo ala-. 
sas, vėl policininkai;, giliausios 
rimties veidais lankėsi žiūrėti, 
žmoneiiaį ■ davė nurodymus, o 
Kupstas: t

— Už ką- jūs algą imate? Ko 
jūs žiūrite, a?...

, Visas kaimas griebėsi už gal 
vos: pati darbymetė. arkliai" 
kiauras dienas lauke matažina-- 
mi, o por naktis dar kūtėj lai- 

į kyši — bematant varnoms sule
sinsi. G želė ganyklose kaip grie 
tinė. pats žmogus sumanytum
— valgytum.

Kadangi tiek valdžios atstbvai.į 
tiek miškų pirkimas, tiek Kups-" 
to pirštas buvo nuo vagių ap.; 
saugoti, bejėgiai ūkihinkai, jei* 
kurie patys naktigenėn nejdjo? 
e.:ivo samdiniams įkalbėdami., 
kiniam: . ' j

— Būk geras, broleli, mikūlo--’ 
sė paviržio nesigailėsiu tik ne
pražudyk arklių.. į

O kuriam:..;
— Pražudysi, rupūže, arklius

— noų pre 
darė tai. k;
kė nepaprasto budrumo. Jiems 
išnyko ir gardūs juokai ir ne^ 
apsakomai malonios kelionės 1 
neužmirštamus svirnus. Užtat jie 

ne menkai tūžo...

Rauba,

a kausi išmušiu. Pa- 
arkliagahiui pasie-

SBC

Karvės sode (Dabar šioj vietoj O’Hara Aeroportas)

GYVENIMO SCENA
(Tęsinys)

Jie ginčijos, kol šus&ovė 
Kiekviens už savąją gėrovę. 
Ir kovėsi uoliai abu, 
0 traukinys riedėjo vis: 
Su savo garvežiu juodu 
Vadus nustūmė į šalisx 
Ir be nurodytos krypties 
Paskendo tamsoje nakties...

EPILOGAS

Gyvena žmonės, mąsto, šneka, 
Viens kitą myli arba plaka, 
Ir vis dėl tikslo nesuprasto, 
Ir vis dėl kelio nesurasto, 
Kur sekt turėtų juos visi 
Ir būt per amžius laimingi... 
Taip mainos uždanga — kilnojas,

m. siLki kiš

; — Tai prkfefcė friūstt v^ratrs 
uodegas — juokėsi senieji, ku
riems' svirną! berūpėjo tik; iš at
žvilgio arubdii pilhurrfo iE ant 
grėdų sukabiritiį' lašinių ~ palčių 
storumo. . . .. - .

Įmestas Vū^iiį šalisti šakų pun
das sučirškė ir paWjb į bltį tau

būrys arklių,' rtlib kb kilo huo- 
įątinis kelį^ SĘfrškimaą, j-odos, 
tamsoj , velnių būr^š susirinkęs

rai žemę. Draipslėši
riį kūnai, felfcėjdšl
vo. >* ' T. 4

— Vakar, į^kbjM; p^Jagitb
i kūte kažkas laiizfesi. ^ajlitęs,
* < „i1? i

iilifijt fi|- 
feiiJIHria-

Kaip dlbar Ruoštas, sugebėsian
čiu Įr pirštu valdžios panosėj pa- 
grasiliii.

— Dieve, Th.nfario Dieve... Ir 
žmdhėš.; Aiškiai Dievas ant Si- 
iiatįaš kalno pasakė: sekmas 
— hb'vbk... Gt tau ir nevagia, —

-* * > <*♦ a *- * ■*pasakė;— kaip į tvorą papūtė...

ftį, Ugnimi parašyti, dabar dar 
ibbeblizgą, o mano širmį nu- 
krii^ukė ii- tiek;..

jokyhiaš- kalbėjo susitraukęs

vos šerių ^fiŽb. kyšojo pypkė, 
updėgūsi, Aūzhiinta — kažkurių 
gadynių palai kas. Jokymas jau 
amžių baigią jr iki .šiol .negali 
iltsistėbėti; ^sdėl gyvenime taip

porą kartM^^S ir paviięš; — - mSžįi ^įSontl Mtteiieji ant -Si-

arklius prarasti, lygiai va£į pa- mas smarkiaLBk^jb; kad Dievas 
tiri būti jo fėrdves sargas ir at
sidėjęs daboti jo širmio ir kito
kio turto. neliečiamybę. Kadan
gi čia pat akyse dėjosi visai prie
šingi daiktai, Jokymui į galvą 
smerkėsi visokios mintys,-besi-

matyti. ‘ . T -
— R-rupūžės; — sultingai, 

kaip medum teptai ištarė. Domas 
Juška. Jis turėjo ko siūstiį bjuvo 
nurota pora; jo arklių, ir tai gė- 
riausitĮ apylinkėje arklių. Dabar 
kokie skrandai — ji---- ,
beliko.'^iet ir dėl tų likimo Dbr. 
,mo kailis šiaušėsi. Paskutinių
jų netekęs, eik ir jęskok pato
gesnės gembės pasikarti, — vįk- 
tiek elgeta paleistas. Jis buvo 
\giliaipasipiktinęs vagių’ bėgė 
liška drąsa, taip pat valdžios at
stovų pašėliškų šusriūclimu. Ar 
jis be:ręikalo už žemę moka vai-, 
tižiai tokį pundą pinigų? Neabe
jotini: valdžia užtat privalo rū
pintis jo turto, neliečiamumu.- 
Kada Kupstas spigino-policijai:;

— Už ką jūs-algą.imat, a? —, 
Domas už Kupsto nugaros sto
vėdamas per jo petį griežtai pri- 
tarinėjo: ’ j

— Je... taigi, mat... Nieko ne-: 
žiūrite... O pinigus imat... Tai-
S1-:-

Už tokias drąsias kalbas kiti 
kaimo gyventojai Domą skaitė 
drąsiu vyrū, neduodančiu- sau 
int apyvarų užminti ir kada nors.

bdo^ kaulai! kėsinančios numušti tų įsakymų
kainą:

— Ot tau ir įsakymai... Dar 
ant kalno'Sinajaus su dideliu 
trėhksniu ir liepsna, pasakė... 
D širmis stačiai iš panosės din
go. . ‘

J.okymą g;d tokios abejonės. 
Būtų ir .iš kelio išvedusios, jei. 
ne pypkutė ir mokėjimas savo 
mintis suvaldyt. .Jis žinojo, kad 
ne visos mintys Dievui priimti
nos, už kitas nemaža pipirų po 
mirties pažadėta. Kadangi taiks
tai jis nežinojo, kokios minty: 
leistinos ir kokios baustinos, tai 
Jokymas bevelijo visai nieko ne
galvoti. Tokiais atvejais jo sa
manotose lūpose šokinėjo pap- 
kojama pykutė. kurios dūmai 
vaikė visokias pagundas, jo pa
tyrimu, smarkiau, negu šv. Ag- 
nicškos vanduo, ar šv. Agotos 
duona.

— Su liepsnom ant Sinojau 
kalno pasakyta, — stiprino sa
ve. Jokymas ir galvojo, kas ge- Į 
riau (išgelbėtų jo likusį 'arklį! 
nuo vagiu: ar užpirktos prie šv. žiuje.

Jurgio mišios, ar nukalti geri 
geležiniai pančiai.

— Ko čia Jokymas niurzga?*
— pasiteiravo iš tamsos išlindęs ■ 
Kupstas. Jis numetė ant žemės! 
apynasrius ir pats at jų atsisėdo, j 
Ir apsižvalgęs pridūrė:

— Pavėlavau... Taisiau ratus: 
ryt ruošiuos į Joniškį- važiuoti. ■ 
Kas, vyrai, padabosit mano ark- Į 
liūs? Bėrį tvarte palikau, juo 
ryt važiuosiu. O su tom dvas
nom daug vargo neturėsit.

— 'Gerai, padabosim... Jei ne- 
nudabosim... {

— Antai Jokymas visą vakarą { 
sielojasi; įsakymus, sako, antį 
Sinojaus davė, o mano širmį nu
džiovė ir gana.

— Taigi, anot Jokymo... Mano į 
kalba: — sugavai vagį, nusukai; 
sprandą ir kvit. Matot, tvarka! 
tokia, jau kitaip nieko nė'p'ada-į 
rysi, — prabilo Kupstas, kaip! 
žmogus vieną išėjimą Beturįs.

— Penktas — neužmušk. Ug-į 
nim pasakyta ant kalno Sinojaus;'.
— pranašiškai pareiškė Joky-’ 
nas, čiulpdamas save nuodėgulį. •

— Kaip tai neužmušk? —j 
Kupstą įgėlė,. Pasakyta — ne-Į 
vok, o kas daryti pagavus va-’ 
giant — nepasakyta. Vadinas,! 
ką nori su vagim, tą ir daryk,! 
nes toks likimas vi: ose popiero- 
e vagims užrašytas ir Dievas jį 
enai iš akių paleido. Gerai pa
sakyta. Domas negalėje atsi-į 
įžiaugti griežtais Kupsto veiks-, 
.nais. Kai pats savo rankomis 
šonkaulius sumalsi, būsi tikras, 
kad tas. jau nebevogs. Jokymas 
pakšnojo savo pypkelę ir virš
kino galvoj:

— Prasmegtam kur...2 ir tų 
įsakymų neaiškumas. Pasakė: 
Neužmušk. O kada galima mušti
— nepasakė. O nieko nępada- , 
rysi: mušti reikia,— ir pačiam 
Dievui ramiau būtų, mažiau kas 
berūstintų jį, jei taip visus va
gis kas nors išsmaugtų...

