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MARINŲ VADAS IŠSKRIDO

— AMERIKOS MARINAI SIEKIA TAIKOS ARTIMUOSE 
RYTUOSE, — PAREIŠKĖ PREZIDENTAS REAGANAS

WASHINGTON, D.C. — Pre- 
zidentas Reagarias, sekmadienio 
ryte patyręs: apie įvykius Beiru
te, nutarė tuojau iš Augustą, 
Ga., grįžti į Washigtoną ir išsi
aiškinti Libano padėtį. Karlu su 
juo skridę sekretorius George 
Shultz ir naujai paskirtas Sau
gumo tarybos'narys Robert ę. 
McFarlanef

Amerikoj buvo keliamas bal
sas apie reikalą atšaukti mari
nus iš Libano ir leisti patiems 
libanięčiarps ten susitvarkyti. ■

Prezidentas pareiškė, kad, ne
žiūrint- tragedijos, Amerikos 
marinai pasiliks Lfljane Arti
mųjų -Rytų taikai sustiprinti. 
Amerikos, prancūzų ir italų ka
riai pašiūsti į -Libaną taikai sta
bilizuoti:; Izraelio ir Sirijos ka
riai turės pasitraukti iš Libano. 
Be to, turės būti sustiprintos Lį' 
bano ginkluotoj pajėgos, kad

kyti Libano kariai galės apginti; 
sienas nuo-įsibrovėlių. Vėliau 
politinį- pąrtjųoą-<tų0s susi tarti 
dėl rinkimu į^^gįiibano 
vyriausy^s;.

~ AnjęiMps. marinam s^r^j 
”Uatli^ta§rty-

mJrihų"’fcerĄro

lizuota. Tada visi marinai grįš 
namo. >

400 marinų išskrido 
į Libaną

Sekmadienį iš N. Carolines 
LeJeune kareivinių išskrido • į 
Libaną 400 marinų. Visą mėnesį 
jie buvo ruošiami kelionei, šta
bo išsprogdinimas juos paragi
no greičiau išsikristi, kad galėtų 
užanti žuvusiųjų ir sužeistųjų 
vietas.

Amerikos marinai buvo gerai 
informuoti apie'gyvenimą Liba
ne, kuris dabar yra pūsiau oku
puotas. Izraelis yrą pasiruošęs 
iškeliauti; bet jis atidėjo galu
tinį savo karių atšaukimą, kadi 
Libano vyriausybė ’-nebūtų taip' 
lęngvai drūzų, ^palestiniečių ar 
net šijitų nustumta.

Amerikos kariams jau pavy- 
,ko apmokyti 5,000 Libano ka
rių.- Jie jau pasakė-, kad gali pa
čiameBeirute įvesti tvarką. JSe 
žino, kad krikščionims ir mu^ 
sulmonams teks išmokti 'kartu 
sugyventi.? - ‘
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Amerikos lėktuvnešis “Eisenhower” ir trys karo laivai padės marinams 
išnaikinti taikos priešus Libane.
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PRANCŪZŲ PREZ. MITERANDAS ;
ATSKRIDO I BEIRUTĄ ..

LIBANO KARIUOMENĖS SARGYBA PRALEIDO ABU 
DINAMITO PILNUS SUNKVEŽIMIUS

BEIRUTAS, Libanas. — Sek-BEIKI 1AS, Libanas. — bek-
• madienį pilnas dinamito sunk
vežimis privažiavo prie Beirute

• esančio marinų štabo ir išsprog- 
I dino visą štabą. Jau apskaičiuo- 
j ta, kad žuvusių marinų skaičius 
f siėkia 164. Jų skaičius kas va- 
Į landą auga, nes marinai ir kiti 
i patikimi žmonės kasa laužą ir
• gelbsti sužeistuosius. Pirmadie- 
t nio ryte žuvusių marinų skai
čius siekė 146, o dabar jis jau 
siekia 164.

