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— Grenados premjeras Mau
rice Bishop pasitraukė, bet jam. 
dar uždėtas namų areštas. Iš sa- 
losT jis negali išbėgti.

— Senatas gali pravesti dr. 
M. L. Kingo šventę, bet Atstovų 
Rūmai šiuo reikalu nepasisakė.

'SYRIA

baigti.
prezidento Gema 
šijitai iš italų ka 
šijitai iš italų ka 

pra

— Trečiadieni aukso uncija 
kamavo $388.__

UNITED ARAB REP.

U____ Jesse Helms
North Carolines senatorius 
Jesse Helms antradienį te
levizijoje ir Senate pasisakė 
pasisakė prieš Martin L. 

King šventės įvedimą.

shop pasitraukė. Kariuomenės 
vadovybė padarė perversmą ir 
pareikalavo, kad jis pasitrauk
tų. Dabar premjeru “išrinktas” 
Bernard Coard. Jis vakar ka
riuomenės vadovybės prisaik
dintas premjero pareigoms.

Spalio 20: Jonas Kantietis, 
Saulė, Labdaris, Edma, Targe- 
lis, Garbsė.

Saulė teka 7:08, leidžiasi 6:03.

Oria debMuotii* vlsėinii.

EUROPIEČIAI JAU IŠKĖLĖ 
SATELITĄ

Europos 11 valstybių vakar 
iškėlė satelitą, kuris galės ap
tarnauti visas Europos valsty
bes. Europiečiai tikėjosi pasi
naudoti “Columbia” erdvėlai
viu, liet dėl techniškų kliūčių 
erdvėlaivio iškėlimas tapo ati
dėtas. Tvirtinama, kad “Colum
bia” į erdvę iškils už mėnesio, 
ar gal vėliau. Tada jau būtų per 
vėlu Europos satelitui, todėl eu
ropiečiai nutarė iškelti satelitą 
atskirai.

bės, bet va-kar amerikiečiai iš
mušė juos iš tos pozicijos.

Šijitai paleido kelis šūvius į 
marinus, saugojusius Beiruto 
biblioteką. Toje pačioje vietoje 
ši ji tams pavyko nušauti marinų 
kapitoną, važiavusi automobiliu. 
Jis paliko žmoną ir tris mažus 
vaikus.

Marinai pasiruošę priimti 
partijų vadus, jeigu jie atvyks 
į pasitarimų vietą.

viso to ilgo pranešimo nėra nė 
vieno žodžio, kuriuo būtų kalti
namas Antonovas. Jis nieko ne
pasakė, kad Antonovas būtų 
kaltas. Markov Petkov irgi ati
džiai sekė visus parodymus, bet 
iki šio meto nepastebėjo nieko 
pavojingo.

šita byla dar bus toliau tęsia
ma, o vėliau sprendžiama.

ST. GEORGE. — Grenados 
salos kariuomenės vadovybė 
įteikė buv. Grenados premjerui 
Maurice Bishop ultimatumą, 
kad jis'.tuojau atsistatydintų ir 
aiškintųši teisme. Premjeras, 
grįžęs iš Kubos, pastebėjo, kad 
kariuomenės vadovybė jį paša
lino “mandagiu būdu”. Vietoj 
arešto, reikalavo, kad jis pats 
pasitrauktų.

Praeitą naktį premjeras Bi-

Rusija. — Oficia- 
pranešimas sako

— Aiškėja, kad dr. Martin L 
King Jr. savo laiku turėjęs ry
šius su Amerikos komunistais 
Tuo reikalu pasisakys keli se
natoriai.

— Senate pirmadienį pasiūlė 
Martin Luther King Jr. šventės 
klausimą atidėti kitiems me
tams, bet 72 balsais prieš 12 šis 
klausimas buvo atmestas.
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. Antonovo advokatas pareiškė, 
kad Antosovas nekaltas, nes 
Agca kalbėjo apie turkus, jam 
padėjusius pulti popiežių.

Agca pasakęs teismui, kad 
Antonovas jam da<ęs revolverį 
popiežiui žudyti. Jis taip pat pa
sakęs, kad Antonovas ir Agca 
nuo šovimo vielos nuėję iki 
prancūzų atstovybės, Romos 
aikštėje. Bet teisėjas Martella 
uždraudė Agcai apie tai kalbėti.

Romoj buvo du bulgarai
Kada Agca susirinkusiems 

aiškino, kas darėsi Romos baž
nyčias aikštėje ir paaiškėjo, ką 
jis pasikėsinimo metu-darė, tai 
du bulgarai atidžiai klausėsi.

Advokatas Jordan Ormankov 
pareiškė, kad iš to, ką Agca pa
sakė ir parodė, nesimato, kad 
Antonovas būtų buvęs kaltas. Iš

FBI agentai išaiškino, kad 
William Holden Bell, dirbęs 
Kalifornijoj prie šulinių, lei
džiančių atomines raketas, tu
rėjo ryšius su Harper ir su len
kų šnipais. Tai buvo, rodos, 
menkas dalykas, bet raketų dar
bininkas n u s a kydavo visas 
smulkmenas, kaip tie šuliniai 
buvo statomi raketoms paleisti. 
Būdavo surašyta visa medžiaga, 
iš kurių būdavo gaminamos ra
ketos.

Holden Bell buvo nubaustas 
1982 metais 10 metų kalėjimo 
už teikimą lenkų šnipams pa
slapčių apie JAV radarus už 
110.000 doleriu.
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— Raymond Aron, geriau 
sias prancūzų finansinis gal 
votojas, spalio 18 dieną mirė 

Paryžiuje.

MANILA, Filipinai. — Prezi
dentas Ferdinand Marcos įsiti
kino, kad krašto gyventojams 
sen,. Benigno Aquino mirtis su- j 
kėlė labai didelį susijaudinimą.! 
Prez, Marcos paskyrė komisiją! 
reikalui ištirti, bet komisijos 
nariai atsistatydino. Komisijai 
nepatiko prezidento patarimas 
greičiau baigti tyrinėjimą. Ko
misija darbo nebaigė ir atsista
tydino. Tas sukėlė tokį didelį 
pasipiktinimą..-kad.Jęašta gyven
tojų negalima apraminti.

' ' - ’ v *

Pats prezidentas netejįo ener
gijos. 
Aqųi 
poljėi

MAURICE BISHOP 
PAGALIAU PASITRAUKĖ

— Izraelio finansų ministe- 
riu paskirtas Jigal Cohan. Jis 
nori atstatyti pasitikėjimą Iz
raelio pinigu. Gyventojai šeke
liu nepasitiki.

Libano politinių partijų vadai turėjo susirinkti ame
rikiečių saugojamame sektoriuje, bet šijitai iš italų 
prižiūrimo sektoriaus ir iš kalnų pradėjo apšaudy

ti marinus. Marinų artilerija griovė Šijitų centrus.

reiškė, kad Agcas parodė; ka^p 
bųyo ’ šauta į.- popiežių;
atitinka jo liudijimui teisme/ 
Jis tvirtino, kad Agca. sakė/ir 
parodė teisybę. . ? . I-7 .

žurnalistai norėjo - paklausti 
kelių klausimų, bet teisėjas 
Martella įsakė Agcai tylėti ir 
į žurnalistų klausimus neatsaki
nėti.

vienas 
pasiry- 
liudyti 1

KABUL, Aganis tanas. — Pa
galiau Sovietų kariuomenės va
dovybė ėmėsi griežtų priemonių 
prieš Afganistano kovotojus, 
siekiančius išvyti okupacines 
Sovietų karo jėgas.

Antradienį 40 Sovietų Karo 
lėktuvų bombardavo Istalef kai
melį .esantį 40 kilometrų a tolu
moje nuo Kabulo. Rusai sunai
kino visus to kaimo gyventojus, 
nes jie buvo įsitikinę, kad tame 
kaime yra visa Afganistano ko
votojų vadovybė. Jie neleido ru
sams susisiekti su pačia Rusija. 
Jie užpuldavo slėniu važiuojan
čius Sovietų automobilius, atim
davo mašiną ir išveždavo visą 
maistą ir ginklus. Dabar Sovie
tų tankai žudys visus Afganis
tano kovotojus.

— Maurice Bishop būtų "bė 
gęs, bet jis nori išsivežti ir Jac 
queline Craft.

RUSAI IŠGELBĖJO
35 LAIVUS

MASKVA, 
lūs Sovietų 
kad Sovietų ledlaužiai išgelbėjo 
35 Sovietų transporto laivus, 
įšalusius čokci jūroje.

Bet toliau į šiaurę dar yra 
įšalę penki Sovietų transporto 
laivai, kurių ledlaužiai negali 
pasiekti. Jeigu šaltis ir toliau 
spaus, tai laivo nepajėgs išlais
vinti nuo didelio ledo spaudimo.

Ledlaužys plaukia visą laiką 
apie sustatytus laivus ir suledė
jusiam vandeniui neleidžia 
spausti. Vienas greta kito sto
vintieji laivai gamina šilumą, 
todėl ledas, negali būti toks 
storas.

BUVO SUIMTAS 
Mtf^įAJN VIEW, Calif.

Cfeyaj^^^^yvenantis Sluzba 
į^zpečenstv^-? agentas, dirbos 
JtS&ains'hud 1i960 metų, gauda
vo žinias iš Kalifornijos.

FBI agentas Allan Powers, 
paskirtas užsienio šnipams sek
ti, paruošė. 33 puslapių doku
mentą, kuris rodė, kaip lenkų 
agentai Kalifornijoje gaudavo 
žinias iš gaminamų instrumen
tų ,o vėliau jas pasiųsdavo len- 

vyriausybei. Savo aparta
mente, Mountain View, netoli 
San Francisco buvo suimtas 
lenkams dirbęs šnipas James 
Durward Harper Jr. Kaliforni
joje gautas žinias jis perduoda
vo lenkų agentams.

Suimtas W. Holden Bell

' The First and Greatest
Lithuanian Daily m America 
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MEHMET ALI AGCA PARODE, 
KAIP JIS ŠOVĖ Į POPIEŽIŲ

BULGARIJOJ BUVĘS TEISĖJAS L MARTELLA NORĖJO 
PARODYTI, KAIP AGCA ŠOVĘS Į POPIEŽIŲ

ROMA, . Italija. — Teisėjas 
Ilario Martella prašė nuteistą 
Mehmet Ali Agcą, nuteistą ka
lėti iki mirties, kad parodytų 
teisėjui, kaip jis šovė į popiežių. 
Grupė Italijos policininkų stro
piai saugojo Agcą, kai jis" paro
dė kaip, kitų padedamaSj palei
do šūvius į popiežių.

Teisėjas Martella tyrinėja pa
sikėsinimą, į kurį yra įtrauktas 
ir bulgaras Sergejus Ivanov 
Antonovas, kaip padėjęs. Agcai. 
Antonovas tada buvo bulgarų 
turizmo agentūros vedėjas Ro
moje. Mehmet Ali Agca anks
čiau prisipažino, kad Antonovas 
jam nusamdė butą prie pat .Šv: 
Petro aikštės. Kai buvo šauta' į 
popiežių, kiti pasikėsintojai pa
bėgo, o Agca buvo suimtas. 
Antonovas nęigia, kad jis padė
jęs Agcai pasikėsinime žudyti 
popiežių.'

Bet visi Agcos/drarrgai .pabė
ga į; užsienį^jy.Antonovo žmona 
pabėgo į Bulgariją. Nė 
turkas ar bulgaras nėra 
žęs grįžtiį ; It^i^. ir 
teismui. t

Teisėjas i
Bųlgąįijos irt klaušęęr i 
pareMkimųs, parite- sąyd 
mo^ę apfe^ A^į^i^ar^f 
tikfi’> ir 
tvįrtfnd; kad :Agęa-

TURKKYJ 9

^MASKVAL Rusiją.
TrankininKas;^iįik^smmą Ang 
lijoj, prieš tris metus išvažiavo 
i Maskva biznio reikalams suor
ganizuoti. Baigė tuo, kad buyq£- 
priverstas nusižudyti, nušokda^'į 
in as iš 11-to aukšto.

54 metų bankininkas Dennis 
Skinner įsivėlė su rusų duota 
jam sekretore. Baigė tuo, kad 
jiedu įsimylėjo ir sekretorė už 
jo ištekėjo. Vėliau paaiškėjo, 
kad ji buvusi KGB agentė. 
Kiekvieną savo žingsnį ji prane
šė KGB vadovybei. Skinner ją 
vedė, nes manė, kad jis turįs 
teisę ją vesti pagal Sovietų įsta
tymus. Vėliau, matyt, ji pamilo 
Skinnerį. Ji jam pasakė, kad ji 
tarnavusi KGB įstaigai. Skinner 
nusigando. Jis žinojo, kad KGB 
agentai jį persekiojo. Pradžioje 
jis dalinosi savo rūpesčiais su 
žmona, o vėliau įsitikino, kad 
KGB agentai jam nieko gero ne
nori. I

Antradienį Skinner atėjo į 
britų ambasadą ir papasakojo, 
kad KGB agentai jį persekioja. į 
Jis baigė tuo, kad grįžo į savo 
butą, parašė dar laišką ambasa-, 
dorini ir iš 11-to aukšto šoko 
žemyn. Jis užsimušė.