(Bus daugiau)

Ir keičias aktoriai ant scenos, 
jie juda, vietoj nesustoja; 
Jų nieks nenori būti vienas. 
Tai ieško, dairosi kitų, 
Su kuo galėtų būt kartu 
Ir tęsti kelią nežinios. 
0 balsas girdisi minios: 
“Liepsningai sveikiname jus, 
Sutikdami Naujus Metus!”...

Vieni praeina ten ramiai, 
Kitus dar scenos vidury 
Užgriūna sunkūs sūkuriai 
Ir baigias jų dalis paini..

(Pabaiga^

W&i

Justinas Budrys, 8() melų sulaukęs Kast Chicago žvejotbjas. 
Jis žvejojo nepriklausomoje Lietuvoje, o dabar priklauso 

žvejotojų ir Meškeriotojų klubui. Visuomet važiuoja , 
žvejoti sū, kitais klubo nariais. ' -<

LIETUVIAI. KAIMIEČIAI 
BUVO NEBLOGI 
ASTRONOMAI

Nuo seniausių laikų padangė 
buvo ^lietuviams kalendorius, 

į laikrodis, oro ir ateities įvykių 
pranašautojas. Už tai kiekvienas 
iš mažens bendydavo susipažinti 
su visokiais dangiškais kūnais 
'ir jų judesiais. Čia nors trum
pai patieksime jų vaidentuvės 
gaminius. Paimkime kometą 
Venus arba ka;p lietuviai vadi-

no Aušrinę.,
Pagal Aušrinę ūkininkai pra

dėdavo ir „baigdavo darbo die
ną: kai Aušrinė užteka^ jau lai
kas eiti gulti. Toji planeta ne 
visad buvo‘matoma. Kai ji pra
dingdavo, žmonės Sakydavo, jog 
ateis karas arba blogi mėtai. Aūš 
rinė keliaudavo su palydovu ar
ba “tarifu”. Kai pastarąsias bū
davo priekyje, tai visi laukė ne
derliaus; kai “Aušrinė” eidavo 
pirmoji, tai derlius bus geras.

• Kinijos pirmasis laikraštis| 
pasirodė Petinge aštuntame arti-]
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Jūsb protėviai gardžiavosi pasUptingu, 
Švelniu, JHdaiidii; elegantišku 

Zognac skoniu nuo. 1715 m.
O kai žmonės taip ilgai ka nors vertina, 

jus žinote, kad tai yra labai gerai
Sveiks. i > ;
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KANADOS
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Į spūdžiai iš reikšmingu ir sarmii^ 
Tėrcsės Keršytos ir Antaną’ Mlę- 
kaus'. vestuvių, Quebec provide.

■ Paša tai ko daug kur dalyvau
ti vestuvėse, bet dažnai esti pas 
gimine^, pažįstamus iš Lietuvos, 
arba išeivijos senus draugus, bei 
tos pačios lietuvių kolonijos lie
tuvius. Bet su> šiijį vestuvių tė- 
vaijs, gyvenančiais kitoje pro- 
vįncijOje, tik per Mariją ir Juo
zą Paukščius, prieš kelis metus 
Teresės Keršytės tėveliams — A. 
ir J. Keršiams lankantis pas M. 
if J. Paukščius St Catharineje,, 
teko’ susipažinti. - -r " ? 

, Juozas Paukštys , yra vedęs 
Mariją Vyšniauskaitę, iš Suva!-' 
kit trikampio. Ji yra Anelės 
Keršienės pušeserė, ir A. su Jr 
Keršiu* pradėjo atsilankyti į St. 
Catharinę ,pas J. ir M. Paukš
čius. ■

-_ Z ■■ w 9 A _ f * - .

. Kada Keršių šeima su vąikais 
atvykdavo Į St. Catharines ir bū
davo koks lietuvių parengimas 
ar gegužinė; jie visuomet daly
vaudavo, tuose parengimuose. 
Tokių būdu p. p. Keršiai susipa
žino su visa eile lietuvių ir Įsi
gijo daug-draugų. Kartą jie at- 
vykžypafe; J. -ir M< Paukščius, ka- 
d£- Hamiltono ’SLA-72-ros kuo
pos gegužinė vyko pas A. Pa- 
dolskį 60 ifijrtių fino St. Catha
rines 'miesto. Į ją ir p. p. Ker
šiai: su vaikais atvyko ir dar do
vaną SLA kuopos- gegužinei ,įtei-: į 
kė.:' ..

;. J. ir A. Keršiai savo tarpe, ?r 
su vaikais riamūose kalba tik lie-

■ i ▼ r: '

tuviskąi. ' Jų: duktė Teresė pui- 
kiai-kalbą ĮįetutdŠkai; taip pat 
taisyklingai /rašo anglų ir pran
cūzų. kalbomis, ;.ja&, vartodama- 
savo ’tarnyboje. Teresė’ Keršy- 
tė-Mirkienė•■daiyVauja lietuvis- 
koje'. veikloje ir programų prą- 
nešinėjime, ■ kur yra reikalinga. 
an^Ių, prariėūzų ir lietuvių: kai-: 
bos.pavartoti, ■>. V <

> Juozas ir Marija Paukščiai, 
vertindami Teresės gabumus' 
moksĮė ir pasiruošimą. sukurti. 
lietuvišką ’šeimą, padarė Ajai 
stai^nęną, šuruošdami’ mergva- 
karį.sSt Catharines^ mieste. įk 
nį. Jiepos 3 'd. sukvietė nemažą., 
buri lio^rvių Į; savo ^zfdenciją 
pagerbtu šią tpojpųli^rią lįętūyąi- 
tę.- ^atyykūsių'JsYečių
gąyo ir dpvantjJ' u? jęą ji į nuo- 
širdžiai visiems patiėkojb. ’ 
XI: žt'nier^yakarį vbūyo atvykęs 
1E -ATėrėSesybusiinaš' vyras (da
bar jau. juo tapęs) Antanas Mic
kūs? Jis7 taip pat puikiąi kalba 

' lieHivįškąi. , J - ,

NAUJIENOS'
Juozas Paukštys yra senas Nau 

jienų skaitytojas ir buvo dos
nus. aukodamas stambias sumas 
lietuviško jaunimo veikloms, 
kasiki Et. Catharines mieste vei
kė dvi tautinių šokių “Nemu
nas” grupės.

Š. m. rugpjūčio 13 d. Mcntrea- 
lio Aušros Vaitų šventovėje su
mainė žiedelius Teresė Keršytė 
ir Antanas Mickus. Abu jaunie
ji, kaip nauja lietuviška šeima, 
yra išeivijos ąžuolai, teikią vil
tį, kad Įdiegta tėvų meilė lietu- 
viškiems paročiams bei kalbai 
tęstis ir toliau, teikdami džiaugs
mą tėvams, kurie, būdami patrio
tais lietuviais, juodu išauklėjo 
patriotais vaikais.

Abu jaunavedžiai priklausė 
lietuviškai veiklai: Teresė dai
navo mergaičių chore “Pavasa
ris”., o Antanas — Aušros Vartų 
parapijos chore. Taip pat, netik 
tėvu bet ir mūsų išeiviu lietu- 
vių viltys, yra juose, ir tikime, 
kad jie ir toliau, būdami lietu
viai patriotai, auklės ir savo vai
kus ta pačia linkme.

Taip, rugpjūčio 13 d. 3 vaLj rikos —

■ ■- ■/“

Komunizmo statyba remiasi vergų stovyklų sunkiu

tolimų Kanados įr Amerikos 
miestų. Jų tarpe buvo: iš Ame-

Worcester, Mass., lie
tuviško radijo vedėjas p. Meilius, 
iš Floridos — VI. ir T. Dreše- 
riai, iš Kanaidbs tolimų vietovių 
--kapitonas Baršauskas (iš New 
Brauswicck), žurnalistė Rūta 
Šiulytė ir p. p. Janušauskai (iš 
Ottawos), Styraitė (iš Toron
to), p. p. Smailiai (iš Mississau- 
gos), J. ir J. Kamaičiai (iš Ha
miltono), J. ir Mš Paukščiai, A. 
ir O. Pamataičiai, A. Panumi> 
'(iš St. Catharines). Buvo ir 
daugiau iš tolimų vietovių, bet 
nesuspėjau jų pavardžių atsižy-

DETROITO NAUJIENOS

DVIGUBA SUKAKTIS

Grace Miika

p. p. kun. Jonas Kubilius, S.J., 
Anteną Mickų ir Teresę Ker
šyt? sujungė šėimoš gyvenimui. 
Jungtuvių ceremonijos sutrau
kė beveik pilną šventovę lietu
vių. Iškilmingai celebruojant 
jungtuves su mišiomis, pagrin
dinį giedojimą atliko Aušros 
Vartų parapijas choras, sekamas 
okteto ir vyrų choro., Visą šį 
škilmingą giedojimą užbaigė so
listai — G. Čapkauskrenė ir A. 
Keblys.' - ■

Po visų šių. Įspūdingų cere- - . ...
monijų, tuojau vykome į puošniai mėti.
Buffet Sorento italų salę. Čia Teko išsikalbėti su žurnaliste 
jau stalai cbuvo apkrauti šaltais Rūta Šiulyte, kuri turi tarnybą 
užkandžiais ir Įvairiais vaisiais Kanados sostinėje Ottawo j e ir 
bei minkštais gėrimais. Dėl ape-J dirba kaip žurnalistė vietos 
tito sužadinimo, galėjo ir pun-j spaudoje. Jinai norėjo aplanky

ti savoįgimines okupuotoje Lie
tuvoje, bet okupantas nedavė 
leidimo. Plačiau -apie tai aš pa
rašysiu kitą kartą atskirai.