baustb/; j. JŲ f A?- ■ 1 f
Krnsįdięnį. pąskų,bcmis::'į . 

rūtą iš^črtclo -JAV'- marinų ‘VjFv 
riausiag' vadas. Jam ; reikia' iš
aiškint^, tikruosius pakikėsinjt'o- 
jus ir ijntfe priemonių juos izo
liuoti. Išvykus Izralio ir Sirijos 
kariams iš Libano, galės, grįžti 
namo ir tarptautinės taikos jė
gos. Amerikai svarbu, kad taika 
toje pasaulio srityje (būtų stabi-

KALENDORĖLIS

Spalio. 25: Boleslovas, Darija, 
Kristina, Burvė, Kūrėjis, Vy- 
liaūda, širdemantas.^

Saulė teka 7:14, leidžiasi 5:55.
Oras truputį šiltesnis, lis.

! VOKIETIJOJ DEMONSTRUOJA PRIEŠ 
AMERIKOS ATOMINES RAKETAS

BONOS VYRIAUSYBĖ TVIRTINA, KAD AMERIKOS 
ATOMINĖS RAKETOS BUS ATVEŽTOS IR ĮRENGTOS

BONA,. V". Vokietija. - --"Pra-. j- j. ?Ųj.Ų-Z".ffi?■r.N 
eitą šeštadienį ir sekmadienį vi
soje Vakarų Vokietijoje, ypač 

etijos miestuose, 
didelės demonsįi 
planuojamas atS 

2” ir pažemiu 
atomines raketas.’

Hamburge, Kiehl mieste, 
Frankfurte buvo suruoštos de
monstracijos. Jaunimas lipo ant 
spygliuotų vielų tvorų, draskėsi 
ir šūkavo, kad Amerikos atomi
nės raketos jiems nereikalingos.

Kancleris Helmut Kohl šešto- 
dienį pranešė visiems vokie
čiams, kad lapkričio mėnesio 
pabaigoje dalis Amerikos rake
tų bus atvežtos į amerikiečių 
laikomas kareivines. Koh‘1 dar 
pridėjo, kad visos tos raketos 
bus įrengtos. Vargas bus tiems, 
kurie kliudys jas įrengti.

PAKISTANE'YRA 2,527 
POLITKALINIAI

1

siaurės 
buvajai

end

PATIKRINS PADĖTĮ
GRENADOS SALOJE

ISPANUOS UOSTAS, Trini-

Visus nustebino, kad lauže 
1 pavyko rasti vieną 'gyvą mari

ną. Jis, užgirdęs kasančius ir 
kalbančius marinus, atsiliepė.

i kad jis dar gyvas. Jis buvo už- 
i verstas rašomomis mašinėlėmis 
ir dokumentu kartotekomis.

Iš viso štabe buvo virš 200 
marinų. Pirmadienio ryte ap-

dad.— Du Amerikos diplomatai skaičiavo, kad trūko 56. Jie ga
iš Barb-dos salos skrenla į Gre-. Įėjo būti sunkiai sužeisti arba 
jiadą jpatirinli, kakia paskutinė-. žuvę. Miegamasis buvo apačioje 
mis dienomis ten'yrą^sušidąriiU-įsJis paverstasstorais cemento 
si padėtis. " |blokais, stalais, kartotekomis ir

Iš Trinidad salos Išskrido :Į' Įvairiausiomis mašinomis.