Dennis Skinner, važiuodamas 
Maskvon, tikėjosi pamokyti ru
sus, kaip geriau gyventi. Ne jis 
rusus pamokė ,bet rusai jį pri
vedė prie mirties. f ®ftUU$CC5

ta

kankiną? Ibii. B. 
.Jis buv<o$akęs 
L demon^Įantgs,

įsi tikėlę, kadT^^ą^entaš-? yri 
prisidėjęs ,|>rie sei^^>riaus nu- 
žudj^tbr^įPrežidehtas sunkiai 
serga. '' .

LEBANON •

LENKAI RINKO ŽINIAS
SOVIETŲ VALDŽIĄ _

ŠI A URĖŠ CHICAGO JR GWEN ANTTriXNKŲ*šNrR<S 
FBI AGENTŲ 5

WASHINGTON. D C.Pra 
eitą antradienį North Cąrohnos kų 
senatorius Jesse Helms labai 
ilgai kalbėjo prieš įvedimą Mar
tin Luther King šventės. Jau 
kelinti * metai keliamas šios 
šventės klausimas, bet jis vis 
atidėliojamas.

Aštriausiai prieš senatorių J. 
Helms pasisakė senatorius Ed
ward Kennedy, kuris tikisi gau
ti Demokratų partijos nomina
ciją ir vėliau gauti, juodžių bal
sus. Užtat jis taip ir kritikavo 
senatorių Helms. Grupė senato
rių pasisakė už šventės įvedimą, 
bet ne visi sutinka. Dėl dienos 
gali prasidėti ilgi debatai.

.J!,. . ...k' Z..,.Z’W! '-■/ V

tSIATU OCCUriEDįį^^^/ Li
■Į.Įgy ...TO—,,.

Antradienį laikraščių redaktoriai ir radijo vedėjai buvo prez. Reagano 
svečiai. Prezidentas juos pavaišino pietumis, informavo apie JAV užsienio 

politiką Art. Rytuose bei Centro Amerikoje ir atsakinėjo į klausimus.

BEIRUTE MARINŲ KANUOLĖS APŠAUDO 
PUOLAMUOSIUS ŠIJITŲ CENTRUS

BEIRUTAS, Libanas. — Sek
madienio vakare Libano prezi
dentas Amin Gemajel įsakė ko
vojančių pusių vadams susirink 
ti amerikiečių kontroliuoj-ama- 
me aerodrome ir tęsti pasitari
mus kovoms 
paskelbti šį 
jei įsakymą, 
jei įsakymo, 
•rių saugojamo sektoriau 
dėjo apšaudyti marinų pozicijas 
aerodrome. Marinai, nieko ne
laukę ir su niekuo nesitarę, tuo
jau paleido šūvius į šijitų lai
komus apšaudymo centrus. Šiji
tai pradėjo šaudyti iš kitų 
sričių.

Dar saulė nebuvo patekėjusi, 
kai marinai nustatė šijitų laiko
mas pozicijas ir pradėjo leisti 
marinų artilerijos galingus svie
dinius. Tamsoje buvo matyti 
šviesą leidžiantieji kanuolių 
šūviai.

Britų’ yra pasiryžę išgriauti
-Libano- -vyriausybės _organizuo
jamą taikos pasitarimą. Libano 
prezidentas Gemajel nuo vakar 
dienos pradėjo įtikinti drūzus ir 
Įtitus, kad reikia baigti kovas. 
Jis pakvietė ir šijitų vadus, bet 
ji® nieko* neatsakė. Iki šio susi
rinkimo negalėjo prieiti susita
rimo, o dabar jau sunku ir susi
rinkti. Marinai privalėjo globoti 
atvykusius atstovus, o tuo tar
pu nuo pat ryto turėjo naikinti 
kenkėjus.

Nabim Bėry, dabartinis šiji
tų vadas, pareiškė, kad jie ne
pripažįsta A. Gemajelio krašto 
prezidentu, šijitai kariai užėmė 
vieną išgriautą kavinę ir iš jos 
pradėjo šaudyti į amerikiečių 
laikomas pozicijas. Šijitams pa
togiausia buvo šaudvti iš duo

LEBANON
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■ eiti į miestą gyventi, bet neilgai

(Tęsinys)

P-AUKŠČIU BALSAI

ji neturėjo ko duoti, nes viską ;n““9 durų vienas kaimynas, p i a-

l

prancuz.

MODERNI MOZAIKA IR MAGARY80S r** - - 41 * m t c < 4 * f * T v-
Dėsto šio skyriaus redaktoriai

KEISTI ŽMONĖS T1Š
'"MIESČIONES

♦ rT ^5* * "4 ***

Jaunas larmerių sūnus įsigeidė

jokflbas i>ągj’S

Girtuoklis, karčiarnoje nusigė. 
ręs ir nieko nebeturėdamas, ėjo 
vakare namo Ir išgirdo baloje 
griežlę saukiant: “Grįžk, grįžk, 
grįžk”... Kitas paukštis, putpe- 
bkė, sakė: Pilies paliks, pliks pa
liks, pliks paliks”... Girtuoklis 
galvuja: katro dabar reikia klau
syti? Susidūmojo to paukščio 
klausyti, katras yra didesnis, ir 
sugrįžo į karčiamą.

, Ten pragėrė visus drabužius, 
kuriuos ant savęs turėjo, liko tik 
vienomis kelnėmis ir marški
niais, nes jie žydui netiko. Auš
tant grįžta namo gulti. Ir vėl iš
girdo griežlę šaukiant: ‘‘Grįžk.1”, 
o putpelikę -pėršpėjant: “Pliks 
paliksi,' pliks paliksi”. Dabar

girtuoklis pradėjo girti mažąją 
paukštelę, kuri teisybę sakė, ir 
keikti griežlę, pasižadėdamas 
visą amžių to paukščio grąžini
mo daugiau neklausyti. Parėjęs 
namo prašė pačios valgyti, bei

■ “Na, kaip patiko?” pirmiau-’ 
(siu paklausė motina sūnų palai
dūnę. ’ — I

“Okei”, atsakė sūnęlis pusiau I 
’ nenorėdąriaš, “bet reikia paša- ’ 
kytl, tie’ miesto žmones’yra kaž-1 
kokie keistai juokingi”.

• “Kaip tai”?
Ogi, pavyzdžiui, vieną naktį 

— reikia pasakyti, — gana vėlė- i 
kai, galbūt auštant, atėjo prie

Jauni pavojų nesupranta, 
Neturi valios tinkamos, 
Betgi gyvenimas kletsprąpdis 
Tepripažįsta galią jos.

buvo pragėręs. Pati, ėmė bar
tis, jis kibo jai už plaukų ir'iš 
lovos ištraukęs, pradėjo mušti, 
šaukdamas: ‘‘Loj, kaip kalė”. 
Tuo tarpu gegužė pradėjo šauk
ti; “Tu šuo, tu šuo...”. Girtuoklis 
norėjo ir gegužei atmonyti, bet 
ta toliau palėkė.' * " ‘

Kas kaip vadina, gerą žmogų 
nepagadina, o "piktą didesniu pa-- 
daro." "" * TrV

dėjo belstis ir labai Įžeidžiančiai 
mane keikti.

“Ką tu jam-padarei?’^ žingei- 
davo motina.

“Aš jam ne žodžio neatsakiau, 
■tik nuo durų ramiai grįžau to
liau savo saksofonu groti”.

Jaunimas imasi uoliai, 
Senieji veikia atsargiai. 
Senasis turi daug žinių — 
Jąunasis. įvorių. pląųų. 
Jaunam bandyti viską reikia, 
Ar pritaria1 tam kas ar peikia, 
Bet nieks iš anksto nesupras,' 
Kas ką mylės, ko neapkęs. ..

KALTAS ALKOHOLIS
v % .' .7 - ,

Daktaras sako ligoniui alkoho. 
likui:><' ",

- — Tavo nelaimės kaltininkas, 
yra alkoholis.

— Tai, ačiū Dievui, — apsi
džiaugė ligonis, — nors vienas 
žmogus surado tikrą kaltininką. 
O iki šiot man visi sakydavo, kad 
aš, pats kaltas.

» Jjc ♦

ŽINO SAIKĄ

Buvo didelis balius. Vyrai gė
rė, kiek norėjo. į parytį keletas 
smarkesniųjų nuvirto po stalu. 
Gyvas dar liko vienas, ir tas ap
sidairė, žvilgtelėjo į miegančiu^ 
sėvb draugus ir filosofiškai' tarėY
■f., 4 . . • f t , ' f

* — Vieno didelio dalyko aš 
jiems pavyzdžiu. Jie visada ži
no, kada reikia sustoti gerti.

PAS PSICHIĄTR4 .į j-

— O dabar, — sako, psi chia- 
tras, — prašau atsakyį^Akaš at- 
sitiks, jeigu Tamstai- nukirsiu 
dešinę ausį?

— Negirdėsiu, — atsako- pa
cientas. ' ' ■ ' • .

— O kas atsitiks, jeigu nukirl 
•siu kairę ausį? V • .

— Nieko- nebematysiu. •
— Kaip tai? — susidomėjęs 

paklausė gydytojas. • . ’
— Ii- yra ko čia nustebti! — 

juk tada skrižbėlė nukris man1 
net ant nosies

NATŪRAI PIRMENYBĖ
— Kad. tui ėtum skaistų veide

lį, turi daug šviežio pieno gerti, 
. patariu indėną. •’ bėsubręstan- 
ėiai sšiyo dųkratt; ‘ -

— Vąrtriu geriausį laemą ir 
; prancūzišką' pt&rą; Wm'^rian 
;xtar tbs ^btiries^priemonės?l~- 
^tsakd'dukrelė. c? ! ‘ *

'■i- • A i'’, v 'iį.i-!'’ ? ų
į;“Tai 4$o toks, be ūpo šiandien?’' 
-.“Ak, Įeitum į mario padėtį?" ir

to'toks būtum... !‘ '
. - WeH? ■ ; \

/Jsivajzdųok, tik vakar paša-' 
kiaų Kfaufakiui? kad tas klubas, 
kurios naiys jis yra; susideda iš 
vienų asilo ^dvtį, jr — ką rii pa
sakysi — šiaridiėii, gaunu' prime- 

■ Šimą,! kad 4du|ią£ manė’išrinko 
šąv®‘ pjįjninmku”.....

Yčžiyiąs pilnas su rugiais 
Šlapiais^klampiais rudens keliais, 
ŠfaV nuvažiavo f malūną, 
Kad girnosfsutrintų jų kūną,

! GIRTOSAVIJAUTĄ

— Jonai, įdomu kokia savįjaji-'’’ 
ta, kai esi labai girtas?
*' — Kaip Čia tau paaiškinti? 
Štai prieš mus- eina dvi moterys, 
jeigu būtume laibai girti, tai at
rodytų, jog ten eina keturios. .

— Bet juk prieš mus viena 
moteris!

-y

Prie vąiguplėsąnnšjiukės, 
Jinai vis‘viena būt 'mylimoji

► JI". 9 . — ' r • . •_< - r ' ,

-^-Svėįįjias gyvas, Maiki! Kaip nizuotą Bendruomenę, o dabar. 
taų^šląn^n'A ’ • • '

- Slan :g£rai, o--kaip tau, 
Tėve?*'"-* "T

— Aš laikausi tvirtai, man 
vaistų nereikia, kąi aš turiu pro
gos gerai pasijuokti.

—- 0 kas tave juokina?
— Man juokas ima iš tų 

orgų”.
— O ką tai reiškia?
— Reorgai. tai reorganiza-, 

toriai. . ■ .J.R'r
— Tai koks čia juokas?
*—1 Mykolas Dranga! jau repr- 

gahizudja Dra ligą. Ar tu nepa - 
stebėjai?

— Aš Draugo neskaitau. Tu 
pats žinai, kad ten nėra, ko 
skaityti.

— Bet Tu. turėtum Drangos 
įžanginius paskaityti. Tai ten

re

oficialus praneširias apie Redr- 
garižubfąją. "

— Čia tai naujiena.
— Čia dviguba naujiena. Iki 

šiol Draugo skaitytojai nežino
jo, kad Vytautas Kaniantas re
organizavo savo šeimą, o 
buvo apie tai parašyta.