Vestuvės buvo linksmos ir 
gausios svečiais. Orkestrui nu
stojus groti,: tuojau pasigirdo 
'lietuviškų idlainų garsai. O dai
nininkų buvo labai daug. Jau- 
navėdis A: Mickus priklauso A. 
V. chorui, tai dalyvavę vestu
vėse cchoristai linksmino sve
čius lietuviškomis dainomis.
r Nebūdamas jaunavedžių tė
vams giminė, paprašiau nurody
ti artimiausią nakvynei viešbu
tį, bet p. p. Keršiai pareiškė, kad 
jokiame, viešbutyje nenakvošįu 
□es vietos yra parūpintos pas

Detroito BALFo 76 skyriaus 
valdyba pradeda aukų vajų, nuo 
spalio pirmos dienos ir vykdys 
iki to mėnesio pabaigos. Aukos 
bus renkamos visose trijose lie
tuvių. parapijose: Šy. Antano, 
Dievo Apvaizdos ir Šv. Petro. 
Pirmus du sekmadienius — spa
lio 2 d. ir 9 d. (sekmadieniais) 
aukų rinkėjai su sąrašu lauks

čo kiek kas norėjo paragauti, kol 
atėjo laikas ir štipraisiais pasi-

Netrukus įžengia ir jaunave
džiai, lydimi 5 porų pabroliu ir 
pamergių! Orkestras sugaudžia 
vėstuvini maržą. Visa vestuvi- 
nė.svita apžygiuoja aplink salę. 
Skraido, saldainiai. Svečiai ūžia 

į r y. -<-■ s ’4?;ir ploija. Jaunavedžiai su svita 
-susėda prie "ilgo vestuvinio sta- 

i Hį kuricf.' centrą puošia didžiu
lis’; vestuvinis tortas:

Iškilmių- vadovas solistas- A. 
Keblys meistriškai .pravedė ves
tuvinės puotos, eigą. Puotai tę
siantis, būyo pristatyta vestu
vių, stalo svita. Po toj A. Keblys 
išvardino atvykusius svečius iš

Spalio mėnuo — BALFo mėnuo ir priims aukas.
' BALFo vadovybė maloniai pra 

šo savo auką Įteikti tiesiai rin
kėjams, nes tuo palengvysite au
kų vajų. Jei dėl kurių nors prie
žasčių negalėtumėte auką įteikti 
aukų rinkėjams, auką galite pa
siųsti BALFo 76 sk. iždininkui 
Vladui Staškui, Hazelton St. 
Detroit, Mich. 48239. Čekį pra
šoma rašyti: United Lituanian 
Relief Fund of America, Inc.

... . ,, * t> • • J. Lesčinskas sukaktuvininkaslietuvius. Man, A. Panumis ir. .
O. Pamataičiams, iš St. Cathari-j Rugsėjo mėn. 4 d. j^wzas;Les
lies. teko nakvoti pas labai drau- činskas atšventė savo^brandaus 
giškus P. ir E. Klezus. 80 metų gyventimo sufeaLtį. Tai

Rugpiūcio 14 d. daug svečių nemažas metų skaičius; Radijo 
susirinko pas J, ir A. Keršius bangomis rugsėjo 18 d. , jį svei- 
pietums. Po pietų, vadovaujant kino Radijo klubo pirm. K. -Go- 
VI. DrešeriuŲ iš Floridos, • su.' gelis ir jo krikšto dukra. Vytė 
dainavome keletą tuzinų dainų. be’ 7\ūta Šnapstytės įr kiti ar- 
Tą dieną dalis.fyęčių išvažiavo timieji.
namo, o-aš, A. Pąntmis ir J. ir
M, Paukščiai palikome, pagal' kas yra buvęs j]gus metus Radi- 
seną lietuvių tradiciją ir treč’ą' 
dieną tęsti vestuvių pokylį. Ta 
proga aplankėme aunavedžių 
nezid’enciją ir kitas žymesnes 
Montrealio vietas.

Bendrai paėmus, parsivežiau 
gerus įspūdžius apie suruoštas 
šaunias Teresei ir Antanui Micc- 
kams vestuves ir montręaliečių 
lietuvių draugiškumą bei vai- mielą sukaktuvininką ir linkime

š St. Cathari- į Rugsėjo mėn. 4 d. J^ząs-Les-
- . . ’’C -f i- i

80 metų gyventimo sufcalrtĮ. Tai

.1983 m. rugsėjo 4 td. sūnus 
Algis ir duktė Aldona (Donna) 
Petrulienė suruošė savo moti
nai Grasildai Mitkienei 50 me
tu nuo atvykimo i JAVV ir 7? 
metų gimimo sukakties paminė
jimą. Dalyvavo daug giminių 
bei draugų: vaikaitės Zuzana 
ir Pola. Petrulis, Fili Kapočius, 
Vyto Kapočius su žmona Diana, 
Algis Kapočius, Veronika Kas
paraitis, Razytė Mitka,. Marytė 
Happ ir pora tuzinų svečių, ku
rių pavardes sunku išvardinti. 
Lietuviškai kalbantieji' sugie
dojo “Ilgiausių metų”. Vyto 
Kapočius pasveikino solenizantę 
angliškai, o po to buvo užpūstos 
angliškai, o po to buvo nupūstos 
žvakutės ir pagiedota “Happy 
birthday”.

Subuvimas buvo labai smagus 
ir jaukus, ir užsitęsė nuo pietų 
iki sutemos.

Grasildos mergautinė pnvar-' 
dė yra Vileišytė. Ji gimė Balčiū-

aiškio vienk., Pumpėnų vals., Pa 
nevėžio aps. 1933 m. vasario 2U 
d. apsivedė su Amerikos lietu- ■ ’ 
viu Juozu Mitka, kuris tada jau — 
antrą kartą lankėsi Lietuvoje. ' 
Tų pačių metų rugsėjo 10 d. per 
New Yorką atvyko pas save vy
rą Juozą į South Milwaukee,-- 
Wis., kur ir dabar gyvena. Išau
gino sūnų Algi ir dukterį Aldo- -- 
na. Vyras Juozas mirė 1965 m.

Grace, kaip ;i save dabar va^ 
f dina, yra aktyvi lietuvė, dauge
lio organ izacijų narė. Priklauso 
Racine ALTo skyriaus valdybai, 
Racine Lietuvių Moterų klubui, 
SLA kuopai ir DLK Kęstučio " 
šaulių kuopai. Lanko visų or- ’J 
ganizacijų parengimus bei susi- - 
rinkimus, remia visokeriopą lie- M 
tuvišką veiklą dvasiniai ir fi-'z‘ 
nansiniai. h

Linkime mielai Grace geriau
sios sveikatos, tolimesniame jos . 
gyvenime, o ypač, kad ji ir to* 
liau liktų sveika, guvi ir links-... 
ma kaip iki iol. Jurgis Milą!

SERVE WITH PRIDE IN THE NATIONAL GUARD
- - -- ......J . ■■ —— j

Visuomenininkas J. Lesčiris-

jo klubo redaktorius ir prane
šėjas. Priklausė daugeliui orga
nizacijų bei klubams. Buvo duos 
nūs jų rėmėjas. Pobūviuose 
draugiškas ir sugyvenamas. Re
mia ir skaito {visą lietuvišką 
spaudą ir ilgametis Naujienų 
skaitytojas.

Sveikinu aš ir mano seimą-

šįngumą.
' Nežiūrint 460 mylių kelionės, 

grįžome laimingai ir viskuo pa
tenkinti. J. šarapnickas

geriausios sveikatėlės dar sulauk 
ti daug gimtadienių.

-1 Ant. SukaįLskas

'' ’Ji)-- LETeKATORA, lietuvių fitemtūros, meno ir moksli 
IMT m. metraitii. Jame yra vertingi, niekuomet nesenrią, Vine* 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanko* 
J. RaukSo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K, Matusevičiaus ir 1 
Meilau* straipsniai bei studijos, Muštruotos nuotraukomis t 
M. K. čfuriforrfo. M. SUeikio, V. Kašubo*, A. RCkitelės Ir A. Var»

> DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos tr tn 
ttnlų lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dalni 
tvarte* bd Jų iatorijj Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
Hemą, gėrintis autorės‘puikiu stiliumi Ir surinktais duomorimi 
bei užkulisiai*. Studija.yra 151 pusi., kainuoja W.

'• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apralj 
tu Tuoso Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne aansaa 
grveuimo bruožų įpražymai, bet tiksli to laikotarpio buities Kte-

4 ►

ritovariSlij jMV*<ftnfan*U!r Jų rertfarfa! J TokfeEų Stffią. E*Stf

v K4 EAUWK EIMft, ralytojoi Petronėlėj OrintaftėJ aW 
mtnSnai tr m!n{yikiple ašnftnls !r vietai Wprft Uettivoje ir pir- 
mairiai* bnlievikų okupacijoj metai*. Knygl tari 234 puslapine 
bet kainuoja tik P. • « (k.

’ K, >»

> JULIUS JANONIS, poetai ir revoliucionierių*, nertrpm 
lai !r klaidingai interpretuojama* gyvenime ir politikoje] tik k 
Jurgio Jaiinako knygoje apie Juliau* Janonio gyvenimą ir poj 
riją. Dabar būtų j| ggfim* pavadinti kovotoju už žmogau* tebar 
Kjgyfa y*a didelio fcnnato, 3B5 pualapių, kainuoja p.

. Bį L; . f \ * z *

v BATTKNM NOVJtLJS, SL loaSenko kfryba, J. VahSk

A

. GIFT PARCELS TO LITHUANIA
y 1 ! 1 ■ Z )

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2787 
T’ i ' ' - ’ ■

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.
Maistas iš Europos sandėlių.

MARMA NOREIKIENĖ

Parduodu nelojanti šunį dau
giaaukščiam namui.