Grenadą Linda JFĮpfe ir Kenneth^, Pirmiausia 'į miegamąjį a'.bė- 
Kurze. Sekmadienį Grenadosseržantas ir pradėjo gelbėji- 
kariuomenėš' vadovybė pranešė, 'nio darbą.-Jam pavyko kelis už- 
kad Grenados saloje buvusieji'.j.verstus marinus išgelbėti ir nu 
60 amerikiečių,,norinčių galimai’gabenti į ligoninę. Keli marinai 
greičiau išvažiuoti iš Grenados.: nepajėgė atlaikyti krintančių ce- 

Paskutiniu lietu Grenados mento blok* ir buv0 visiškai 
; suspausti.
I
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šijitai, patys žūdami, sekmadienio ryte išsprogdino 
Amerikos ir prancūzų karių štabus, žuvusių marinų 

vardai dar nepaskelbti. , » - '

TRIJŲ SAVAIČIŲ RINKI
MINĖ KAMPANIJA

ANKARA, Turkija.— šių me
tų lapkričio 6 dieną bus parla
mento rinkimai. Kariuomenės 
vadovybė uždraudė visas buvu-

ISLĄMADAS, Pakistanas. — 
Generolo Zia vyriausybė paskel
bė, kad paskutiniais 10 mėnesių 
buvo suimta apie 4,000 gyven
tojų, protestuojančių prieš ka
ro stovio įvedimą. Iš visų su
imtųjų, kalėjime dar tebėra 
2,527 kaliniai. Visi kiti buvo ap
klausinėti. Pasirodė, kad jiems saloje gyveno apie 1,000 ameri- 
nebuvo pagrindo bylos sudary- kiečių ir apie 350 britų. Praeitą] Pasirodo, kad porai minučių 
ti, tai juos paleido.

Paskutinėms savaitėms pietų 
Pakistano provicijose prasidė
jus neramumams, buvo suimti 
3,382 žmonės. Juos apklausinė- 
jus ir nustačius, kad jie nepri
tarė protesto organizatoriams, 
1,565 buvo paleisti. Kalėjime li
ko virš 1,800. Iš šios grupės gali 
būti kai kurie paleisti. Pats dik
tatorius pripažino, kad neverta 
jų laikyti kalėjime, jeigu tik rei
kalavo prezidento atsistatydini
mo ir nebuvo prisidėję prie kitų 
aršių veiksmų. Dauguma Sind no ivirtina, kad rusai vartoja5 
provincijos protestuotojų tik j chemikalus, kurie ne tik nužu- 
reikalavo prezidento atsistatydi-

sias politines partijas ir neleido j m0’ Pe J°kių neramumų nekėlė.
partijų vadams kandidatuoti.

Sekmadienį vis dėlto prasidė
jo rinkiminė kampanija. Lap
kričio 6 lieną turės teisę balsuoti 
20 milijonų turkų. Jie galės pa
sisakyti už vieną iš trijų kandi
datu. kurie vedė debatus televi- c- r
zijoje. Generolas Turgui Sunlap 
vadovauja Tautinei demokratų 
partijai, Necdet Calp vadovauja 
Liaudies partijai, o Turgut Ozai 
vadovauja Tėvynės partijai, šių 
trijų partijų kandidatai sudarys 
naują parlamentą! Turkai galės 
pasirinkti tą pirtiją, kurios va
do diskusijos jiem patinka.

jo Taiptautinės aviacijos drau
gijos konferencija. Ji spręs 
klausimą, kaip civilinės aviaci
jos lėktuvai gali išvengti Pietų 
Korėjo lėktuvo likimo.

—Tarptautinės aviacijos drau
gijos konferencijoje dalyvaus 
400 itstovų.

KINUOS DARBININKAI 
GALI STREIKUOTI

PEKINAS. — Kinijos oficia
lus pranešimas sako, jog Kinijos 
darbininkų unijos gavo teisę 
streikuoti. Mao Cetungas buvo 
uždraudęs darbininkams strei
kuoti. Rusijos darbininkai taip 
pat neturi teisės streikuoti. Le
ninas su Stalinu paskelbė Rusi
jos darbininkams, kad dirbtuvės 
priklauso jiems. Ne kaip atro
dytų, jeigu darbininkai sustrei
kuotų prieš savo unijas. Jie ir 
nestreikavo. Mao Cetungas tais 
pačiais sumetimais buvo už
draudęs Kinijos darbininkais 
streikuoti.