— O kaip Ž 
| — jis turėjo žmoną ir 
vaikus! Jam nūsibocio rimta ir: 
darbšti moteris, ’ Įgriso gerai 
auklėti vaikai, tai jis savo šei
mą'"reorganizavo. Vietoj žino-, 
mos žmonos, jis pasiėmė mažai 

-pažįstamą, be vaikų. Perorgani! 
žavgs šeimą, jis dabar reorgani
zuos ir “tikrąją’.’ Bendruomenę, 

. Jis. pradės ją reorganizuoti nuo 
'galvos. Jis gavo naują valdybą'

Kai visą vąldybą pradės reorgą

ten

trisj

j rastum tokių dalykų, kokių lie nizųoti,• ttai turės., dąug naujij 
j tuvių dienraščiuose dar nebuvo.
' — Na, tai kas jau- ten galėjo
| būti?
I

Kai miltai j namus parvyko, 
Tuoj naujas vargas juos ištiko. 
Iš jų, padarę saldžią košę, 
Ją virino'ir, per yamždžfūs iškošė, 
Išgavo tolų ąštrų skyšį£ 
Kad jo išgėrus nusiristi 
Pasuolin teko ne vienam 
Gėrėjui jo neatsargiam.

“Skanu, skanų! labai stipru! 
Malonų, kai yrą tokių, 
Kąs. moka iš pilkų rugių 
Išgauti nuostabių lašų!

* * *

TYLA GERA BYLA

— Ar tavo mažasis broliukas 
jau moka kalbėti?

— Moka. Tik dabar turime jį 
išmokyti tylėt.

* * *

TĖVO VAIKAS
— Tėte, kai aš užaugsiu, vesiu < 

mūsų senelę, — sako berniukas.
— Kaip tai9 Juk ji mano ma

ma. — aiškina tėvas.
— Tai nieko, o kaip su vedei 

mano msmą?
1 * * *

MANOJI BLOGESNĖ

— Mano žmona sučiupo visus 
pinigus ir pabėgo., ‘

— Manoji blo^<nę; Visa ma
no uždarbi išleidž’a ir niekur 
nebėga. • . -

MOTERŲ- PAGUODA . ’V * .
(Nekaltu bernelio troškimai) -

Aš padainuosiu dainą dainužę!
Tyliajam vakarėlį, .
Gal nuraminsiu savo širdužę,

. P/dengv'iiisiu vargelį.

3e lizdo paukštis, gėlė be saulės, 
Papartis be žiedelio;
Taip ilgsta, (džiūsta širdis bė1-

‘j į meilės;’
Be kūmutės žodelio' 1'
Pamesčiau seną, klaidingą mintį;
Brolijos" riūras sįeųaš, T
Er eičiau laimės jęškpt, pažipti 
Su kūmutė,■' ne vienas... ’.

O jei ji užeigą savo »turėtų. -;
Už “bara” jaFpadėčiau;
Ji man globotų ir prižiūrėtų,
O aš ją taip mylėčiau!

Jeigu priliptų širdis manoji

— Įjtrųnga paėmė ,dr. Vytau 
to Dargio pranešimą Reorgani
zuotai Bendruomenei ir įdėjo į 
įžanginį. ' '

— Tai kodėl?
--------Tame ir dalykas. Naujie 
nose tai buvo paprastas prane-

! Šimas, kurį jis paruošė Reorga-

šeimų. Ta Kamanto 'Pasaulio 
'Lietuvių Bendruomenė augs, 

t Kaip ant mielių. Visi ims pa
vyzdį iš paties Kariauto. Jeigu 
jis reorganizavo savo šeimų,.tai, 
kiekvienas valdybos narys 
oasek-s. k

— Kai kurie turi vaikų, tai 
jie prisidės.

JI

n

Nę mano vieno toksai troškimas; -nizuotos Bendruomenės vac^o 
Ir kįtięnis dienos juodos: 
Bernelius spaudžia- -sunkus

' ų' Irilįikirias,
-jJBe kūmučių paguodos.

5 . j - : y ' Anupras

PAMOKINS PATIRTIS
-:•! ’.i.-..’“.'

— Tėvęli, kodėl pergalė vaiz
duojama moterim?

i f’—: Kuomet užaugsi, apsivesi 
rtan.ir sužinosi f;

vybęi ir veikėjams. 0 Dranga, 
neturėdamas nieko geresnio su
galvoti, paėmė tą dr.'V. Dargio 
pranešimą ir įdėjo Draugo įžah- 

: ginio vietoj. Niekad Drauge ne
buvo jokios žinios apie Reorga-

pradėk skaičiuoti.
— Aš pradėsiu nuo Jonės, nes 

iš ten prasideda visi šeimų re- 
ų-gąnizavimai.

— Na, ar neverta pasijuokti, 
Maiki‘4. Matau, kad ir tu 
nusikeiksi, kai iš Jonės 
juoksi...

gerai 
pasi-

IT’S "AMAZING!

Bust

i

CŪĄNV
Pk.G»wi pefttsRtO '
tmev

t CATTtB' drcč 1NSURV fl&Šff'MlUC

.Skelbime Icųtcje kabojo vie
no Vafyžfa’ns teatfb afiša, dekla- 

. muojanti naują, pjesę “Mano 
žmona — pahtėra”. '

’ “ betrukus-'toįė afišoje ranka 
kažkas i rašė “Mano — taip pat”.

vyro

Got? VRN&4 Wo
fį

■ V % M

jos vyrui pavydi, daro to 
gyvenimą pavydėtiną.

• Dabartinė merginų malda: 
“O Viešpatie! Sugrąžink jį svei
ku, gyvu ir neaps vedusių”.

• Malkontentų šūkis: “Liau
kimės pagaliau mokytis iš savo 
klaidų. Pradėkim mokytis iš ki
tų”'.

• Nieko nėra blogesnio, kaip 
bloga moteris!

• Sykį ežys įlindo į lapės ur
vą pasišildyti. Praėjo visa diena J* -♦ C -ii. -• W *■ K

. ir antra, o ežys nesikrausto lauk. 
TaŠa lapė ėmė jį gertioju pra
šyti. kad išeitų, nes jai ir jos 
vaikučiams pasidarė perankšta.

(^aacx>
CITY)

? IMF flru^O R

• Deja, tik pasenęs žmogus 
! tampa" išmint: nais,' Vada su savo 
(rtinihįiin meko^ąebegali pradėti.

• Ne visuomet moteris, ku- 
r jos kiti jos vytuipavydi, daro

;to vyro gyvenimą pavydėtiną.
• Prie pašto dėžių yilpipj bu- 

. vo prikhjuot s mks pęah^mas: 
“Laiškai išfrnamY. syk) į dieną". 
Koks tai drąsuolis apačioj pridė 
jo: “O pristatomi Sykį | mėnesį'.

• Deja, tik pasenęs žmogus I
^a'Gb’ąintingask k>.M,sutavoj . . .

m^nieko * šbt ė juc&e^'

• eik lauk — rūsiftai atsakė ežys.
Panašiai dabar ‘ir Vi ūsų gyve

nime. įlindę ’daugumas Į Šiltas 
vietas.' Xr“orgabIzXcijas, niekad 
negalvoju užiėisti kitiems vietos, 

•no'A jie' ir nesugeba vadovauti.

Karas išbando drąsuolį, 
Piktumas — galvočių.’ 
O nelaimė —'draugą.

L
i

ABU LABU TOKIU

— Kodėl jūs.ant piršto užsiri-
i r r*."’" ■•*-•15 i. .... L .— žmona man ią uznso. kad

aš nepamlrščlau rfeiųsti laiško.
— Ir jūs išsiuntete!
— Ne.’žmona pamiršo man jį .

• Nevisad moteris, kurios kiti įduoti.

tarrfpa ilfointingJis, kafe su tavo 
mmw?

• Deja, tik pasenęs žmogus 
tampa išmintingas, ^ada su save 
mintim nieko nedali pradėti.

i

- 1

(Bus daugiau)

Rugelių kraujas malonus; 
Jisai gaiviną,’ žąyi inw! 
Na> tąi valią ! Vali^ ęūgys, 
Vąlio ir musų išmintis, 
Kurį vartoti moka juos
Ir "gauta ’ nuostabios naudos..

4 . . to'-.

Prie, gero gėrimo stiklų 
Netrūksta niekada kalbų.

‘■•Vieni' savuosiusidarbuš: girią, / 
Kitf juos peikia užsispyrę 7 
Ir kelia'nuopelnus savus, 
Piktai išjuokdami kitus.

Ir pasigirsta pagaliau
Ten žodžiai, tariami griežčiau: 
“Kas pasijuokt iš mus mėgins, 
Tasai kaip gimė atsiininsr’ *-X » - -t f - *

Ir. puola svečias kitą svečią 
Ir smogia net Į galvą pačią. 
Kiti "gi vėl savus užstoja, —
Ir. tąip kpyą įsiliepsnoja.

Kum Ąlgiriantūi įy^i^įi:p
rianėianu kavą, atvyko Hėlfegačijd it' pap/ašė nWf< J į ‘ 

Jauninu) ęehtrė i^d^IL sovieUnw/^irii'j. /. IM.’■

aujienos. Chicago, 8. 1'1. Thursday:
X

I
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DOMAS ADOM AHIS SVEIKIN A JAV PREZIDENTO SVEIKINIMAS

nųnas. ■ Toje įstaigoje besikal
bant paaiškėjo, kad kažkam pa- ( 
rūpo i’lail, . Puzino paveikslai, 
prieš keliolika metų, teismo par
duoti Čiurlionio Galerijai ir mū
sų saugomi nepriklausomai Lie
tuvai.- • H t

šį pavasarį vėl gautas iš tos1 • 
įstaigos kvietimas atvykti į pa- , 
silarimą, kuriame dalyvaus ir. 
adv. Žumbakis. Tačiau k vietime j 
nepasakyta, ką jis atstovaus. 
Tam 'pokalbiui sutarėm vykti 
adv. Frank Zogas, dail. Lileikis

Domo Adomaičio, Čiurlioniu Galerijos, Ine., pirmininko žodis, 
atidarant dail* Miko šiicikio^dO m. sukakties dailės parodą

Mielas Kanąuninke, Dvasiškjai, 
galonus Sukaktuvininke, 
Gerbiamosios-Gerbiamieji Dai
lininkai jįin. meno gerbėjai, 

.’Tėvai įrPartimieji džiaugiasi,, 
kai kūdikis, žeįįjią pirmuosius 
žingsnius, bet jues^.jr visa lietu
viu visuomene galime džiaugtis, 
kad dail.’ Šileikis tebėra" žvalus, 
kūrybingas ir nepaprasta^ nau
dingas visuomenės narys. Jis ir 
pats turėtų jaustis laimingas, 
tąip turiningai beatliekąs skvo 
žmogiškąją imisiją^ Jis. drąsiai
galėtų^ -.pakartoti kan: Tumo- *r Musų su p, šileikiu nuo- 
Vaižgahto žodžius “Kitiems lai- stabai, adv. žumbakis atėjo su 
mės- nortėjau —jpats laimingas jėzuitu kun. Vaišmu ii p. Gua- 
patapau"’..'Tačiau, ar Mail, šilei-' žuliene. Taip .paaiškėjo, kam pa
kis jaučiasi laimingas, sukūręs! r^P° dail. Puzino darbai ir kas] 
daugybę dailės ’ kūrinių, prira- surado naują Čiurlionio Gaieri- 
šęs stirtas .raštą,į< vadovaująs j°s» Inc*> šantažo būdą!
Lię tuvių Dailininkų * Šąj ūngai, 
Čiurlionio Galerijos Meno fary- nebeatvvko., ir 
bai ir sulaukęs 90 m. amžiaus1 nebesužinojo. Tą rytą jis mirė.’ 
' Nuobodžiauti, skųstis vienat- Zogas buvo ne lik čiur-į

ve jis neturi laiko, bet šalia iionio Galerijos vicepirminin-Į 
džiaugsmų ir laimėjimų, jis — įr nuoširdus jos gynė-
kajir ir kiekvienas — turi rūpės- (globėjas. Šiandieną Čiur- 
čitg Turbūt.- sienas iš įkyriausių • libnio Galerija-turi pirmąjį po 
jo rūpesčių yra Čiurlionio Gale-! j0 mĮrtješ yješą Įvyki — parodą, 
rijos yargav. Dai|. Šileikis, vie- pa proga '.prašyčiau trumpu su- 
na£iš jos steigėjų ir pagrindinių sikaūpimu pagerbti taurų irt 
šulų, tuos’ galerijos vargus- la-] šv^sų a’g a(lv' zogb atminimą. I 
ižai-jŽutriav išgyvęna. nuo .1962- 
metų.