(Skelbimas ant stulpo)

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE |: 
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fratemalinė. 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.

t a' ^SLA’—atlieka' kultūrinius darbus, gelbsti ir. kitiems, kurie tuos 
' ■ darbus dirba. r X

; SLA — išmokėjo daugiau kaip. AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
apdraudų savo nariams. - į f? -

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupojnąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų.gyvenimo pradžiai

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose..
Kreipkitės Į savo apylinkės kuopų veikėjus, 
jie Jums mielai paeetbės į SLA įsirašyti. - J' ,

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th SL, New York, N.Y. 10001

TeL (212) 563-2210

—1

■11 iiiiiiiuiiiihr
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SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Cosmos .Parcels Express .Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

W. 69th St., Chisago, HL 60629 ♦ Tel 925-273

C AL ANTINAS v /

2759 W. 71st St, Chicago, I1L "
RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL

DUMYNAI . • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

50 metų studijavęs, kaip

Bet kur, Bet kuria kalba Buvo parašyta apie Lietuvį, lietuvius

Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

tr patarė mums toliau studijuoti.

F*it** JI
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1

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Published D*£įr, SkcepC Sunday, M«ofay «nd Hobdays 

... . by fW Uthuani*a Nev* Pu^Wag Ca, ]#<.
A799 So. Habted 5tn< Chfcew, IL SORI T|lt»h>M <21-4100

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS, USPS 37494000

As of January 1,1980 
Subscription Ratec

ChkMo 
six man 
other USA locality $40-00

three months Canada $45.00 per year; 
other countries $48-00 per year.

25 cents per copy

Nuo sausio pirmos dienos 
Dienraščio luinos:

Chicago j e ir priemiesčiuose:
metams$45.00 
pusei metų ---------------------- $24,00
trims mėnesiams,$15-00
vienam mėnesiui $5.00 

Kitose JAV vietose:

metanu ~
pusei metų - 
trims mėnesianu - - 
vienam mėnesiui _________

Kanadoje;
metams ---------------------------
pus*! metų ---------------------
Yienam mėnesiui

$40.00
$22.00
$12.00

$4.00

$45.00
$24.00
$5.00

Užsieniuose:
metama • -. $48.00
pusei metų ______—,------- $36.00

Naujhaaa eina katfba, ifaišršaat 
ir šven

tadienius. Naujienų Bendro
vė, 1738 So. Babtai Street, Chicago, 
IL 80608. Tdot 01-6100.

Pinigas reikta shptf pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vaL popiet, šeštadieniais — iki 12 vaL

___ .............................................. .. -M:: ■!!! ■! ■ UMLMIBUJU. Į I . _|lBnCTgl8MWB.!» ■ H J U> N I -JIWOtHI-M. UHI< Tl « IĮ," MMMSH. |||įfr1 ■ ~ N ■ W.n,.,-r T~T ..

Šiandien Chicagoje susirenka 
Reorganizuotoji

Šiandien, rugsėjo 24 dienos ryte, Chicagoje susiren
ka Reorganizuotoji JAV Lietuvių Bendruomenė. Susi
renka ne visi josios nariai, bet susirenka jos veikėjai, 
kurie kiekvieną dieną sueina, svarbesnius reikalus ap
taria, pasikeičia nuomonėmis, pasvarsto įvairius pasiūly
mus ir visą dešimtmetį stumia pirmyn naująją Amerikos 
lietuvit^-otganižaciją. r-: " r-'^ v ; i ’ Ati'

Susirenka žmtįės, tuometinės
VLIKo vadovybės pasiūlymu sudaryti atokią Amerikos 
lietuvių organizaciją, kuri, sukauptų visus Amerikos lie
tuvius. VLIKo atstovai žinojo, kad Amerikoje buvo visa: 
eilė gerų, didelių lietuviškų organizacijų, Amerikos lie
tuviai turėjo savo dienraščius ir savaitinius laikraščius, 
savas parapijas, taupymo bendroves, fraternales orga
nizacijas, savas mokyklas, ligonines,' profesionalų draugi 
gijas ir visą eilę kitokių sambūrių.

VLIKas nujautė, kad Amerikos lietuviai bus nepa
tenkinti, nors ir turėdami įvairias savas organizacijas. 
Netekę Lietuvos, jie buvo pasimetę. Jie žinojo, ką lais-' 
voje Lietuvoje politinės partijos reiškė. Politinės parti-; 
jos sudarė VLIKą. Tas partijas VLIKas turėjo. Jų at
stovai sudarė VLIKą. Bet, be partijų, Lietuvoje buvo, 
visa lietuvių tauta. Kada kraštą ištiko pavojus ir VLIKas. 
kvietė lietuvius kovon, tad ėjo Uė tik partijos, jų vadai, 
įtakingesnieji veikėjau-bįt } VLIKą kreipė dėmesį ir visa 
lietuvių tauta. Kada VLIKo žodis palietė nelaisvėn pa
tekusio lietuvio širdį, su VLIKu ėjo visa lietuvių tauta.

Šito visos lietuvių tautos pritarimo pasigedo VLIKas 
Vokietijoj. Jis bijojo, kad VLIKas neturės lietuvių pri
tarimo ir Amerikoje. VLIKo atstovai žinojo, kad Ame
rikoje buvo visas trečdalis lietuvių tautos. Jie žinojo, 
kad komunistų pavergta tauta bus izoliuota nuo VLIKo, 
bet jie norėjo turėti bent 1/3 tos tautos pritarimą.

Lietuvoj jiems nereikėjo organizuoti visų lietuvių,

nes jie vienaip ar kitaip Jau buvo <»santeupd. fe pri
klausė kaimams, valsčiams, apskritimi, mtfcyfcloms, baž
nyčioms, kariuomenei ir įvairioms draugijoms. Ten buvo 
galimybių prie lietuvių daugumos prieiti. Amerikoje 
VLIKas prie lietuvių daugumos negalėjo prieiti. Vienam 
VLIKo nariui (nežinome kuriam) šovė mintis, kad Ame
rikos lietuvius reikia organizuoti į vieną lietuvių orga
nizaciją. Jis įsivaizdavo, kad suorganizuoti visi Ame
rikos lietuviai bus VLIKo užnugaris. Pasiūlymui pritarė 
visi VLIKo nariai. Jie paruošė planus tam “užnugariui” 
organizuoti. Čia ir buvo VLIKo padaryta didelė klaida.

Visų Amerikos lietuvių sutraukti į vieną organiza
ciją neįmanoma. Beveik visi Amerikos lietuviai priklausė 
įvairioms Amerikos lietuvių organizacijoms. ALTas tas 
organizacijas buvo apjungęs. Kas nepriklausė jau turi
moms JAV lietuvių organizacijoms, tą pasiekdavo gausi 
Amerikos lietuvių spauda. Neorganizuotieji, pasiskaitę 
spaudoje naujų sumanymų, jiems pritardavo. O jeigu 
tie planai jiems nepatikdavo, tai jiems nepritardavo. 
Kas nenorėdavo pritarti, tai tokio prievarta į organiza
ciją negalėsi įtraukti. Amerika yra laisvas kraštas. Nie
kas prievarta negali įtraukti į organizacijas, jei žmogus 
nenori.

Organizuoti Amerikos lietuviai, pasiskaitę Stepono 
Kairio laiškų ir prisiklausę atvažiavusio VLIKo pirmi
ninko Karolio Žalkausko įtikinėjimų, vis dėlto sutiko 
pabandyti pritarti VLIKo projektui sudaryti platesnę 
Amerikos lietuvių organizaciją. Keliuose ALTo posė
džiuose Chicagoje šį klausimą svarstė kelios komisijos. 
Buvo nutarta paruošti konstituciją, tikslus aptarti.

Buvo nutarta sudaryti tai Žalkausko organizacijai 
ekonominį nugarkaulį. Sudaryta komisija, kuri turėjo 
įtraukti visas lietuviškas taupymo bendroves, bankus, 
turtingus biznierius, kurie pasižadėtų skirti šiam darbui 
reikalingas sumas. Komisijos pirmininku buvo paskirtas 
Juozas Varkala, universitete baigęs public accountant 
mokslus. .Jis,pažino;finansines’ Amerikos lietuvių ištai
gas ir geriausiai tiko praktiškam darbui pravesti.

:■ Bet: Amerikoje naujai koją įkėlwįęms “visų Ameri
kos lietuvių organizatoriams” nepatiko šitoks ALTo pla
nas. Jis buvo labai lėtas. Amerikos lietuvių pasiūlytas 
demokratinis procesas jiems buvo svetimas. New Yor- 
kan suvažiavusieji atmetė Chicagos planus. Vietoj komi
sijų ir planų, New Yorke jie išrinko prel. Balkūną, kurio 
užnugaryje Stasys Bąrzdukas pradėjo organizuoti Ame
rikoje JAV Lietuvių Bendruomenę^, Varkala ir visa jo 
vadovaujama komisija pasitraukė. Visus JAV Bendruo
menės reikalus tvarkė Barzdukas. Keitėsi pirmininkai, 
bet nepajudėjo iš Centro Stasys Barzdukas.

Vienintelis, kuris drįso pakelti balsą prieš vądisti- 
nes tendencijas buvo Jonas Bačiūnas. Jis turėjo drąsos 
atvykti į Chicagą, užeiti pas dr. Pijų Grigaitį ir jam-iš- 
dėstyti, kuriais keliais organizuojamoji Bendruomenė 
traukia. Jis pakvietė dr. Grigaitį į Bendruomenės kon
ferenciją skaityti paskaitą ir nurodyti, kad šitokiais ke
liais Amerikos lietuvių nesuorganizuos. Dr. Grigaitis nu
važiavo, skaitė paskaitą ir nurodė, kas reikia daryti, kad 
įtrauktų amerikiečius į planuojamą Bendruomenės or
ganizavimą.