Bet šiomis dienomis šitas rei
kalas truputį pakeistas. Darbi
ninkams leista streikuoti, jeigu 
priversti dirbti nesveikose dar
bo sąlygose. Negali streikuoti 
dėl algų, bet turi teisę pastrei- 
kuoti, jeigu darbo sąlygos ne
sveikos.

savaitę salos .vyriausybę paėijiė ’ po 'milžiniško sprogimo prie 
savo žinion Grenados kariai. Jie JAV marinų štabo, įvyko antras 
įvedė karo stovį. Keliasdešimt sprogimas. Jis įvyko prancūzų 
amerikiečių pasijautė nesaugūs, karo jėgų štabe. Atvažiavo pa- 
Kol dar galima, tai nori viską . 
palikti saloje ir išvažiuoti. Gy-j 
vybė jiems brangiau už gyveni-!
mą prie karių sudarytos vyriau- 
svbės.

RUSAI GAMINA
GELTONĄ LIETŲ”

i Amerikos ambasadoje susida
rė trijų žmonių komitetas ištir
ti rusų gaminamą ‘‘geltoną lie
tų”. Komitetui vadovauja paty
ręs chemikas. Jis tikisi iš “gel

i tono lietaus” nustatyti, kokiusI 
BANGKOKAS, Tailandas. — chemikalus rusai vartoja Afga-

A teinančios žinios iš Afganista- nistano gyventojams žudyti.
Vėjas iš Afganistano “gelto 

ną lietų” ne'-ioja į kaimynines 
valstybes. Rusai gynėsi; jie, esą, 
chemikalų nevartoja alganisla- 
niečiams žudyti.

do pašlaitėse įsikasusius ir ko
vojančius afganistaniečius, bet 
kurie pagamina ir “geltoną

Prancūzijos prezidentas Miterandas kartu su pran
cūzų krašto apsaugos ministeriu sekmadienio va- 

ikore jau buvo Beirute, kad galėtų pamatyti 
taikos priešų padarytą žalą.

našus sunkvežimis, vairuoja
mas dviejų žmonių. Jis priva
žiavo prie prancūzų užsienio le
giono štabo ir ten sprogo. Ten 
buvo užmušti 31 prancūzų jau
nas karys. '

Prancūzų prezidentas Mifė- 
randas, patyręs apie baisų už
sienio legiono karių nužudymą, 
tuojau sėdo į lėktuvą ir pirmo
mis ryto valandomis jis jau bu
vo Beiruto aerodrome ir tuojau 
buvo nuvežtas į prancūzų sek
torių. Jis norėjo savo akimis 
pamatyti, kaip taikos priešai 
galėjo .pasiekti prancūzų karių 
štabą ir nužudyti tekį dideli 
marinų skaičių.

Pasirodo, kad Libano karino-- 
menės sargai, tikrinantieji va
žiuojančius automobilius, nesu
stabdė sunkvežimio, kai vai
ruotojas pranešė, kad jie va
žiuoja į aerodromą. Matomai, 
jįe buvo ’kariškais drabužiais 
apsirerįgę, tai juos Tr'"pralėrdo.'” 
Sargai pasakė, kad tai būta 
amerikiečių karių, skubančių į 
aerodroma.

Kai nepažįstamas sunkveži
mis iš kelio į aerodromą pasuko 
į kairę ir artėjo prie JAV mari
nu štabo, tai JAV sargvbiais 
marinas bandė sustabdyti, bet 
vairuotojas nekreipė į tai dėūle- 
sio. Tada marinas paleido pen
kis šūvius Į važiuojantį sunk
vežimį. Tuo pačiu metu jis pra
nešė, kad nepažįstamas sunkvė- 
žimis, nesustojęs, įvažiavo į kie
mą marinų štabo automobi
liams pastatyti.