*r * .:. ? \1 \ < /■v : _ ?

;Istorijoj, .negirdėta, kad gra
žiai veikianti šio krašto kulfū- 
rihė-įstaiga,, užraktų pakeitimu,' 
būtų.-atimta ,iš jos steigėjų: bei 
vadovų h- atiduota svetimiems. 
Užuot atitaisęs skriaudą, pada-: 
rytą galerijos steigėjams, jėzui
tas kun.'Bbrevičiūs Šaipėsi iš jų; 
nuėjusių į. teismą įginti savo, tei- 
I 
bylinėtis dešimtį ir dvidešimt džiaugsmas, pasidalintas rūpės- 
metų!;F' Gen/.konsulus J.: Dauž- li^yra pąlengvintas rūpestis, 
varlienės dvejų metų, pastangos, jei. didžios, nemiršta
visai arti ■priyėdusĮ6s]prie;“dviė- kaip -.žmones ’, rašė poetas Mai- 
jų Čiurlionio Galerijų” sųliedi-1 ronis. Čiurlionio Galerijos Čika- 
nimo, kun. Bofevičiaus ištartu i 
*Ne” taip pat buvo palaidotos;

Dabar, :kai ■ rodos jau apsi
prasta su “dviem Čiurlionio Ga
lerijom? —r vėl haujij įvykiai. 
Praeitų--,inėtij.. pąvasaiį , gaujas 
įsakynjašJpr^atytiyyišus Crur-Į 
lionip Galeriją, ir.^ąpy: ijonidg Galęrijos tarybos- vardu, 
skaitų . dd&in^ituf.^^ttopiįey Įųikiujijfliūjdar ^augę^.'^ūrybiri- 
General. of įštalgąt/g^Į met^'diatp-i^t-šuĮėukii są-
AU?paklausus, dėl * žinės afbudimūu iii, - kurie1 tiek; 
ko- tajai^jąro^rą. buvo atsakytą; rūpesčių ■ jam yra sukėlę. į 
kad . tai ] esąs įprastinis- aukas šiuo įvadiniu žodžiu- įkaitau] 
renkančių organizacijų patikri- dail. -šileikio parodą .atidaty&ą ’

na ės: nogėjau

surado naują Čiurlionio Galėti

šiai dienai SovielaiJsavo 
nėms neprisipažino, kad lėktu-C 
ve buvo 269 žmonės. '»

Sovietų Sąjungoje .benih^i# 
nuomonė yra, kad aviacija pa-? 
sjelgė teisingai, bet yra klausiai 
ma, kodėl prityręs lakūnas ne-, 
galėjo atskirti keleivinio lėktu
vo nuo žvalgybinio. r

Gal dėl šių . priežasčių maršj 
Koldunov ir negavo raėdąlio. į

E. L. r

NUMUŠTO LĖKTUVO ATGARSIAI
Negrvo medalio

Sovietų aviacijos vadui mar-. 
šalui Koldunov rugsėjo 20 dieną 
>uėjo 60 metų. Tokia proga. So
vietų Sąjungoj yra priprastą da
linti meda.ius. Koklunov ne tik 
negavo medalio, bet Sovietų 
spaudoje nebuvo net ir pami
nėtas. . ■ |

Ar tai reiškia, jog politbiuras; 
galvoja, kad tuoj po P. Korėjos] 
lėktuvo nušovimo duoti aviaci
jos va<lui medalį 'būtų netaktiš
ka, nes, kaip bežiūrėtum; šis 
incidentas labai pakenkė Sovie
tų prestižui, ypatingai taip va
dinamame Trečiame pasaulyje? 
Ar politbiuras galvoja, kad avia
cija pasielgė nemokšiškai?-.

Nors Maskvos spauda daug — ą Barauskas^ J. Lesčins- 
prirašė, į

Dailininkas Mikas Šileikis

m 
■E 
K įAdv. Frank .Zogas į posėdį^ 

• šantažo autorių J

Ačiū. . ?G
Dail. Šileikis yra visų Čiurlio

nio Galerijos įvykių ir jos vargų 
aktyvus dalyvis bei liudininkas. 
Nenuostabu; kad dėl Čiurlionio

JAV prezidentas Ronald Reagan ir ponia Nancy pa
sveikino dail. Miką Šileikį 90 m., gimtadienio ir parodos proga:

Happy Birthday! We are pleased to offer our 
best wishes and Congratulations. May your special 

' day shine with joy and may the year ahead be blessed 
with good health and happiness. ?

Ronald Reagan and Nancy Reagan

Amerikos Lietuvių Taryba iškovojo
Lietuvos okupacijos nepripažinimą j 

Vakarų pasaulyje , v
Nors prezidentas Rooseveltas pačiu sustabdė pabaltiėčių padė

tis, 'bet sąmoningai tamstoms . nepripažino Lietuvos okupacijos 
priminiau ir jo pagrindinį ■ rū- 1940 metai s, .tačiau 1945' metais 
pestį, nes."yra žinoma,.kad. pasi-‘ sąjungininkai Jaltos konferenci-

. ■ . . 11Galerijoj jis taip sielojasi, šioje!-> 
nėpaprastai gražioje parodoje] 
visi paatome kuo jis gali džiaug-

mo. “Pravdos” redaktorius, lan
kydamasis D. Britanijoje, pa
stebėjo, kad “mūsų kariškiai 
yra kalti“ informacijos tiekimo 
atžvilgiu. Truko beveik savai'.ę, 
kol jie prisipažino lėktuvą nu
šovę. Tuo tarpu diena iš dienos 
buvo gabiai išnaudota, pasklei- 

. džiaut ja|M>nų ir amerikiečių 
' turimą inofrmaciją. Dar ir po

I

DETROITO NAUJIENOS
ALB RADIJO KLUBO DARBINGAS POSĖDIS

Spalio mėn. 13 d. Šv. Antano' 
parapijos mokyklos klasėje įvy
ko Radijo Klubo posėdis. Posėdį 
pradėjo klubo pirm. Kazys Go- 

' gelis. Dalyvavo vicepirmininkai
— dr. A. Barauskas; J. Lesčins- 

norėdaina pateisipti. ^as jr Sukauskas, sekretorė
lėtkuvo nurausimą, tik du polit- g Barauskienė, kasininkas . L,j._r .^ __ ?__ ___________
biuro nariai viešai apie tai. kai- §u]!CaSi programos redaktorius Posėdžiui pasibaigus, geriant' 
bėjo. I žsienio reikalų ininiste- pranešėjas A. Misiūnas, D.
ris Gromyko Madride, kur jis, žebraitienė, St. ir J. Račiukai- 
besiteisindamas, daugiau pagU- £ai> j Markus> A Pusdėšris, A; 
dino, negu pataisė, ir gynybos pesys ir j Mačiulaitis. 
ministeris marš; Ustinov, įteik-Į .
dainas medalį Sevastopoliui; ... _

Iš neofięialių šaltinių yra ži- darbotvarkę, kuri buvo priimta 
’ noma, kad Andropovas pertrau- į be pataisų Kasininkas L. Šulcas 
kė savo atostogas ir buvo grį- pranešė apie kasos stovį. Vėliau 
žęs į Maskvą; bet sovietų spau-J pirmininkas savo pranešime pa- 
dos pranešimuose rašoma apie stebėjo apie vieną kitą iš radijo 
kas savaitę įvykstančius polit- Į klausytojų nesusipratimų. Išsi- 
biuro posėdžius, tai ir- lėktuvo aiškinus, klubo darbas tęsiamas 
nurausimas nebuvo minėtas.' toliau.
Sunku patikėti, kad toks įvykis Vicepirm. dr. Algis' Bajraus- 
nebūtų buvęs diskutuotas Krem- kas perskaitė Radijo Klubui 
liuje. Greičiausia, politikai nori laišką iš Washington©, kuriame 
save atitolinti nuo . nelaimingoj kvieičamas klubo atstovas Į et- 
įvykio, palikdami kariškiams j uinių grupių pasitarimą., Nutaf- 
pasiaiškinima j? ' * pasiųsti Radijo Klubo retialc-

Bct ir tuo j’ra nepatenkini- t°rių Albertą Misiūną.

mą padarė pirm. K. Gogelis. Jis 
pasiūlė suruošti prieškalėdinį 
parengimą pasivaišinimą lapkrit 
čio 27 d. (sekmadienį) Dievo' 
Apvaizlos parapijos salėje, kurio 
pelnas būtų paskirtas Radijų- 
Klubo išlaidoms padengti. Nu-- 
tarta tokį renginį suruošti.

ir pranešėjas A. Misiūnas, D.

■ Pirm. K. Gogelis perskaitė

kavutę, vyko įvairūs asmeniški 
pasikalbėjimai. . <

4.^, U* * ' i

AMERIKOS LIET. TARYBOS
- METINIS SUVAžIAVLMAS

Pranešu ' Detroito Naujienų' 
skaitytojams, kad Amerikos 
Lietuvių Tarybos 43-asis meti-' 
nis suvažiavimas įvyks š.m. spa
lio mėn. 22 d. Chięagoj'e, Lietu
vių Tautiniuose namuose, 6422- 
So. Kedzie Avė.

Į suvažiavimą iš Detroito va
žiuoja du atstovai — Albertas 
Misiūnas ir Antanas Sukauskas.

Ant. Sukauskas

-^.Grenados sala yra visai ne
toli- Vėnezųelos. Ten sustoja^ 
Atlantu plaukioj antie j i Sovietų.

gėlių išdavimą rusams iš Vaka
ru Europos ir įgalino jų išemi- 
gravimą į užsienius, ypač į JAV. 
Lenkai pabėgėliai buvo sugrą-',šių: “Ką jūs galite Mes galime dalintas džiaugsmas —-dvigubas joję buvo apsvaigę ateinančia, 

-.pergalė pneš-vokiečių ir džiau
gėsi ateinančios taikos era. Vis- 
udėho prezidentas Rooseveltas 
Jaltoje-kreipėsi j Staliną, saky
damas, jog Amerikos lietuviai 
?yra nepatenkinti Lietuvos ru
siška okupacija ir todėl Pabalti
jo kraštuose turi įvykti plebis- 
.-citai.: Stalinas .prižadėjo tai at- 

ilb'ktų ko jiš, žinoma, nepadarė, 
jšis -Rop.sęvęĮtO; ir Statiną .pokalr 

yra; atkartotas šių metų britų' 
Encounter žurnalo puslapiuose, 
s' Kas padarė šią įtaką Ropsevel. 
■;ti^ nėprįpžunnfi Ąietuvos rusiš
kos: okupacijos net 1945 metais? 
Atsakymas yra tik vienas: Ame
rikos Lietuvių Taryba, žinoma, 
^Amerikos Liętųvių Taryba , tuo kos Lietuvių Tarybos, kuri .is

r-

goje idėja, per vargus išsaugota 
25 metus, Apveizdai leidus, ne- 
žlugs ir toliau. Lietuviškoji-vi
suomenė ir dailininkai neleis jai

y Nuoširdžiai sveikindamas Sų- 
kakluvimnkąsavo ir visos čįūr-

tikrųjų įgalino ir pateisino Lie? 
I tu vos diplomatų buvimą, VLIKo’ 
1 persikėlimą į Vakarus,! Pasaulio 

anti Lenkijon. PinšSaus likimo' Lietuvių .Bendmomenėį ikįji- 

susilaukė Balkanų tautu pabė.', .
^ėnai ..j j ' -J Is ALTos - steigėjų esąme lai-

Diplomatinėsė "sferose Ame-. - . j
tikos Lietuvių Tirybos veikla *« Povilą Dargi, fams-tas lem- 
vra palyginama Amerikos žydų lnS^'s al .Ib ,v'S',an P':'S 
orgamzuotai akcijai, kuri vainiv f v. . - . , .; T. '
kovosi žydu valstybės Įkūrimu. I '° Amenkos L.etu-
Žinoma, lietuviai-susidūrė v.ų Taryba pagerbs sį nus.pel-1 
rusišku teroru, o ne su angliška W pokyliu,
demokratija, bet yisdėlto buvo’ TacMU “ouztenka pakelti Po- 
nepaprastai daug • laimėta tose 
1945 metų pasimetimo diėnosė.

Taigi, kai žvelgiame į, Lietu- 
- voš istorija nuo 1940 metų, tai .

•r .--i,' - ' t ■ * x 1 gauti ne vien tik rimtus -patari-sėkmingiausia Lietuvos laisves ° ......
ir nepriklausomybės kova buvo 
atlikta ir yra atliekama Amen-

Parengimo reikalu praneši- transporto laivai.