Barzdukas sutiko klausimą svarstyti, bet jokių prie
monių jis nesiėmė. Jam labiausiai rūpėjo išsilaikyti 
Bendruomenės vadovybėje, negu sutraukti visus lietu
vius Į vieną organizaciją. Jis aiškiai matė, kad, sutrau-;

Magdalena B. Stankūnienė Iš gėlių ciklo — aliejus 1974

IŠ VLIKO TARYBOS VEIKLOS ,
(Pabaiga)

i. Pasėdžio pabaigoje, VLIKo at- 
atštovas Kaltinamųjų gynimo 
komitete (jungia ALTą, PLB 
ir .VLIKo tarybą) pranešė, kad 
jis iš-komiteto pasitraukiąs. Pri
vačiai patikrinus, susidarė įspū
dis. kad šis atstovas jaučiasi ne-

ir jau turi kai kuriuos »unku- 
. mus savo darbe. <

Tarybos komisijų pranešimai
VLIKo taryba yrą sudaliusi 

kelias komisijas specifiniams 
klausimuips svarstyti. Viena to
kių komisijų yra Lietuvos sienų 
komisija, kita yra. politiniams 
reikalams ir Čia yra spaudai ruo 
šūųjįo leidinio apie Lietuvos re- 

1 zistenciją redagavimui.
Sienų komisija paskutinių ke- 

| lių metu bėgyje gana gyvai dis- 
I kutavo Mažosios Lietuvos teri

torijos klausimus, apie kuriuos 
buvo pakankamai rašyta mūsų 
spaudoje. VLIKas Lietuvos sie
nų reikalais yra išsamiai pasisa
kęs plačiame memorandume 1949 
metais ir pakartojo tolygų nusi
statymą 1964 metų valdybos nu
tarime.

Atsižvelgiant, kad Lietuve? 
sienų klausimas buvo neperse
niausiai karštai svarstomas lietu
vių spaudoje, čia patiekiame ar
chyve rastą VLIKo nutarimo 
pilną tekstą.

Lietuvos sienos
1966 m., kovo 7 d. VLIKo ta

ryba patvirtino VLIKo valdy- 
ryba patvirtino WVliko valdy
bas parengtą nusistatymo pa
reiškimą dėl Lietuvos žemėlapių 
informaciniuose leidiniuose. Pa-

įLaętuvių Encciklopedijos ir Mū
šų Lietuvos leidyklos atsiklau- 
simu.

-Z \ \ Z v

Vlikas pareiškė, kad politinia- 
Lietuvos valsty- 

loę/tųn būti rodoma tarptautinių 
sutarčių nustatytuose sienose, 
būtent:Jjiąurej

ybšLa^ijoš siena, rytuose bei, 
pietryčiuose — 1920 m. Mask
vos sutarties ir vakaruose — 
1924 m. Klaipėdos KonVenecijos 
bei 1928 m. Lietuvos-Vokietijos 
sutarties nustatytosios stėnos.

Tarpas tarp 1920 ir 1924r28 m. 
sieSių galų — nųd Nemuno iki 
Vištyčio ežero — žymėtinas skir
tingą linija, pagal 1919 m. gruo
džio 8 d. lordo Curzono pasiūly-

pageidaujamas ir yra aplenkia
mas šaukiant posėdžius. ..Dėl to 
jis nemano, kad yra prasminga, 
komitete dalyvauti. Reporteris, 
deja, šių žinių negalėjo patik
rinti,bet sužinojo, kad Kaltina-

teisėms ginti komitetas su-į jtižižo’šntąrt^ės nusiatytoji Lietu- 
siorgamzavo prieš kelis, mėnesius vos.-Laivijos siena, rytiicše bei

Šiandieninė Reorganizuotoji JAV Lietuvių Bendruo- 
ničnė yra ne kas kitas, bet. prieš dešimtmetį pakeltas 
naujas protestas prieš frontininkų pastangas autoritari
nėmis priemonėmis valdyti nesuvąldomus lietuvius. Ąiiks- 
čiau prieš frontininkus protestavo seni Amerikos" lietu
viai, tuo tarpu Reorganizuotoji JAV LB-nė yra jau Ame
rikoje pagyvenę dypukai. Jie pamatė, kur brazaičįai ir 
kisieliai bando Bendruomenę vesti ir nesutiko su jais 
žingsniuoti. Jie pakėlė balsą Chicagoje, bandė visą rei
kalą atlikti legaliai, pagal amerikiečių papročius, užsi
registravo ir persiorganizavo.

Už Šį žingsnį jie patraukti teisman. Bet jie nekreipė 
dėmesio į teismą. Jie žino, kad Amerikos, teismuose leng
viau rasti teisybę negu autoritarinėse valstybėse. Pats 
JAV Bendruomenės pirmininkas pareiškė, kad šiandien 
neverta tęsti bylos, nes tai bylai nėra jokio teisinio pa
grindo. '' -

Tuo tarpu Reorganizuotoji eina teisingu keliu, kartu 
su amerikiečiais, visuomeninius reikalus mokančiais'ge
riau tvarkyti negu Kisielius, Razma ar Kamantas. *'

Linkime suvažiavusiems pastovumo, ryžto ir sėk-
kus platesnius lietuvių skaičius, vadovybė išsmuks iš mės. Auklėjimo darbas yra sunkus, bet jis duoda ge- 
frontininkų rankų. riausius vaisius.

Ijmją. Skirtingas tos sienos žy- 
rnėjimaš. turi būti paaiškintas, 
kad jis nurodo Taktinę, bėt jo
kioj tarptautinėj sutarty nepa
tvirtintą sieną. . _ .. ,

Politinis Lietuvos .žemėlapis 
neapsunkintinas jokiais kitais 
istorinių administracinių, ar et
nografinių duomenų ženklais.

(Bus daugiau)
B. P.

— Los Angeles žydai pagerbė 
lenką Jan Misievič, kuris išgel
bėjo iš naciu stovyklos Lenkijos 
rabiną Leon Kahane.

SUSITIKIMAS MONTANOJ
(Tęsinys)

• Rytoj jis turės vėl vykti į ligoninę aplankyti Sur- 
; gailos. Gal sužinos, kodėl Smartis jį peršovė.
; Diena išaušta puiki, nors vėjuota, kaip dau-
1 gelis Montanos vasaros dienų. Apie pusiaudienį
• Giedra atsiranda ligoninėje.
’ Ligonis dar gan silpnas. Jis vis sunkiai kvė- 
: puoja.

— Gydytojas sako, kad dabar yra pats persi-
• laužimas. Po to pradėsiu stiprėti, — sako Surgaila 

Giedrai, kai šis įėjo į ligonio kambarį.
— Kiekviena liga turi savo krizę. Jai praėjus, 

i žmogus taisosi greitai.
— Jūs ilgai manęs nelankėte; maniau, kad

• nebeateisite.
— Smarčių laidotuvės. Buvau labai užimtas, 

’ negalėjau. Smarčio žmona, sužinojusi apįe savo 
’> vyro mirtį, neišlaikė. Abu drauge palaidojome.

— Štai kaip, — giliai atsiduso Surgaila. — 
Reiškia, viskas per mane.

— Nesuprantu, kodėl per jus? Juk ne jūs 
- jį šovėte, het jis šovė jus. Ar ne taip9

— Taip, taip, aš jo nešoviau, jis norėjų mane 
nušauti. Bet aš buvau kaltas, aš prie to jį pri- 
\edžiau, jis negalėjo kitaip pašidgti. Daugelis 
būtu panašiai pada ę. Juk aš negalimo dalyko 
iš jo parūkai**,u. Sėskitės, kunige, prašau, aš 
įnnis frumpai pa’a šakosiu.

— Atvykau į Ameriką tuo metu, kai dauge
lis pabėgėlių vyko. Mano sponsoris gyveno Kali
fornijoje, taigi ir aš ten atsiradau. Paieškojo jie 
man darbo, bet aš jau Lietuvoje daug noro dar
bui neturėjau, buvau įpratęs girtuokliauti ir lai- 
dokautį. Paskui Vokietijos lageriuose bebūdamas 
visai aptingau. Atvažiavau čia būdamas pirmos 
eilės tinginys ir girtuoklis. Fabrike pastebėjo, 
kad aš dirbti nesugebu ir tingiu, mane atleido; 
Sponsoris vėl surado man darbo, bet ir vėl tas 
pat. Jis pastebėjo, kad aš jokiam darbui netinku, 
todėl daugiau darbo jis man nebeieškojo. Sako: 
“Ne mažas vaikas esi. gali ir pats gyventi, kaip ir 
aš gyvenu. Kepti viščiukai niekam neskraido. 
Dirbk ir turėsi”. Bet aš dirbti nenorėjau, o laido- 
kaūti reikėjo daug pinigų. Girdėjau, kad Ameri
koje bankų plėšimas yra geras biznis, tai kodėl 
man šiuo bizniu nepasinaudojus? Kuo daugiau 
galvojau, tuo labiau buvau tikras, kad būtinai 
man reikia eiti į šį biznį. Supratau, kad vienam 
bus sunku. Gavau tuomet trumpam laikui ma; 
žai apmokamą darbą — apelsinus skinti nuo me
džių. Kartu su manimi dirbo toks pat apdriskęs 
vaikinas, kaip ir aš. Mes pasidarėme draugais, 
visur eidavome kartu. Nors aš gerai angliškai 
nemokėjau, bet jis mane ir aš jį supratome. Kartą 
aš jam užsiminiau apie banko apiplėšimą.

— Bravo vyras esi ir puikiausias mano drau
gas. — sako: — aš seniai šią mintį nešioju, tik ne
drįsau sakyti. Mums reikia negalvoti, bet vyk
dyti. Kaip gi mes kitaip prasimušime į gyvenimą, 

jei tik apelsinus rinksime...
Mes pradėjome rimtai planuoti. Bendromis 

santaupomis nusipirkome revolveri bei šovinių. 
Revolveris buvo pas jį. Aš turėjau susipažinti su 
banku, kurį mes pramatėme apiplėšti. Aš suži
nojau, kas turi seifo raktus, kiek tarnautojų yra 
banke, kokiomis dienomis bei valandomis yra 
mažiau interesantų ir 1.1. Viską stebėjau, iki 
smulkmenų suplanavau, padariau braižinius, die
ną ir valandą nustačiau. Sutarėme veikti.