Vairuotojas dar kartą pasuko 
j kairę, nes ten buvo prikrauta 
krūva smėlio maišų. Pirmyn pa
važiavęs sunkvežimis nuvertė 
mažus vartus ir pilnu pajėgu
mu trenkė į pastato šoną. Įvyko 
labai didelis sprogimas. Jis?Jš- 
griovė visa marinu štabo viena 
pusę. Žuvo ir marinas, kuris 
bandė sustabdyti prie vartr, 
prie paties įvažiavimo.

Spėliojama, kad tai yra Irano 
šijilų, pasiryžusių mirti, darbas, 
bet jokių įrodymų tuo tarpu dar 
nėra. Tardymas bus vedamas 
kartu su prancūzais, kai bus 
daugiau sužinota apie prancūzų 
karių nužudymą.

Pirmomis pirmadienio ryto 
• valandomis Libano revoliucinis 
komitetas telefonu pranešė laik-

I raščiams, kad jis ima pilną at-
■ sakomybę už Amerikos ir Pran-

■ lūzijos karių štabų išsprogdini
mą. Jis norįs, kad amerikiečiai 
ir prancūzai važiuotų namo.

Už va.andos kitas komiteto 
j narys paskelbė, duodamas para- 
Į šus, kad jie nieko bendro nefu- 
. įėjo su Amerikos marinų ir 
j prancūzų karių štabų sprogdi- 
i nimu.

Vyrauja įsitikinimas, jog tai 
yra sirijiečių susitarimas su ši- 
jitais. Sirijos užnugaryje stovi 
Sovietų Sąjunga. Miiiririnė po
licija labai atidžiai tiria, ieškant 
nustatyti kokie tie buvo sunk
vežimiai ir vartota sprogdinimo 
medžiaga, kad galėtų susekti te
roristus ir juos nubausti.
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Frontininkai užvaldė Šv. Antano' Į v 
bažnyčią Ciceroje ’

gal partijos vadų jsaką, jie su
regs ir Vasario 16-os mimėjimą. 
Ta proga, kaip jau įprasta, jie 
spaudoje sustiprins akciją prieš 
ALTą, kad visuomenė “negirdė
tų, nematytų” kaip jie grobia

1 ALTui priklausančias aukas. 
Tai seniai komunistų išbandyta 
politinės vei'klc^ teiktika kovoje 
prieš savo politinius priešus.

j Tai šitaip negailestingai ir 
negarbingai frontininkai skaldo 
lietuvius, -neatlaklžiai veda išei-

i vijos skaldymo ir veiksnių gria- 
vimo darbą, o savo spaudoje vf- ' 
sals .trimitajs šaukia už tautinio

• solidarumo reikalą ir tiesia tai
kos ranką... šitokiai suktai po
litikai vesti reikia neturėti nei 
tautinės savigarbos, nei krikš
čioniškos sąžinės..-. Tad perma- 
čiųs vedamą šitokią dviveidišką! 
politiką, negalima patikėti jų 
tikėjimu nuoširdumu...

Ciceriškis

Dail. Pocevičiūtė '•Natiurmortas. Aliejus
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ALGIRDAS MOŠINSKAS

LIETUVOS ATSTOVO PASKYRIMAS
N.etrukus po 17-jų metų revo

liucijos, mano tėvas inž. Vvtau-LIETUVOS VYČIŲ 112 KUO- ! 
POS SUSIRINKIMAS , ‘

1983 m. spalio 18 d. Marquette ’ pasiū lymą į Charkovo Tecbno- 
Pariko liet, parapijos salėje jvy-’logijos Institutą,, profesoriaus 
ko kuopos susirinkimas. Pirmi- J vietai — iki tol jisai, dirbdamas 
ninkas P. Binkis atidarė susi-' Petrapilyje,; vakarais dar dėstė 
rinkimą ir visus pasveikino, paskaitas kažkokioje ten techni- 