.1 Iš ALTos-steigėjų esame lai- I . 
, J mingi dar turėti ^LJCpreziden- \ ?

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
-,>■ LITERATŪRA, lietuvių Hteratūros, meno b moSA

Krėvis, Igno ŠlapeHo, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanko* 
J. Raukfio, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir T 
Meflaus-straipsniai . bei studijos, iliustruotos nuotraukomis b 
M. K. duriiodo. M. šfleikio, V. Kaiuboa, A. RUkitelės ir A. Vanr

,♦ i

Hnh| lokių pirmūnės Juorės Vaičiūnienės atsiminimai apie datai 
Iventea bei Jų istoriją b* eigų. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomėniml 
bei užkulisiais. Studijai yra 151 pust, kainuoja IX

> VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly 
tas luošo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne Muša
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2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 * TeL 925-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

• Maistas iš Europos sandėlių.
MARIJA NOREIKIENĖ* • ‘ ' z
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vilą Dargį Į ALTos, garbės .na- ' 
rius, o reiktų jį išrinkti riuola- , 
tiniu kopirmininku, nes tokių 
būdu ALTa galėtų nuplatiniai,

----- ------ „ _ J.-----

„linus, bet ji vis būtų vadovauja-] 
ma politine išmintimi ir sėkmin- ’ 
’ga patirtim. Naujas kitas ko
pimu ninkas daug-galės išmokti?, 
iš nuolatinio kopirmininko Po

vilo Dargio. ’
Juozas Nendriūnas K

| SUSBTENIJIMAS LIETUTIŲ. AMERIKOJE

■y--- v -ė .* Jf Į J. 'J

yra į geniausia, didžiausia ir ^turtingiausia lietuvių fraternalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai- tarnaujanti jau per 97 metus.

SLA — atlieku -įultūrinius darbus, gelbėti’ ir kitiems, kurie tuos
i ’ darbus diriba. ‘ įį,;..

j'/ v, .v >

SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS M23J0NUS dolerių
z / fipdraudų savo nariams. ' ‘ ? i v-“

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

A. Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui; siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai. ' ? ’ 
vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už ->< ’ 
$1,000 apdraudoš sumą temoka tik.$3.90 metanis.

SLA — kuopų yra visose lietuvių koloiuidsę; '• - 
Kreipkitės i savo apylinkės kuopų veikėjos, , 
jie Jutus mielai pacetbes į SLA įsirašyti.'' ’

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą: >-

~ LITHUANIAN ALLIANCE OF AFRICA 
. ' 307 W. 30th St, New Jork, N.Y.j 10001

. / . ! Tet (212) 5634210 a /;

SLA

I

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
z

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

Lebgrrvda apskričiu Snomenlmig.

£

■I Ml W. 69th SU Chioego, HL 60629 ♦ Tel 925-2737parttaoouna ux u* IX i < w..

r v LJETUVISKASIS PAMARYS, neardo Tomo-T«nafesg!

mtataial tr I
maišiais boHevDrų ofrEparfJo® m 
bet kainuoja tik ' i * ’
' < JULIUS JANONIS, poetas Ir revoHudonieriua. nesHFF®
fa* ir klaidingai interpretuojamas 
fwglo Jalinsko knygoje apie luti 
Blj*. Dabar būtų j| pavadlz

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 ,W. 71st St, Chicago,'Hl.

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL- 
, DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

r7t?’5r Atdara šiokiadieniais nuo

l-r I5S

JBlilki nu i in 11 imi mi

įima b

Sekmadieniais npo 9 vaL ryto iki 8:30 vai. vak.
* * * '■ 9-

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Tel. 476-2206

50 metų studijavęs, kaip

ŪKANŲ
Nl

lietuviu kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimu* 
i tr patarė mums toliau studijuoti.

t Iain* JQ5. KJeti ririefiaL PUtia n.
J v!
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Grenados sala yra pačiame f Haičio saloje 'gyVeiiiirtas labai 
Karibų jūros gale. SLA prieš po-j sunkas, todėl gyventojai iš jos 

bėga į Aanei'fką, kad galėtų 
duobos užsidirbti ir ^psifejigti. 
Santo 'Domingo respubli^ Vfa 
toje pačioje saloje, kaip Haiti.

Toliau-į rytus nuo Santo Do-

rą metų buvo šuruošęs ekskur
siją į Karibų jūrą, bet Grenados- 
Salos nepasiekė.

Pasibaigus rytiniam Kubos 
galui, guli Haiti ir Santo Do
mingo sala. Dabartinių inetu mingo eina Piierto Riko. Puer-
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Prezidentas Reiganas dirba planingai
Praeitą antradienį prez. R. Ręagąnas Baltuose Rū-’ 

muose suruošė laikraščių redaktorių ’ir radijo bei tele
vizijos atstovų informacinę konferenciją. Iki šio meto; 
informacinės 'konferencijos būdavo ruošiamos Valstybės? 
departamente. Prez. Reaganas pakeitė panūšių informa
cinių konferencijų tvarką ir pobūdį.
,, Kiti prezidentai užsukdavo panašioms konferenCi- 
jbiYiš $ Valstybę^, departamento. . dįMią ją įšalę,, tardavo 
kelis žodžius, -iiųsifbtogfaftiodavo. JsttVaziaVfisiais re
daktoriais dr - pro- džpakąiinęs duris’išsprukdavo. Prezi
dentas Reaganas pakeitė visą informacinį darbą. Jis 
konferenciją suruošė Baltuose Rūmuose, pats joje daly-; 
vavo, kartu su sukviestaisiais pietus valgė, pasakė jiems? 
pagrindinę kalbą apie užsienio reikalų politiką ir leido- 
paklaušti dpie bet kurį.JAV užsienio -politikos reikalą. f 

.Baltuose Rūmuose informacinius seminarus surengė' 
artimiausieji prezidento bendradarbiai ’ir patarėjai. ,

Edwin Mėėse III. Jis turi 'kabineto bario teises irj 
skaitosi pats svarbiausias prezidento patarėjas. Jis pa-, 
ruošė visus svarbesnius projektus,-išklausė ir priešingos- 
nuomonės, b Vėliau ‘viską -pranešė prezidentui. Edwin; 
Meese III gerai supranta prezidento Reagano pagrindiriėsĮ 
mintis įvairiais valštybės administracijos reikalais, žino, 
jo planus ateičiai, ,tai jam nėra taip sunku palengvinti; 
gana sulėtingą krašto 'administracijos darbą. i

Meese yra teisininkas. ;Jiš 1^53 metais baigė Kalifor-5 
nijos universitetą, praktikavo teisę San Diego mieste, tar-' 
navo JAV kariuomenėje ir išėjo atsargon pulkinįnkb; 
laipsniu. Jis yra geras kalbėtojas, greitai orientuojasi ir 
moka trumpai ir suprantamai savo mintis išdėstyti.

Šių metų gegužės menesį prezidentas paskyrė BalJ 
tųjų Rūmų patarėju Wendell ^Vilkie Gunn. Jis baigė 
Florence valstybinį universitetą 1965 metais, o 1971 me
tais gavo daktaro laipsnį Chicagos universitete. Jis stu
dijavo chemiją, finansus ir matematiką. Jis dėstė finan
sus Texas universitete. juos išversime ir paskelbsime dienraštyje.

4* *

’(Tęsinį)

Kol jis susigaudę. kas:čih daręsi, keli skaudūs bo
tago kirčiai įsirėžė -į'odą iir gėlių, kaip Ugiiis.

— šia tau/biadr^Ke, traukytais ;per ’rtdktis! p

/

kur tu buvai ? Kodėl taip ilgai 4iesir0<įei ?.'Su ip'er-1 'te atestato 'ant
gomis laidokauji, vienos tau neįižtęidiaJpąlbĮidūrle! I ciojb iš kampo

nužiūrėjo langą, daug kartų ėjo į sodelį priejas -va^at^ųose arbaMfrtffe,^ai{Vladas stovi apstulbęs. Pykčiu švokštantis 
balsas iškreiptas ir jam nepažystamas, bet jokių 
abejonių nėra, kad tai Julė Tai ji botagu jį vai
šina už tai, kad jis kelias dienas btrvo išvažiavęs. 
Tai kas, kad jis ten merginą buyo sutikęs, taigas, 
kad jis su ja pasimylavb? Ar -tai ^dabartį i turi tiž 11 biriko, ir Julės sužadėtinį botagu išpliekė, tyliai: 
tai jį plakti? Ale matai kokia’! Tfk'ka s tįsi tikome,^tyliai parėjo į savo kambarį, kad tik Julė nešu-’

tagu, kaip šunį. žinotų, kas atsitiko. i
— AriJulė ištekėjo už Vlado? — paklausėt

Marytė. 1
. , —Apsivedė.'©et šis įvykis Pilkos kieme davė -

buvo miela, o dabar plaka mane
Greitai bėga šios mintys Juozo ^galvoje, ir, Jcai :tik { 
botagai nustojo- kritę, -jis pradarė skausmo sura-1 
kintas lūpas ir pusbalsiu-pasakė; <

— Jiilę, ay tų .pasiutai, ar “ką? — Bet vietoje [pagrindą visai eilei įvykių, kurių dabar nepasuko-j
atsakymo, Jis išgirdo sodelio gėles šlamant ir pa- f 
bėgančius žingsnius.

Mat. šeimininkė Pilkienė, išgirdusi jo balsą 
ir Julės vardą, suprato baisią savo klaidą, kad ji 
muse ne savo vyrą, bet Julės sužadėtinį Vladą, ir 
nubėgo giliausia’- pasislėpti, laukdama, kas bus 
rodau. , £ t; į/Vį--\ t .

Juozas stovi lai sekundę, Kitą. Nešvaraus 
botago rievės matosi ant plonučių jo marškinių, 
■r vi<-i oda dėty. Jam pasidaro nejuokais pykta.

1

INTOJ Al

Dr. W. Gunn yra gabus "kalbėtojas, pajėgia greitai 
išskirti pagrindines diskutuojamo klausimo jnihtis, čia 
pat daro logiškas išvadas praktiškam šių dienų gyveni
mui. Jis tapo svarbiausiu prėzidėnto patarėju planuoja
mos ir praktiškai galimos politikos‘klausimais. Jis sl&itė 
patį svarbiausią seminarą sukviestiems ’redaktoriams ir 
radijo valandų vedėjams. Jis yra valdybos narys naujai 
sudarytos koaiilcjos socialinėms pakaitoms.

Svarbi praktiškos politikos patarėja yra Michigan 
universitetą garbingai baigusi Karna Small. Ji yra gi
musi Illinois valstijoj, Wilmette miestelyje, bet Štūdijavo 
žurnalizmą San Francisco ir Stanford litiiV'ersitetųose. 
Gabi kalbėtoja, moka greitai dalyti sprendimus, Isįąi 
mandagiai pasako prezidentui, kad Jo Tatikra kifaš !paši-- 
tarimas, pasiima už rankos ir išsiveda iš salės, jei pre
zidentas, įsitraukęs į debatus, nenori staigiai baigti ir 
palikti abejonių klausiojų mintyse. Ji yra dirbusi Fili-, 
pinuose, Fietų Korėjoje, Japonijoje "ir Argentinoje. Šių 
kraštų politinius reikalus sprendžiąntieji sluoksniai Jai. 
yra gerai žinomi ir prezidentui ji dabai -naudinga, "kai; 
reikia šių valstybių reikalus spręsti.

Įtakingas prez. Ręagano -patafė’jas -yra 're'spublikbnų. 
rinkimus kitam respublikonui pralaimėjęs Edward Jį 
Derwinski. Jis tapo Valstybės departamento vyriausiu' 
patarėju. Lietuviams p. Derwinskis yra ^erai ?pąžfstą-i 
mas, jis dalyvaudavo AįLTo renginįuoše imrioriai atėįdavbį 
J lietuviui renginius, kąįlietuviai nustatė, kad Jis'yra kfe. 
iš Vievio, SemeĮiškų .ir Trakų ' Dervinskių.

jie apmokė gyventojus, kaip iš-: 
rinkti salos administratorius ir 
leido žmonėms savarankiškai 
vaidyti kraštą.