— Mes tųrįme pasiplėšti daug. — jis man aiš
kino: — Bausmė bus ta pati, jei pagaus, ar daug 
ar mažai paimsime’ Jei nedaug telaimėsime, 
mums reikės vėl plėšti, vėl bus didelis pavojus 
pakliūti. Jei mes daug kartų plėsime, tai vieną 
kartą vistiek pakliūsime. Geriau vienu kartu, 
nors ir ilgiau plėšimas užtektų, nors ir daugiau 
būtų pavojinga. Jei mūsų grobis bus gana dide
lis, mes galėsime susidaryti sau gyvenimą ir 
plėšti (langiau mums nebereikės.

bfan atrodė, kad jis kafba labai išmintingai. 
Mes turėjofne įeiti į seifą ir ten gerai gerai pasi
semti. kad visam gyvenimui užtektų. Ką jis pla
navo dAryti ’SU pinigais, nesakė, o aš planavau 
tik, kaip saugiau apiplėšimą įvykdyti- Km- dėsiu 
pinigus, tuomet visai negalvojau, bet aš labai 
apsirikau. AŠ ‘užmiršau, kad ne tas yra baudžia
mas, kuris vagia, bet tas, kuris nemoka paslėpti.

Sutartą dieną mano draugas pavogė auto
mobilį, ir mes atvykome įvykdyti savo plano. 
Bankas buvo tik ką atidarytas, bet visi jau buvo 

savo vietose, ir pagrindinės seifo durys buvo 
atrakintos.

Automobilį pasistatėme tinkamoje vietoje, už 
čia pat esančios gatvės kampo, kad niekas nega
lėtų jo pastebėti. Mano draugas turėjo revolverį 
kišenėje, o aš tik didelį peilį. Man atrodė, kad ma
no peilis labiau gąsdins, negu revolveris, nes min
tis būti peiliu persmeigtam yra baisesnė, negu 
būti peršautam. Mes Jėjome į banką labai pa
prastai, saitai. Buvome apsirengę švariais dra
bužiais. Jis įėjo pirmiau, o iš už kokios minutės. 
Jį radau prie stalelio berašantį, iš taip pat ten 
atsistojau. Kokia minutę mes abu rašėme ir nu- 
davėme nepažįstami. |

Kai jau niekas daugiau į mus dėmesio nebe
kreipė, mano draugas ištraukė revolverį o aš di
delį peilį. Jis aiškiu balsu paskelbė, kid tai yra 
plėšimas ir įsakė niekam nejudėti. Jis pasiliko su 
revolveriu saugoti, o aš turėjau suglemžti nini- 
gus. Su peiliu grasindama? parė’kMaxrau direk
torių eiti su manimi į seifą ir paduoti visus pini
gus. Direktorius, baimingai virpėdamas ir sker
sai žvelgdamas į mano peilį, atrakino seifą ir aš 
susėmiau daug pinigų, sukišau į pagalvės užval
kalą. kurį turėjau kišenėje. Bu j^iTnu maiSu grei
tai bėgau prie durų, o mano draugas atbulas sekė 
mane, laikydamas revolverį nutaikytą f tarnau
tojus. Paisgirdo šūvis ir vienas tarnautojas krito.

(Bus daugiau)
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tokiu Ėdresni
Ntajieaos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 6060!

PRANEŠIMAI

Panevėžid miestas

ir netenka žado, nes ttūjaučia

OhN telefaaw: 776-2*38,

— Jeigu prez. Reaganas skris
tų į Filipinus lapkričio mėnesį, 
tai vizitas būtų labai trumpas.

ei j a medžio darbų klasei. No
rintieji pasigaminti gražių bal
du, ar kitokiu namams reikme-

^INKSTŲ, PŪSLES ik 
PROSTATOS CH1RURGUA 
S5i WEST ttri STREET

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

W West 103rd Strwt 

Valandos pagal JuaiUrimz.

— Filipinų prezidentas Mar
kos pranešė, kad daugiai! nebe
leis demonstracijų dėl Aquino 
mirties. Protestuotojus • smar
kiai baus.

jų įteikimai bei rašinių išaukš
tinimai, pirmieji pusląpiai (o 
kartais het ir visas laikraščio

siuvimo.
rankų darbų, kalėdinių, papuo-

OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
iii* W. 71sf St T»L 737-5145

Tikrina skis. Pntaikn »kinin- 
ir “contact lenses”,

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wastctecter Community IdinikM 
Medicinų, direktorių* 

193* S. Manheim Rd, WeHcheeter, 111- 
VALANDOS: 3—0 darbo dienomis 

ir ku antrą šeštadienį 8—3 vaL 

TeL: 562-2727 arba 562-272$

Lietuviu Žagarės klubo poatostogi-! 
n is narię> susirinkimas įvyks šeštadie-1 
nį rugsėjo 24 d., 2 vaL popiet, Anelės I 
Kojak salėje, 4500 S. Talman Avė. j 
Nariai prasimi dalyvauti, nes yra 
svarbių reikalų aptarti. Bus vaišės. 1 

Rožė Didžgalvis, rast. !

Marquette Park Fieldhaus; ėmus, kai tik pradeda vykti Žo- 
Fieldhause vėl vyks registrą- kie žymesni susirinkimai, premi

šio į pradedančius žybčioti, ir 
sudarykime jiems progą suži
bėti. Didieji žiba, jau palys’.

. Juozas Žemaitis

šiniaį buvo visi perskaityti, ir 
jie visi buvo gerai įvertinti, tai 

Emil Kuraitis ati<iantis rašėjų vdkūs pintoji

vakarų vejai
112 moderoioa poezijos puslapių. Kaina $5. Minkyti 
virieliaL Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus

U.U, O-L IIZLLUCLLLIS X CUJLJlie- . .

nu, urašomi užeiti į Marqutte Vldus) Pinosią didžiau vėh 
Park Fieldhaus, 6800 So. Kedzie| daiš ir Egoistinėmis jų gražv 
Avė. ir pamatyti instruktorių I bigėmis. Mirtingasis; kuris 
Emii Kuraitį. Norint daugiau* P^šy^ o žal
infonnaciju, skambinti tel. 776- net ir kaika- riinto pasakyti, ima 
gg-yg f ? ir netenka žadą, neš, hujafičia/

Taip pat vyks registracija j k5d per tuos didžiuosius jis i
i, mezgimo, bei visokiu! ar,e5ą neišeis^ . ... ■

- - • Kartą girdėjau tokį mitą, kad
šių Ir^tokių'^aiykiT'kuSus/ ^^,kOnkU?!’

Pensininkai maloniai priima
mi be jokių mokesčių.

v

rinkime — pasitarime skaitlin
gai dalyvauti ir patiekti klausi
mus bei sugestijas (R) L. B-nę 
liečiančiais reikalais.

Su pagarba,
« .£ . rffc- - — « A

Antanina Repšienė,
JAV (R) LB-nės Tarybos 

Prezidiumo sekretorė

ar mė
ginate atidžiai ieškoti priaugan
čioje kartoje — ypatingai spau
dos latifcuose — tokių perliukų, 
kurie jau buvo bepradedą bliz
gėti? Deja, rodos, to rimtai ne
darome, nes vis per didžiųjų še
šėlius neįstengiame perlipti.

. Meilinu nieko prieš tuos di- 
iferudsius,. bet ir - nemanau, kad 
įa,ū taip nieko ir negalima pa
stebėti .tuose neįžiūrimuose, ži- 

?-dome nė vieną tokį atsitikimą, 
kad tik mirus nežinomam isto
rija jį padaro garsiu. Tai ar ne
vertėtų istpnjai užbėgti už 
ūkitį ir ryškėjantį, nežinomą] į pa
daryti žinomu, kai jis dar gy- 
v^.ės^s;ĮL.
s. Ga Lilėj ils .kada tai pasakė: 
/‘Leiskite, matn į ką atsiremti, ir 
,aš visą pašaūlį pajudinsiu!”

I

— Kinijos vyriausybė uždrau
dė Kinijoj pardavinėti “Time” 
žurnalų. Kiniečiai pasipiktinę, 
kad pirmame puslapyje žurna
las- atspausdino Tengo ir Mad 
Četungo paveikslus.

didžiajam .ne, yiėfr už tąl,, kad 
jo "rašinys buvo geras, (gal . tie 
geresnis kąjp ^itu^ b'e^u užjąi, 
kad jo rašė jas' buvo .vienas? iš 
didžiųjų. . i

Verkiamfe beveik khJkodilp 
ašaromis, kad didlesietns išmi
rus, neturėsimė ko į jų kėdės

Prostatos, inkstų ir šlapume

PERKRAUSTYMA1

I

f

1

5.

6.
ŽADI JO ŠEIMOS VALANDOS

7.

tadiauifl 8:30 VbL vatera 
VImb hidof ii WCEV rtotUa.

S

7159 Sa. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL 64X29

5025 CENTRAL AVĖ. 
St. Petersburg, Fla. 337IS 
_ Tri. (8132 321-<20f

nuo 830 iki fi:3« vai. ryto.
7 SfPti*. WOPA - 1499 AM 
truuliu«|amo« E mūšy >4v4Um

Parka.

— Aldona DatAw
T.W^ 77S-154J

Laidiniai — Pilna aodr*®®^ 
ŽEMA KAINA 

Priimam Matter Cham 
ir VISA korteles.

z- A iERRNAA T«L 925-10®

ii jvairiy 

ANTANAS VILIMAI 
T»L 374-1H3 arte 37M9M

b. ..

ją “Lietuvos Aidai’
KAZĮ BRAZDŽIONYTt 

Pr**FMMit v*4i|«

JAV (R) Lietuvių B-iilš phšitemas

tuvių direktoriai ’

Naujienos, Chicago—- XaL-Monday, September 24-26. 11)83

£
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ZJL Lmd> Al/pn Schoen

Can you have noticeably . 
soft sidrų even m summer? : 
Yes! |

Summer sun and summer ‘ 
: activities can play havoc on 
your sknų and could make an 
otherwise enjoyable, fun time 
of year a bit uncomfortable.

Swimming hi chlorinated 
pools and salt water, frequent 
bathing, and over-exposure 
to the sun can cause skin to 
flake, peel and feel rough.

AH those fun, leisure ac^* 
vities (bicycling, tennis, swim* 
mmg) leave little time fc® 
extra pampering. But do try 
to fit the following tips into 
your schedule. They will help 
you give your greatest asset —* 
your skin — the tender, loving 
care it needs.

— avoid bathing in hot 
water. Lukewarm water is re® 
freshing and not as drying. ~

— moisturize your skia

S Prekybos tyrinėjimų bend
rovė Predicast, Ine., pranašauja, 
kad šio dešimtmečio pabaigoje 
vienas iš 10 Amerikoje gamina
mų automobilių bus varomos 
elektros energija.

ii WTIS rtotie*, 1110 AM tente. 
t«4S W. 71«t Strete

Chica<«, G062
TelaL 778-1174

JAV (R). LB-nės Tatykjęs Prezidiumo pirmininko 
dr. Valentino- Plioplio pavesta- praneš^ kad š.m. rug
sėjo mėn. 24 d. (šeštadienį)? 10 vai. ryto, Lietuvių Tau
tiniuose Nariiūošė (6422 Sb.* Kėdzie Ave., Chicago, Ill.) 
šaukiamas tarybos narių, Centro valdybos, Apygardos 
pirmininko ..arba Įgaliotinių ir Tarybos Prezidiumo 
susirinkimas - pasitarimas. . •.

© 1909 metais Robert & Peary 
atrado Šiaurinį Polių.

VANCE FUNERAL HOME

to remove chlorine or salt 
water.

— shower with £ jenfle 
cleanser. A good one 11 
Neutrogena Rainbath Shower 
Get Rainbath is one of thee* 
marvelous dual-use product! 
that softens as it deans

It is an amber gd thrt 
works like soap but wiH 
also make your skin notice* 
ably soft It is available m 
three sizes, including a handy 
4-ounce tube that yon M 
tarry anywhere.

Try these sugpd 
«ajoy your summarl

1. Aticfefyirias — 4r. ValeAti- 
nas Plioplys; . ,

2. Bendra mūsų (Ė. L^-nės) 
padėtis — dr. V. Dargiis. i

3. Leidinėlis: “Kas mes esą-J 
me”? — kan. V. Zakaraus
kas ir A. Tauginas.

4. Teismo reikalai — inž. Sta
sys Dubauskas.
Spauda ir kiti reikalai — 
Z. JusKeviciene.
JAV; (K) L. §-riėš istoriįoš 
reikalu A. Jiiškėvieifis.

JAV (R) L- B-nėš. Tary
bos darių ir atstovų. šuVažta 
vimaš — A; Repšierife

8. Kalbės ALTo sekretorius G. 
Lazauskas.

9. Kiaušiniai Ir sumanymai.

Maloniai kviečiami visi $usi-

HEART
FUND

/LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 Šo. California Avenue

TeL — 523-3572

lOMk CHICAGO MOTOR CLUB OM

1424 South 50th Avenue 
Cicero, HL 60650 

TeL: 652-5245
lėlių Koplyčių laidojimo šermenine

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JėAn VANCĖ ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

lit)28 Southwest t’aios Hills, Illinois

Tel. 974-4410

Gyveno Chicago. flhn®s. Mafątette Parko apyl
Mirė 1983 m. rugsėjo 20 d. 2:40 vai. popiet, sulaukusi 75 metų 

amžiMs. f ; į i a "
Girtte Lietuvių^ Joriavdje. Amerikoje išgyveno 34 metus.
Pasiliko dideliame nulKidiine pras Jonas, duktė Aušra Kriš

čiūnaitė Padalino, žentas Ronald; 4 sūnūs: dr. Algirdas, Kė^ntls. 
Vytautas ir Povilas, marti Diane, 6 anūkai ir giminės Lietuvoje 
ir Amerikoje. ♦ t * ** y

Priklausė Marquette Parko Lietuviu Namų Savininkų draugijai 
ir BALFui. ; t

Kūnas pašarvotas Petkaus Marqtette koplyčioje. 2533 w. 71st 9t. ® 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugsėjo 24 d. Iš kpptarčiofr 10 vąl. 

ryto bus atlydėta į fivč. M. Marijds Gimimo parapijos Bažnyčia. Vu-J 
rioje įvyks gedulingos pamaldos dž velionės sielą; Pevt>amaldų bus* 
nulydėta j Sv. Karindero Sėtuvių kapines. { . *

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir ^fiistarmis 1 
dalyvauti siose la.dotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, duklė, sūnūs, marti, žentas Ir anūkai.

ų d rektorius DohalM A. Petkus. TeL 47B-2345.
' ..... —

į ,

VASAITIS-BUTKŲS

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 6 52-1003



Laiškas Naujienoms
Gerbiamieji,

vedamajame pasisakoma, 
“Naujienų” išleidimo išlai- 
yra žymiai pad Bėjusios ir 
prenumeratos kaina toli ne-

Prieš kelias savaites “Naujie
nų” 
kad 
d .s 
kad
padengia išlaidų. Yra prašoma 
ir laukiama skaitytojų paramos.

“Naujienos” buvo ir yra rei
kalingos lietuvių visekeriepai 
veiklai ir organizacijų ryšiui su 
visuomene.

J tingiuos prie “Naujienas’' 
paremiančių skaitytojų ir pa; il- 
dydamas paramų siunčiu Money 
Order sumoje $50.

Su pagarba ir geriausia s lin
kėjimais, .

J. Bigelis 
Cicero, 111,

$10 
$60 
pa-

: K. Bagdonas, iš Plymouth, 
Conn., rašo:
•' “Siunčiu $100, iš kurių 
metinei prenumeratai, o 
Naujienų paramai. Džiugu
laikyti spauda, puoselėjančių 
liesų. Sėkmės Naujienoms ir 
šaujieniškiams. Lai šviesa ir 
tiesa lydi Jūsų gyvenimo kelius”. 
< širdingai dėkojame už pui
kius linkėjimus ir nuolatinę pa
ramų.

j J. Bakšys, iš Hartford, Conn., 
Atsiuntė $15 Naujienų paramai, 
įj Ačiū.

Mykolas Pranevičius, iš Mar-

iš Marina del Bey, Calif.. A. Pet
kevičius, iš Hamilton, Ont., Juo- 
zrs Sabrir kas, iš Cic?.p, EL, 
Antan" ’ Švitra, iš Austi i, 'Lex., 
ir Jonas V.rpsa, Iš G.ige Parku, 
Chicagoje.

š rd.ngai dėkojame visiems. :
— R. Lietuvių B-nės Vidurį)

quette Parko, Chicagoje. lankėsi 
Naujienose. Dėkui uz pratęsima 
metams prenumeratos ir už $25 1 
spaudos parakei. 

' l
An'.anas Sukauskas, iš Dear-1 

born, Mich., rašo: <
“Jausdamas Jūsų dienraščio!

sunkių ekonominę padėtį, jungiu J
$25 Money Order Naujienų p i- •' Vakarų Apygarda kviečia visus 
,*aiiiai. Su geriausiais linkėji-[ gausiai atsilankyti į gegužinę, 
mais“. į kuri įvyks rugsėjo 25 d. (sek

si rdinga padėka Naujienų ko-
-espondentui ir bendradarbiui 
n. Sukauskui. Prieš keletą sa 
Vaičių jis buvo atsiuntęs $1(1.

į kuri įvyk 
mad enj) Vyrių salėje. Pradžia 
12 vai. Veiks baras, virtuvė, lai-

i mės šulinys ii kitkas. , I
— SLA 6-osios Apskrities me-

Mclrose Parko Lietuvių Ame-1 kenferenei.a įx yks š.m. rug- 
rikos Piliečių klubas atsiuntė f sėj° d•• seknudienį, 2 vai. po 
$10 Naujienoms paremti. I P^> Lietuvių Evangelikų Re-,

Nuoširdus dėkui,. I formatų parapijos patalpose.,
Įėj.mas iš šono, 5230 S. Artesian 
Ave., Chicagoje. Širdingai kvie- 
čiame SLA kuopų atstovus daly- 

Po susirinkimo bus ka-
Valdyba

Petras Bcndikas, iš Montreal, 
Que., lankėsi Naujienose. Dėkui

vizitą, prenumeratos pratesi- j vauti. 
iną melams ir $15 piniginę pa- • vulė. 
••amą.

A. Karaliūnas, iš Cicero, EL, Į 
rašo z j

“Siunčiu $60 — $10 už pre
numeratą ir $15 paramai, nes be 
Naujienų esi kurčias ir aklas, ir 
teisybės nežinai. Linkiu jums 
visiems viso geriausio”.

Širdingai dėkojame.

Iš AMERIKOS LEGIONO 
DON VARNO POSTO 

VEIKLOS

HmmL Žemi — Ptrdavlnwl 
UAL ISTATB FOR SALI

, _ Kūnai, Žm»4 — 1
| UAL ISTAT1 rOR tALB

BUTŲ NUOMAVIMAS
> NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

» NOTA HIATAS • VERTIMAL

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS iSSIMOKiJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į: *

*<UTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAL’SKAS, Prezidentas **

2212 W. Cermak Road Chicago, DL TeL 847-7747

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALU
INCOME TAX SERVICE

5529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
vieną. Pvz., 1933 metais milijo
nų badu išmarintų ukrainiečių 
šianlien jau niekas nemini, kaip 
mažai kas mini Suomijos užpuo
limą bei Pabaltijo valstybių 
šimtų tūkstančių žmonių išžu
dymą arba dar ir dabar Afganis
tane bevykstančias barbariškas 
žmonių žudynes.