Salos gyventojai tvarkė Gre-" 
riados’.reikalus,'kol teisės -moks
lus baigęs studentas Maurice 
'Bishop panoro tapti valdytoju. 
'Tatytęs apie britų valdžios nu
tarimą "duoti laisvę Grenados* 
salai, jis panoro- tapti jos valdyk 
toju. 1970 metais Bištop atva
žiavo į Grenadą, susipažino šū* 
tvarka ir žmonėmis. /Jis tuojau 
gafvo teisę Jei (i - į šdlds savi vai-, 
dybę. Jis buvo išrinktas į 

__________  _ --Tr— parlamentą, suruošė j^rver'smą, 
įhisfGrenddosJsalpjevįvyko; per-T3tštatė gyventojų rinitą prem- 

' verąmas, ’ Uxl^"apiė-J^' -kalba f a-11 jerą: Gairy Ir -pats ‘-atšistojb'Gi'ė-i 
'dijas_____________-Buvęs jbs- naftos -'priešakyje. 'Jis „vąl^'
-prerhjėras Maurice Bišhop. bu- 'kraštą Ištisą dešiiritiiiętį;rtįįj 

. yo '.^^ĮaįkytasJ/Aamų ,are^e> 
Prez. Reaganas, pavaišinęs'vištis laikraščių rėdaktėJ'duobos: j’ain'^.T^/ atŠKfatydiri^ 

ti, o' dabar ’jis traukiamas teis-’ 
hiah ttž nėaiiikyrriąysalds kons^ 

-titiicijos, Jaližymą’ /įstatymų "ix? 
■šdl’os: gyventojų papročių; - ■ Jj 

Grenados $alą ‘ utra-lto sKristo-t 
f as. 'Kohmibus, ispaniškai ibesi- 
Va"dihNs ’Cristobal' : Coion. -Jis’.

rius, kaip vaišina užsienio įdiįlomattfe ir.jjblitikūs,’ir-pdfs: 
kartu sujjąis -pavalgęs, padarė p’a.tį Kyhrbiaiišią ’bųžiheši-^ 
mą apie Artimuosius -Rytus, Libaną, T’ietįįįfją, -SlhiJą,.. 
Japoniją; Pietų Korėjos lėktuvo .sunaikinimą, "Afganis
taną ir Burmoje jvykusį žiaurų 'Pietų Kdrėjo's vyriaūsy-’. 
bes narių ’išžudymą. Prezidentas pasmerkė -Burmoje^ 
•įvykdytas žudynės ’ir tėr&rti Vartojimą įbli^iniariiš tikš< 
lams siekti, bet jis yra prižadėjęs vykti į Pietų Azijos 
kraštus ir -planuoja nustatytu laiku -ten ibuii. į

•Prezidentas ^papasakojo apie Guatemąlos, ‘Hdnduro-- 
ir Salvadoro sušitairimą bendromis Jėgomis gintis nuo 

;įsibrbvėiių. ' t

Prezidentas vėliau atsakinėjo į žurnalistų klausi
mus. Jų, aišku, buvo daugiau, negu laiko. Prezidentas: 
užtruko ‘ilgiau negu galėjo, paspaudė franką 'kiėk\deniam'- 
atstovui, kuris jam ištiesė, ir ntiėjb., Ttet pfėžidėnfąs2 
savo kalboje nė vienu žbaziu nęilžšrfflįnė, ’lįd Jis įaši-‘ 
rašė pareiškimą apie pasiryžimą kandidatuoti -prezidento" 
pareigoms antram terminui. , ’ ■ ' ' įj

-Baltuose Rūmuose dalyvavo Naujienų redaktorius- 
M. Gudelis, radijo pranešėjas iš Detroito, savąitraščįo;- 
redaktoriųs iš New Yorko ir pora ųadijp .pranešėjų iš 
rytinių valstybių. Prezidentūra laukė Povilo P. Sifgib, 
bet kelionė į Chicagą atėmė laiką vykti! 'Washihgtdna..

Kai gausime prezidento ir .jo ^patąrėjų rprąnešįrąus,

'Kokią teisę Ji dūri jį taip įžeisti? Jis jos dar ne-! 
'vedė, -ji ^Įiėfh jo žmona. Kas būtų, jei ją apsi
vestų? :Jįš bipsuka savo dviratį, išsiveda per var- 
'lėlius ir dingsta nakties tamsoje.

.Julė ničnieko apie tai nežino, tik ruošia savo 
;kambarį .kuo gražiausiai, kvepiančių alyvų pūdkš-.

stalo. Ilgai ji laukė Vlado. Vatkš-‘‘ 
> į kampą, laužė nusivylusi randas,

— ̂ EiHidas. Felicija Laidaitė.
— Ts Pakrančių dvaro ?
— Taip. Jos tėvas ten.buvo kalviu. Felicija 

ten gimė ir augo. -
— 0, tai štai, kas toji-Feliųtė! Aš Ją pažįstu. 

Buvąu sutikusi įą Pelkėje. Mano t^vas turėjo 
''žefflėš‘netoli rtuo raki’ailČių dvaro. Felicija turėjo • 
,dąug sėšerų. bet ^rojio ;ne vieno. Mąn tekdavo I

tų, bet Vladas nesirodė. Klausimų klausimai ihUi- 
Šėsi ir pynėsi jos galvoje, bet tikrosios >Vlado'din
gimo priežasties ji negalėjo atspėti.

Pilkienė. nusigandusi, kad antru kartu ji ap

šhi,’bet-grįšiu prie savo gyvenimo istorijos. Julės? 
dr Vlado istoriją kita proga papasakosiu, o gal 
knygą parašysiu.

— Bus labai įdomi knyga, kaip ir visas Jūsų r 
pasakojimas. Kaip toliau vystėsi Jūsų san^fUi ’ 
su Feliute?? _ - { i'”’ i

— .Maryte, ar jūs kartais riepfcižinote Felici
jos? Man rodosi, kad jūsų tėviškė^yra netoli dva
ro, kuriame Felicija, mano buvusi žmona, augo.

— Kaip jos pavardė.

nuėidavome ten dirbti. /Dabar atsimenu Tr jūsų 
T>foiį Benėdikth. ^etkirf^Je kažka’s man jį parodė. 
Ten.tsąko, Stopos Laidaitės vyras, jie mešeniai 
buvo vedę. Buvo aukštas, liesas ir kiek ’

šasi. Ko £ero, Jūs dąugiąu žinute „ąjue Į

— Jūs pasakokite tųliau. Man dabar'bus.8ar Į 
įdbntiau-stižindfi, kaip Sri&fes vystėsi.

- • Nagi rtfkara. 'kfitp .ųati ^kiau, pabėgau. 
"ApHrtkftfftffc *k$feis ‘ffcttvhŽiavau namo, užsilipau 
.ąnt ąie^o kūgio, bet awiegoti nebebirtb laiko įr - 
^ytĮrįųti -nervai 4$eląjįo ^užmigti, jfeti išgirdau

k^Japt, imHMfU-Mprta.davė mah •pusryčius. į
— Kur tu valęar dingai- visą dieną ?
— ^Histtik^u. Kfiffeę TT^dgaišau**

t Ar ėj^epite^Į mafmfc?
— Ne. Pasivaikpcįoįon®, paįdėjžt^{kįmi&p. f
— Kaife tū sugrįžai? Takiau, norė

jau tau vakarienę paduoti,’ bet nesulaukiau ir nu-

tonkiečių gana daug yra Chica- tų. 1974 m., kai atėjo laikas bri-1 vyriausybės rūmus ir davė 
joje. Su jais galima Ksikalbėti Lams atsisakyti nuo tų salų, lai j premjerui 24 valandas atsista- 
apie sunkų gyvėnihją saloje. 
Salos gyvęhldiai nutarė prisi
jungti prie JąV, ‘‘kad gaiė ų_ 
laisvai įvažiuoti į JĄyVChicago- 
je yra ptiertbrikiėčių, kurie dir-' 
ba įvairiose dirbtuvėse. Dalis jų: 
gyvena iš sociąlihės apdraudbs.- 
Amerikoje, sako jie, iš sociali- 
nės-;apdra.ulpš galima geriau gy-'į 
venti negurišc darbo ^Puerto Riko 
saloje. -Žmones tem labai mažai 
uzui-rbą.1 ;A .

■Pųėrt’o'Riko," Įhiiku eina 
salų virtinė,- paniekia be
veik Venezuela — įPietų Ame
riką. Pati tolįniiąusiojį sala va-

ydinimui jteikli. Tai įvyko pra
eitų pirmadienį. "Kai gautas at
sistatydinimo pareiškimas, tai 
premjerui pasakyta, kad jis 
traukiamas teisman.

Antradienį svarbiausioj salos 
gatvėj vienas . nrinisteris suruo
šė 60 žmonių demonstraciją, 
■reikalaudamas paleisti suimtąjį 
premjerą, bet kariai demonst-

• - r -

.-raciją greitai išvaikė, o de
monstracijos organizatorių pa
braukė teisman už triukšmo kė-

-yra 100,000; gyventojų 
ir 3,000 karių, šiomis dienomis 
Bishopas bus teisiamas už salos 

.^papročių laužymus. z ’
Reporteris

— Ispanijos .'spciąl^inė' vy- 
riadsybė : ^ždraudč ^Mokyklose 
naudoti katalikų religijos vado
vėlius, kuriuose'neigiamai pasi- 

,;$iky ta-prieš';abdrtus.

■ — Sovietų Aiikščfeūsios Ta
rybos prezidiumo įsakymu, iš 
^pareigų ątiėįšta^'špaivdtų meta
lų 'p£Umoiįės mmirtro pavaduo- 
tbjas £ftdfr^žfnįiife, Idirio žinio
je nuo 1978 metų buVo aukso 
^kasyklos.;

— ’BuVęs. Britanįjoš :premje-

Tames Callaghan, Sovietų aukš- 
. . ^iaiisiosibs tarybos 'kviečiamas, 

ten ją apgyvehdino, /mėnesį vfies-pęhkibms die-
nbihs į Maskvą, neatsižvelgiant 
į protestus ryšium su. Pietų Ko
rėjos lėktuvo nūriiUsiųiu.

— James A. Baker III, Baltų
jų Rūmų:štabo viršininkas, pa- 
Teiškė, kad prezidentas tikrai 
kandidatuos antmm terminui.

Ištarųbjir metū jjtįn ųteadgjb: 
riesK^ti. Jis ’iieiribkėjb feiikyUž
šalės gyventojų "papročių. Bi« 
šhop-vėdė, ŠŪsUaiūtė yaikųį bet 
'jo žinbria itegdlėjo su juo šugy- 
-'^ėriti. Ti pašfenfė 4fbu ‘ vaikuk te: 
išvažiava-į’kitų salą. ’Kol Bishbpi 

'vžlftys 'Grėftačių, tai ji kojos tęn- 
Aeįkels. Žtnoiiės apie JfeshoĮjęg 
■ daiigiau ''žinojo, neįgų - jb^noiia: 
-pasakoj o. ' •." ‘ ■ f

Kad Bi shopo 'žmoną, ^sii vai^ 
kdrs išvįržfavb Užsienin,’ fai 'dari 
blivb piišė bėdos. ’G^ventojąiifg 
nepatiko, bet -galėjo -te-ji 
kalta. Bet kai premjeras ‘į -jLvtČ & -'įį&o ’partįos lyderis 
rezįdėnėiją atsivedė Ja’cqueliriė< /’ 
Graft, salos švietimo murištierę, 
ir | 
ventojų tarpe 'tai sukėlė pasi
piktinimą. \ J

Praeitą mėnesį -Bishop pada-' 
rė dar vieną klaidą. Jis -išskrido 
.visai savaitei į-Kubą, kad galėtų 
išsikalbėti su Fidel Caštrb. -Jo 
svečiavimasis davė progos atsa
kingiems krašto pareigūnams 
pasitarti ir imtis •priemonių 
premjerui patraukti teisman. 
Prieita išvados,* kad geriausia 
būtų krašto vaifov-ybei Ttntis

tąją /jūreifgayo is 
'fe^ahijos ’kabfaliejife > piMigų ir 
■ŠplSūltė j dV&kairŪs, lėškot&maš 
'kelio į VsikaCų Afiidiją;? Dar ir 
'šilfidien-.'ta Sritis' vadinasi -Va- 
'ižarų Tridij a, ries,-Kolumbas ^buyęį 
-įsitikinę^,' kad jis iii teini laivais' 
l&slėkė lrfdij^7^'kif6s*'pusės. -

*Pfatiži6je"-kbIiimbus rastą sa\ 
‘fc -pU'va'dkio 'Cdflcepc'fon -sala, 
•Bėt ’vėliau Ispanijos karaliaus, 
-•paskirtas -guBėmatoriuS -tą salą 
Tjavadinb 'čranSy'a, nės ’jis 'buvo-

Isjfehij bs GfahacTos. Bet, 
Ispanai. nėžifTdjb, *kąTfaryti toje 
saloje, tai ją -paliko ir pasiekė 
Floridą, gražesnę, gėlihgesnę.