Jei tai darytu ne komunistiški 
rusų teroristai, o kokios kitos 
pakraipos žudikai, kurie mėgin
tu žudvti komunistus, tai visas 
pasaulis pekliška gerkle rėktų,

Senese, adv. Konstantinas Savic
kas ir dr. John Simonaitis.

j Įvesdinimo ceremonijas atliks 
terų vienetas įvesdins naujus John Paukštis ir Anthony Par- 
valdybos narius šeštadienį, spa- gauskas.
lio 1 d., 8 vai. vakare, Don Var- j Moterų vieneto valdybą suda-

| ro: pirm. Frances Urnežus, 
em Avenue. -I vicepirm. — Mary Jurgel,

Naują 1984 metams valdybą H vicepirm; — Anelė Pocius, 
sudaro: komanderis — Adam! sekretorė
Anderson, 1 vicekom. — Joseph iždininkė — Valeria Stanaitis, 
Stanaitis, II vicekom. — Antho-j istorikė — Rita Radcliff, kape- 
ny Pargauskas, adjutantas — 
Edward Pocius, iždininkas — 
Joseph Stanaitis, kapelionas — 
kun. Anthony švedas.
' Kiti vallybįbs nariai: Charles 
Petrila, Bruno Mikėnas, Sergio

Don Varno Amerikos legiono' 
! postas Nr. 986 ir Pagelbinis Mo- Į

Sekantieji skaitytojai pratęsė no posto name, 6818 So. West-
metams prenumeratas ir pinigi
niai parėmė Naujienas:

po $20 — Steve Ivanauskas, iš 
Marquette Parko, Ohicagoje, ir 
dr. K. Leonas, iš Summit, Ill.;

po $10 — J. Jurkūnas, iš Bev
erly Shores, Ind., Marija Minio
tas, iš Jamaica Plain, Mass.; K. 
Rymas, iš Rockford, Ill., ir D. 
šaulys, iš Athol, Mass.; ;

po $5—Pranas Jonelis, iš Mar
quette Parko, Antanas Mažeika,

Jean Pargauskas,

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.

Pajamų bungalow — 1% aukšto m 
rinis, 3 butai: 1 su 2 mieg. Garai 

j Marquette Parko centre. Nebrangi

2 aukštų mūrinis. Pirmame aukš 
6 kambariai, 3 mieg. Antrasis aukst 
padalintas i du butus. Batų siuvė 
dirbtuvė rūsyje. Geros pajamos. Lit 
uanian Plaza Court (69th St.) 
Washtenaw.

ŠIMAITIS REALTY

~elektroTTrengimai 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto EeMba^ 
Dirbu ir užmiesčiuose, frelj. 

garantuotai ir sąžiningai, 
KLAUDIJUS PUMPUTI! 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
' Jei ruošiatės kelianti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą;

American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave, Chicago, DI- 60643

- v Telef. 312 238-B787 |
•: » NemotaMi patEmavinuu utaakr.at lėktuvų, traukinių, laivų kelio-1 
ata (erulsee), vietouCių n automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda-1 
£ie krijontu draudimus; Organizuojame keliones į Lietuva ir kitus taštus;. 
Sudirome ^kvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame lafor- i 
maejas visais kelionių reikalai*.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, ffic ;elxia rezervuos vieta*
3 anksto — prieš 45 - 60 dienų. s"-

lion ė — Stella Wabol, maršalka 
— Joanne Soberkis, vėliavų ne
šėjos — Antoinette Barvitz ir 
Josephine Wasiliauskas.

Įvesdinimo apeigas atliks Va
leria Stanaitis ir Jean Par
gauskas.

• Po apeigų — vaišės.
Visi nariai ir svečiai kviečiami 

dalyvauti.

Ne, kapitalistai d 
to! Jie tik technika,

ir nepasiu- 
pinigais ir 

maistu remia pagalbos reikalin
gus, kad komunistines valstybės

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

TėL: .436-7878.

D Ė M E S I/O 
62-40 METŲ AML VAIRUOTOJAI
Tiktai SI20 pusmečiui automobili* 
Liability apdraudimas poilsiai*- 

kar.'.s. Kreiptis:
A. LAURA I TIE - 

4445 So. ASHLAND AVI. į.

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko

ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107
- --

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir ifepausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją _ 
(1869 — 1959 metai).
664 psl., vardynas.

Minkšti viršeliai. Kaina $15.
Persiuntimas — $L

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

» yv

• išsilaikytų
I

J.1 Žemaitis

Valdyba

— Čiurlionio Galerija, Inc. 
(4038 Archer Ave.) šį rudenį tu
rės keletą parodų: spalio mėn. 
14 d. bus dail. Miko šileikio gim
tadienio proga -ir 60 metų kūry
binio darbo paroda. Lapkričio 
4 d. vyks bendroji paroda su 
premijomis. Lapkričio-gruodžio 
mėn. bus, tapytojos Virginia 
Barton dailės paroda. 1984 metų 
kovo mėn. bus daili Antano Sku- 
po-Cooper darbų paroda. Balan
džio mėn. -velionio. Teofiliaus 
Petraičio 5 metų sukakties po
mirtinė dailės paroda.

— Filipinų prezideinto žmona 
Inielda Markos, buvo nuvykusi 
į ligoninę ir aplankė įsunktai su
žeistus policininkus' <

,— Emanuelą Orl^ndį pagro
busieji italai jau riereikalauja 
paleisti turko Mehrriet Agca, bet 
jie nori pinigų.

AUTO REPAIR 
Mašiny remontai

D & D AUTOMOTIVE
COMPLETE AUTO REPAIR SER

VICE — NEW LOWER
.ADJUSTED RATES. '

Tune Ups, Brakes, Transmission: 
Work, Batteries/Electrical.

2641 W. 71st; Street 
Tel. 737-4176

Dengiame ir taisome visų rū^ 
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA '
6557 S. Tclman A/enue

IL 60629

434-9655 ar 737-17L

I JOHN GIBAITIS

.— Grobikai- pranešė Milano 
savaitraščiui, kad Emanuelą Or- | 
landi dar gyva.

Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

Laikrodžiai tr brangenyMe 

Pardavimai bt Taisymai 
1*44 WMt SftMt 
T»L REpuHIc 7-1941

*
■

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKšOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS D EL LIETUVOS

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia 
Vardynas ir trumpa angliška santrauka

KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti 51)' 
Siųsti čekį:

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

KUR GI, PAGALIAU, 
•ŽMONIŠKUMAS?

Nesistebėkime, jei Kremliaus 
žiaurios 269 nekaltų lėktuvo ke
leivių žudynės neužilgo bus už
mirštos. Tokių žudynių Krem

lius praeityje yra įvykdęs ne

—■——-----------
Ait - -cT- «

Triaminic® Syrup 
Triaminicin®Tablets 
_ •' or 
Triaminic-12® Tablets

For Allergy Relief 
that’s nothing to 

sneeze at.
c 1983 Done? L»bo-^roriei. Division of 
Sandoi. Inc.. Lmcoin. Nebraska 685OL

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTS

Tuo reikalu jums gali dsur 
padėti teisininko Prano šULC 
paruošta^ teisėjo Alphonsf 
WELLS peržiūrėt? “Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomi: 
rormomi*

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoj*

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštui

P. NEDAS, 4059 Ąfcher Avenue, 

Chicago, HI. 60632. Tok YA 7-5910

For constipation relief tomorrow 
> reach for EX-LAX tonight. <

Ex-Lax helps restore your system’s own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight. 
You’ll like the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax is_.-.:^ 
“The Overnight Wonder?’ i

Read label and follow 
directions.
C Ex-L*fcutnc., 1982

“LIUCIJA”
J

Ave.. Chicago. IL 60629.
Miko šileikio apsakymų knygt 

“Liucija” jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pa* 
autorių: 6729 So. Campbell

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, TeL 254-7456
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybėj pra

šymai ir kitokie blankai

Homeowners Insurance
Good service/Good price 

F. Z a polis, Agent 
3208% W. 95th St

Everg. Park, 111. 
60642 - 424-8654

tUM Frw FW wri Cmm*

DR. ANTANO J. GUSENO RASTAI £
Naujienose galima gauti nepaprastai {domine gydy
tojo, vimomtenča veikėjo ir rašytojo atiiminimua.

Dri A. GtiMea — MINTYS IR DARBAI, 259 paL, liečia 1905 
metų {vykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir

Dr. A- J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra., fveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais

Minkštais viršeliaža, tik  

Dr. A. J. Gu»sen — AUKžTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik____

taip pat užsakyti paštą, atsiuntus čekj arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant BĮ persiuntimo HUidoma.

13.00

82.08

CAGO, IE HHf

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

Darbo valandos: Kasdien: nuo 
9 vai ryto iki 6 vaL vakaro. 

Šeštai: nuo 9 vai r. iki 12 vai d. 
Ii pagal susitarimą.

TeL 776-5162’ 
1549 West 63rd Street 

Chicago, HL 60629
'uu’l—'

- -

all smokes

ADVOKATŲ DRAUGIJA

V. BYLAITIS
Ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet 
Šeštadieniais pagal susitarimą.

4606 S. Kedile Avė. 
Chicago, IM. 60629

Tel: 778-8000

PIRKIT! JAV TAUPYMO BONUS

6 — Naujienos, Chicago — Sat-Monday, September 24-26, 1983