Kurį laiką prancūzai "buvo 
.įkėlę Jęoją ,į, Qrenada, bet atsi- 

i’šakė niib bet ‘kokių teisių 4 šią 
■■^alą 'ir ^brrt^As. Britai ’’priemonių prieš ‘prėzid'ėtito ŠtU-"’ 
valdė salą apie .porą šimtų me- vsflę. Kariuomenės va<fei apsupo

— Thomas King naujame ka
binete einą ūkio .ministerio pa
reigas Anglijoj. King yra kon- 
są r va torius. Lygiai kaip gyny
bos ministeris Tebolt.

ėjau gulti.
— Grįžau sutemus ir užsilipau ant kūgio. 

Žinai, sugaišau, paskui tolokai parvažiuoti, 'nuo 
•pat Aūkštmiškio.

’— Tai iki pat namų lydėjai?
— Maždaug. Namai jau buvo matyti, kai at- 

sisveikinoiiiė.

— Tdk‘s rimtumas.
— Sutikau vakar Pelkinej Baltrūną. Jis man 

sako: “Kokios čia kalbos? Girdėjau, kad Petras 
ženijasiT Aš nustebau, sakau, tai dabar? Jis 
^ko- uMXgi J^idąitę, ^Benedikto žiponos seserį. 
Ji ne dąm:-visai nemokyta, mokyklos ūemūčiu- 
pi, (O ėėtrjis <j5rti ^mokytas, w ’negali 'jtfe Vėsti. Jam 
jau nebetinka ufei '♦naho'&įfkrfe, ‘nei Mth Idifi kai- 
,mo mergaitė”. turbūt, ipetiesa: ^pamatė, 

r ked perėjo «u maigftHe, ttai žmopėStir Šneka.

Morta mažai tepažįsta J*ėliciią, jai neteko 
drauge su ja būti, ar dažniau susitikti. Benedik
tas jas visai gerai pažino ir sakydavo, kad įjo žmo- 
na yra puti geriausia, pati išmintingiausia, o ki
tos Ląidąitės esančios nedak^nisros. Jis nemėg
davo nė sįetvo žmtttiOs ‘tėvų. 'Visa jų šeima jam 

I nepatiko. Niekuomet jį§ pas savo uošvius nenu- 
'ėidavb ir įe lįfcn tp.is 1 Benediktą te$,IMmcyda\ o.

<BtJ8 daugtrn)
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Rugsėjo 25 d. Londone lan- • 
kėši VLIKo valdybos pirminin- į 
kas dr. K. Bobelis ir vicepirm. i 
inž. ^Liūtas Grinius. Londone jis- 
sustojo pakeliui iš Pasaulio an- Į 
tikomunistinės lygos konferen
cijos (WACL) Liuksemburge, 
kur atstovavo Lietuvą.

Londono Lietuvių namuose i 
abu VLIKo vadovai pranešė apie 
tik ką pasibaigusią konferenci
ją, padarė bendrą Lietuvos poli
tinės padėties apžvalgą ir atsa
kė j dalyvavusiųjų iškeltus 
klausimus pasaulio .politinės ir 

; užsienio lietuvių vidaus politi
nės padėties reikalais.

Liuksemburgo konferencijoje 
dalyvavo atstovai iš 86 kraštų, 
kai kūrie atstovaudami savo vy
riausybes, kai kurie savo kraštų 
politines partijas ir sąjūdžius.

Konferencija vyko Liuksem
burgo parlamento rūmuose ir ją 
atidarė ministeris pirmininkas. 
VLIKo delegacija buvo gerai; 
pasiruošusi ir galvoja, kad jai J 
pavyko pasiekti daugumą dele- į 
gatų su savo gerai paruoštu ap- i 
lainku, talpinančių informaciją 
apie priežastis, privedusias prie 
Lietuvos okupacijos, ir. politines 
sąlygas, leidžiančias tai okupa-j 
cijai tęstis.

Ypatingą susidomėjimą paro
dė Afrikos tautų delegatai.

VI PLB Seimo metu padaryto 
susitarimo su PLB valdyba Įgy- 
-vendinimui,..VLIKas sudarė ko- ■.. 
misiją, vadovaujamą — — 
niaus, kuri tarsis su PLB valdy
bos paskirtais -žmonėmis.

VLIKas glaudžiai bendradar
biauja su Lietuvos diplomatijos 
šefu min. S. Lozoraičiu ir ypa
tingai su Lozoraičiu Jr kuris 
yra akredituotas prie šv. Sosto.

VLIKas galvoja, kad jo, kaip 
organo, sudaryto dar Lietuvoje 
ir apimančio 15 politinių parti
jų ir sąjūdžių, pareiga yra at
stovauti Lietuvą tarptautinėje 
plotmėje.

‘ Daktarė Rožė Tijūnienė

1983 mJ spalio 16 d. Tėvų Jė
zuitų koplyčioje 4ĮaĮ5 vai/ šy. 
Mišias atnašavo kun. J.Vąišnys skirstė. '

Iš viso dalyvavo 66 asmenys.
Padėkoję. 1:30. vai. dalyviai išsi-

Atausta* parfcnustymag 
ii Įvairi# atstumu
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ir pasakė pamokslą.
Pamaldų metu solo, giedojo 

G. Mažeikienė, vargonais grojo 
M. J^ot.ekąįtis/'

Po šy. Mišių, velionės vyras 
Jonas savo bičiulius ir bendra? 
darbius pakvietė vaišėms į kam
barį, kuris randasi kavinės gale.

Velionės .vyras J.onas kasmet 
užprašo <šy..iMiŠEas4 mėtinių pro
ga ir surengia- šaunias vaišes.

Dar vis tebevyksta ieškojimasMaldą sukalbėjo kun. K. Kuz-Į gn 1^J?nas
. ' T. . . . i j T rpi numušto P. Korėjos, lėktuvomrnskas. J,is primine, kad J. Ti-se; <j;Įy. i -.< ■ >. t .?* juodųjų dėžucitĄ kanose yra■ T ~ . {junas tūkstančiais parėmęs Kro- ,?x. J,t L. Gn- J *’- • .. užrašyta paskutifuųju valandųmkų leidimą. .Šįmet įseis nauji i į-i; r. - T.avl.’- - j .lakūnu pasikalbėjimai ir mstru-tomai, bet trūksta lesų jų islei- .rciAorasL' ;. \ ...

dimui. .toįsiiEaV ’
J. Jurjonas ir Z. Juškevičienė t

iąs jūros h’fflf __ nu0 
iki 5,{XK? gvdtj gylio — labai ap
sunkina ieškojimą. Ekspertai 
įspėja, kad truko kelias dienas 
surasti instrumentus lėktuvo, 
nukritusio Potomac upėje prie 
'Yashingtono.

Normaliai baterijos gali iš
silaikyti trisdešimt dienų, bet 
jų gamintojai sako, kad ir de
šimt dienų po to signalai dar 
gali būti išgirsti. Paskutinį kar
tą signalas trumpą laiką buvo 
išgirstas užpraeitą savaitgalį.

Ieškojimas yra sekamas ste
bėtojų iš Tarptautinės civilinėj 
aviacijos organizacijos ir šalių, 
kurių piliečiai žuvo lėktuve.

Rusų laivai amerikiečiams 
netrukdo vykdyti ieškojimo.

GĖLYNAS

P. Vengianskai, nuolatiniam 
apsigyvenimui, iš Chicagos per
sikėlė į nuosavą, gražią Lake
side, Mich., sodybą. Juos aplan
kyti ir pasveikinti susirisko ne
mažas bulelis jų draugų ir ger
bėjų. Rūpestingos šeimininkės 
svečius pavaišino gausiais mais-

■ tp patiekalais. Po vaišių, pasi
naudodami gražiu, saulėtu ru
dens oru, svečiai pasipylė į kie
mą sodybos apžiūrėti. Gaji žolė 
spindėjo tamsia žaluma. Vasa
rinės gėlės neberodė gyvumo ir 
.grožio, bet užtat vešlios, rudeni-
■ nės gėlės taipsta ne tik daržely, 
bet ir palei namą bei tvorą 
kiekviename sodybos palankia
me gelėins augti ir plėstis kam
pelyje.

šeimininkės tvarkingumas ir 
darbštumas pastebimas ne lik 
bule, bet gaubia ir visą sodybą. 

. ‘".i : " ■ ■ ■"■ j. g: į
■ . ’ ——------- - «

e Kristupas CoClumbus buvo 
pirmasis, kurs pasodiino apelsi
no medį JAV. .j;^

J. Jurjonas ir Z. Juškevičienė t ?ęt artinasi larkas, kada iš- 
nuoširdžiai dėkojo už surengtas į s^.^s išakijančios ipi'
šaunias vaišės? 1 tnialiūrin^ radijo siųstuvą duoti

___ __  t signalus, pagal kuriuos dėžutės 
j gali būti surastos.

Susitikime su VLIKo.^į :^^lOn^Qjasi 15 
vais dalyvavo Liętuyc^ Įgaliotas į.v myjjų plote, esančiame apie 
pasiuntinys D. Britasijoje p: y. 20 myliu nuo mažos Sovietu 
Balickas su žmoną ir' apie. 30, valdonu£, p„e Sachalino, 
Londone gyvenančių lietuvių. vadin;mos Moneron. Įvairiuo-

F. T: fcisau*.v2 c -

WciU’eTt
• TO TRUST IN YOUR FELLOW MANS* " 
NORLE VIRTUE-” EXCEPT WHEN HE'S 
DRAINS. NEVER. TAKE ANOTHER 
DRIVERS ACTIONS FOR GRANTED. 
SOONER OR LATER HE 
MAY do the. - 
UNEXPECTED/

THE ODDS ARE > 
AGAINST THE 
IRATE DRIVER 
WHO- TRIES TO 
HIGHWAY/ ‘ -

»HQW DO SEAT lELTS
HELP TO PROTECT YOU 

Wfem IN AN AUTO ACCIDENT!
\\JB|HgJ • ACCORDING TO THi j

KSTITUTt for SAFU i 
pr-_. / ly^uviNį. lu-.ycAN MUTUAL į 

LIABILITY INSURANCE COMPANY THEY , | 
TEND TO RESTRAIN THE BODY 
FROM BLOWS AGAINST 
PARTS OF THE CAR, LESSEN 
mt DANGER OF BEING 
THROWN OUT OF THE CAR, 
AM) INCREASE SURVIVAL 
CHANCES.

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

SOME CHICAGO MOTOR CLUB *T« OPJ

l WRESSMYDRmH&

BIELIŪNAS
V ** “ — t - *

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 Sįo. California Avenue
Tel. — 523-3572

*** F - *

t

g

Funeral Home and Cremation Service
1 f j ‘ M f 1

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service

Charles Siasukaitis

EUDEIKIS
GAIDAS -■ DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 
Tri. 927-1741 — 1742

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

T , . 2533 W. 71st Street
X '< 1410 So. 50th Ave., Cicero
4^ Telef. 476-2345

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

" VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue \ 

Cicero, HL 60650 ,
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN YANCĘ ir GEORGE SORINI

Aiksies automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LA.CKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai hi A
t Jp ir - r ”

2424 West 69th Street — Tel. RE 7-1213

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois 
Tel. 974-4410

VASAITIS-BUTKUS ,

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue
» 1 • „ . i.-i

Cicero, Illinois \
Telefonas — 652-1003
M* » 1 w ‘ " v y \
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ALTO SUVAŽIAVIMO DIENOTVARKĖ :aas- Jis
Amerikos Lietuvių Tarybos i 

43-iojo suvažiavimo, 1983 m. spa. I 
lio mėn. 22 d. Lietuvių Tauti
niuose Namuose, 6422 South Ke
dzie Avenue, Chicago, Illinois.

Darbotvarkė
1. Suvažiavimo atidarymas 

invokacija.
2. Prezidiumo, sekretor;ato 

komisijų sudarymas.
3. Sveikinimai.
4. Tarybos narių patikrinimas 

ir mandatų komisijos prane
šimas.

5. Amerikos Lietuvių Tarybos 
valdybos ir komisijų prane
šimai.

mūsų
todėl vaidyba

! praneš, kas yra daroma 
pasiūlymai. , kolonijos
Amerikos Lietuvių Tarybos prašo visus 
ir valdybes sudarymas. ; l ik gausiu 
X Amerikos Lietuviu Kon- paiodys'me, 
greso reikalai.

12. Klausimai ir sumanymai.
13. Rezoliucijų priėmimas.
14 Suvažiavimo uždarymas. 

Lietuvos himnas. , i 
Registracijos pradžia 3:30 vai !

ryto. Suvažiavimo pradžia 9 vai.1 
ryto. Bendri pietūs 1-2 vai. p. p.

Suvažiavimo vakare 7:30 vai.
Lietuvių Tautiniuose namuose 
įvyks banketas pagerbti ilgametį 
ALTo veikėją Povilą Dargį. i

10.

11.
■ mus musų

ef’rMv
gausiai dalyvau’i. 
mūsų dalyvavimu 
kad mes rūpina- 

kclonijos reikalais.
Valdyba

Į Žagarės klubas
p<>-

atstovo Washingtone prane- 
- mas. -

8. Suvažiavime dalyvių pasisa
kymai dėl pranešimų ir jų 
tvirtinimas.

9. Amerikos Lietuvių Tarybos 
skyrių atstovų pranešimai ir

Lietuvių Žagarės klubo 
atostoginis narių susirinkimas 
įvyko rugsėjo 21 dieną Anelės 
Kojak salėje, 4500 S. Talman 
Avė. Pirmininkas Paul Masilio- 
nis, atidaręs susirinkimą, pasi- 

j džiaugė, kad po keturių mė.te- 
Suvažiavimo išvakarėse, penk-' šių atos'.cgų tiek daug narių at- 

tadienj, spalio 21 d., 7:30 v. va-’ 
kare Amerikos Lietuvių Tarybos 
būstinėje, suvažiavimo atstovų 
ir svečių susipažinimas. .

Dr. Kazys Šidlauskas, 
I 

Amerikos Lietuvių Tarybos i 
ui rrrininkas

iki

; — Žurnalui Karys paremti ka
jutė įvyks spalio 23 d., 3 vai.

' popiet, šaulių namuose, 2417 W. 
43rd St. Kavutę rengia Ramovė- 
žiai, Birutininkės ir šauliai. Visi 
kviečiami dalyvauti. Valdyba • «-
j — Jau suėjo metai, kai mirė 
ą.a. Jurgis Peldys. Už jo sielą 
i>us laikomos šv. Mišios St. Pe
tersburg Beach, Fla. Po to ap
lankys mauzoliejų. Liūdinti jo 
Žmona, duktė, sūnus su šeima 
įr giminės .prašo draugus prisi
minti velionį, už jį pasimelsti.

— Lietuvos Dukterų Draugija 
rengia rudens balių, kuris įvyks 
spalio 22 d. Jaunimo Centre. 
Ta pačia proga, Draugija glo
bos Kotrynos Pečkaitienės (gyv. 
Merrillville, Ind.) tautiniais mo
tyvais siuvinėtų paveikslų pa
rodą. Parodos atidarymas bus 
spalio 21 d., penktadienį, 7 vai. 
vak. Jaunimo Centro mažojoje 
salėje. Parodą bus galima ap
žiūrėti šeštadienį nuo D vai. ryto tative A. McGann, mūsų organi- geidauta, kad Sandaroje apie

11 vai. vak., ir sekmadienį1 
nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vak. j 
Visuomenė kvieičama pasigro-' 
žėti šia reto grožio paroda.

— Cicero žvejų ir medžiotojų 
klubas “Ešerys” lapkričio 5 d. 
7 vai. vak. ruošia metinį lydekų 
balių, JAV karo veteranų salėje, 
1434 So. 49th Court, Ciceroje. 
Šokiams gros Ruokio orkestras.

— Lietuvos Dukterų Draugi
jos baliuje, kuris renigamas

vyko.
Nutarimų raštininkės per- 

t skaitytas protokolas ir valdybos 
narių pranešimai priimti vien
balsiai. Buvo pranešta, kad klu
bas gavo BALFo pakvietimą 
į vajaus atidarymą. Nutarta pa
siųsti savo atstovą ir įteikti 25 
dolerių auką.

Po susirinkimo vyko vaišės. 
Visiems nariams palinkėta lai
mingo rudenėlio.

Sekantis susirinkimas įvyks 
lapkričio 26 dieną.

R. Didžgalvis, koresp.

MANIGIRDAS MOTERAITIS

New 1, lemi — PerJeriierf j 
RIAL ĮSTATE FOR SAU

NmmL lemi — Perdevlmvl 
REAL ESTATE FOR SALI

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto 
Dirbu ir užmiesčiuose.

garantuotai ir sąžinlngaL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avo. 
Tol. 927-3559

BUTŲ NUOMAVIMAS
I NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

» NOTARIATAS • VERTIMAL

VISŲ ROŽIŲ DRAUDIMO AGENTCRX

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAJM 

IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKtJTW A IS. 
DEL VISŲ INFORMACIJŲ KR KIRTIS J;

’’UTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

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

KAM MOKĖTI NUOMĄ? 

GERIAU SKOLĄ.

Pajamų bungalow — 1% aukšto mū
rinis, 3 butai: 1 su 2 mieg. Garažas, 

i Marquette Parko centre. Nebrangus.

2 aukštų mūrinis. Pirmame aukšte 
6 kambariai, 3 mieg. Antrasis aukštas 
padalintas į du butus. Batą siuvėjų 
dirbtuvė rūsyje. Geros pajamos. Lith
uanian Plaza Court (69th St.) ir 
Washtenaw.

ŠIMAITIS REALTY

INCOME TAX SERVICE
15529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

PAS LIAUDININKUS
Spalio mėn. 16 d. įvyko vi

suotinis metinis Čikagos ir apy- ■ 
linkių narių susirinkimas. Pri-. 
simintas metų bėgyje miręs na
rys Algirdas Leonas. Pasidžiaug
ta, kad įst^jP naujas narys Juo
zas Blažys.

Prezidiumo pirm. inž. G. La
zauskas painformavo apie pasku
tiniuosius įvykius ALTe ir VLI- 
Ke, paragindamas kuo gausiau 
dalyvauti lapkričio mėn. 11-12 d. 
VLIKo seime Detroite.

Kuopos valcjyba sekantiems ( 
metams palikta ta pati. “Varpo” į 
administratorius Titas Bričkai-] 
tis painformavo, kad žurnalo pre i . .
numeraiorių skaičius semažėja | ne’ ^uminkai yra lai-
ir jis išsiverčia be nuostoliu. Re- | savO<narių tarpe tu-

....... _ . d aktorius Antanas Kučys užklau- Į'n -^dziotoją Alfonsą Kizlaitį, 
Į susirinkimą sė dėl “Varpo” turintio. Visi kai- ! kur*s kasmet užkandžiams paruo 

'' r šia stiruienosnos, o šeimininkės
— įvairiausių skanėstų.

Po susirinkimo, besikalbant 
įvairiomis temomis, prie geros 
užkandos, užsigeriant kas norė
jo arbata, kava ar stipresniais 
gėrimais, greitai prabėgo dar ke
lios valandos. S. Paulauskas

Z ’ - J

spalio 22 d., šeštadienį, 7 vai. ] 
vak. Jaunimo Centre, Andrius Į 
Graužinis ir Benediktas Pra
puolenis atliks sąmojingus due
tus. Programą praves ir jumo
ro įdės Eglė Vilutienė. Sve
čius linksmins gyvas orkestras, 
vadovaujamas A. Modesto. Tur-1 
tingas laimės šulinys. Stalus re
zervuoti ir bilietus įsigyti, tele- 
fonuokitę 925-3211.

— Marquette Parko Lietuvių 
. Namu Savininkų draugijos susi
rinkimas - įvyks spalio 21 d., 
penktadienį, 7:30 vai. vak., pa-Į 
rapijos salėje.
žadėjo atvykti State Represen- bėtojai pasisakė teigiamai. Pa-

Pianistas Manigirdas Motekaitis daug koncertuoja Ame
rikoje ir užsieniuose. Jis yra koncertavęs kaip solistas Chica- 
gos NBC Televizijoje su simfoniniu orkestru "Artists’ Show
case programoje; su Chicago-Philharmonic'Ofk'rellu Audi- 

g judamastorium Theatre, ir atlikęs daugybę kitų koncerj^ 
geriausius įvertinimus iš spaudos. M?

M. Motekaičio koncertas įvyks š.m. spalio 23 d. 
dienį, 3 vai. popiet, Jaunimo Centro didžiojoje salėje, 5620 
S. Claremont, Chicagoje.

sekrna-

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią

Chicagos lietuvių istoriją _... .
(1869 — 1959 metai).

Minkšti viršeliai. Kaina $15.
Persiuntimas — SL

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

F f ~ ■

Naujai pasirodžiusi 
' DR. ANTANO RUKŠOS 
619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DEL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBES

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

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

Naujienos, 1739 S. Halsted St ’

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

Tel: 436-7878

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkams.

Kreiptis: A. LAURAITIS
4651 S. Ashland Avė., 

Chicago, III. j
Tel. 523-8775 arba 523-9191

liaudininkus būtų talpinama dau 
giau rašinių.

Po susirinkimo buvo vaišės, 
kurias paruošė Bričkaitienė, Bo.

> reišienė, Lazauskienė ir Rūkie-

{PARDUODAMAS RUNGALOW 
65-tos ir Washtenaw apylinkėj.^ 
Įrengtas porčius. Vienas miega
mas butas rūsy. Apžiūrėjimui

Antras atvejis^November 30 ! skambinti po 6 vai. vak. 
d., ■ nuo '11:00 .ikfMiGO vai. po į 776-4975
pietų. • j

Virš minėtas Skiepijimas Įvyks 
taip vadinaman?. M ilteparpose 
Center:. 6117 S. gįilie Avė.

'Stotas
" .’t .1-3--1

— Genscher tvirtina, kad pa
sitarimai' Ženevoj bus- lęsiami, 
rusai iš konferencijos neiš
važiuos.

Miko šileikio apsakymų knyga 
. “Liuęija” jau atspausdinta.

776-4975

REPAIRS — IN GENERAL 
(vairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman. Dečkys 

Tel. 585-6624

HFLP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

Skiepai nuo slogos^ "
Chicagos miesto ‘ sveikatos 

departamentas,: duos pensinin
kams nemokamai skiepus prieš 
Infuęnsą — “Flushots”t

Pirmas atvejis: November 22 
d., nuo 1:30 iki 4:00 vai. ir

Skis
Į REIKALINGA .'MOTERIS k(š 
■lioms darbo valandoms į dieną.Autorius, pava^dūoja*-lietuviu r T-

genimą nuo M.šimtmečio 4 Padėti siūli užuolaidas. Ismoky- 
v • _ r r 4-rmr+r^fi

r---------- 7 — — ~

varną mašiną. Kalbu lietuviškai; 
Skambinti tel. 247-4434

pradžios iki II Pasaulinio karo. Į siu’ bet turi mokėti vartoti siu
22 ilgesni ir trumpesni apsa- 

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

Ave., Chicago, IL 60629. HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininky ir Darbininkiy

Dengiame ir taisome visų rih? 
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, iL 60629 
434-9655 ar 737-171.

Laikrodžiai tr braagenybfc

iMi W«f StTMi 
T»L REpuMIe 7-1941

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštui

P.NEDAS, 4059 Archer L Avenue, 
Chicago, III. 60631 Tai. YA 7-59t0

For constipation relief tomorrow?
> reach for EX- LAX tonight c I

Ex-Lax helps restore your system’s own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight Į 
You’ll like the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax is ■
“The Overnight Wonder.”' ” I

Read label and follow 
directions. W .
0 Ex-Lax. Inc.. 1982 I I

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai {domina gydy

toja, visuomenės veikėjo ir rašytojo ataiminimu*.
A. Gum — MINTYS IR DARBAI, 259 pel., liečia 1905 
“etą {vykiu*, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai ir

Dr. A. J. Gusaen — DANTYS, jų priežiūra, rveikata Ir 
grožis. .. Kietais viršeliais _ ____________ _

Minkštais viršeliais, tik
Dr< A. J. Gowen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai Tik___ _
taip pat uža*kyti paštu, atsiimtu* ėek| arba 

aoooey orderį, prie nurodytos kainos pri- . 
dedant SI peniunthno išlaidoms.

13.00

12.00

*.i
♦

CHICAGO, ne

MIDLAND FEDERAL Savings 
Bendrovės Marquette Parko 
skyriui reikalingas tarnautojas, 
patyręs ar be patyrimo. Pagei
daujama mokantis lietuviškai.

925-7400

Notary Public .
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, TeL 254-745C
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

Homeowners Insurance
Good service/Good price

F. Zapolis, Agent 
320816 W. 95th St

Everg. Park, III. [7......
60642 - 424-8654 S

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta "Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

i Advokatas
■ GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nuo

Ii pagal susitarimą.
TeL 776-5162

M49 West «3rd Street
Chicago, H 60629

nu n .. ui J. >

ADVOKATO DRAUGU  A
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

Ino 9 ryto ild 5 vai. popiet, 
itadiemais pagal susitarimą.

1606 S. Kadi!. Ava.
Chicago, (M. 60629

TeL: 778-8000

PIRKITE JAV TAUPYMO JONUS

— Naujienot, Clwago, 8, IR Thursday, October 20, 1983