? Dvasios vadas kan. V. Zakaraus- ( kiškoje mokykloje ar kursuose. 
’ . .kas sukalbėjo maldą į šv. Kaži-1 Be to, gavo pasiūlymą vadovau- 

.miėrą. Sekretorė perskaitė pra-lfi stambokam Šimanskio mecha- 
eito susirinkimo'protokolą. Pri- nikos fabrikui tame pačiame 
initas be pataisų./Padalinių ve- Charkove, kuris karo reikalams

Kaip jau seniai žinoma, Ci- 
dero lietuvių kolonijoje randasi 
neregistruota frontininkų tvir
tovė, ir vyriausia būstinė veikia 
vadė rūsyje, . tauriųjų gėrimų 
bonkų-bdnkelių pašonėje, šiame 
rūsj-ję,. l^ai slaptame 1956 m. 
v'durna-k^io, pasitarime, fronti
ninkų aktyvas‘atsidėjęs disku
tavo partinius;poetinius reika^ 
lūs. Slątė klausimą; “Ąr- nege
riau būtų dėtis sū “rii..Cęįais’’, 
atseit: su okupantu?“ ‘Planavo 
kaip įsitvirtinti Liet. Bęn^- uo- 
menėje ir, jos autoritetu prisi
dengus, išeivijos politinę veiklą ; 
kreipti Rytų linkme.

Tsd dabar aišku, kodėl fron
tininkų* politinės kanuolės yra 
puolat atsuktos prieš VLIKą, ir 
j,os veik'a, nežiūrint nė Vytauto 
Kamantb įairiios 'padavimo dr. 
K. Bobeliui. • Reikia .tik sekti, 
Skaityti LB-nės leidžiamą “Pa
saulio lietuvį”, Draugo dienraš
čio vedamuosius’ ir. suprasime, 
kad frontininkų ir okupanto
veikla tą patį-sieikia: suniekinti i 
ALTą ir VLIKą, ir kuo greičiau ’ 
juos sugriauti, pašalinti politinę 
kliūtį .okupantui ramiai šeimi- 
ninkautiipavergtoje Lietuvoje;

Gi šįmet į šv. Antano para
piją atėjus, maujanr klebonui, 
savo kontroversinėmis raškai- 
tomis pagarsėjusiam kun. ša-;l 
rąiĖ'kui, fnpntibiiĮkąi nepapras- ; 
tai apsidžiaugė ir visu uždegi
mu šoko naujam klebonui į tai- . - ,v ' ... „J„„A -r-T •• - J. .
,j _ rz. . .* . . .dogai is savo veiklos padare gamino airblenjos sviedinius ir

ik ;} .' j P3^}1 trumpus pranešimus. Buš visa! mokėjo labai aukštas, ano melo 
Snęi ir Btajmingai starto sek,| efe imų:. dal u. mast 
madiemo Jekcijas prie alto-,,, .f, ..... - •.- ^t..A , n r .. -s . I ti.^ Aktyviai įsijunk nine j parapi-riaus, k Ai. - Prapuolenyte groja-. - į v \ u fh & J jos festivalį, kuris bus lapkričio

t4

ba vasarą langus, ‘kambarius už
liedavo labai švęlnūs gėlių aro-

; tas Mošinskas gavo labai gerą matai. Kambariai labai dideli, t • A « . _ _ - •

jatų darbą: jie vis . dviese neš
davo ant medinių neštuvų kaž
kokius metalo gabalus ar maši
nų dalis ir t.t. Tais laikais ne
buvo darbo mechanizacijos, 
konvejerių, kaip.dabar yra fab
rikuose, ir šimtai žmonių vilko 
nuo ryto iki vakaro sunkias naš
tas. Su jais nebuvo galima su
sikalbėti rusiškai, nei ūkrąiniš- 
kai; tam reikalui buvo vertėjai, 
irgi azijatai, kurie šiek 
mokėdavo rusų kalbos.

Fabriko apsaugą sudarė kau-

parlijų.. ir jie kovojo tarp savęs. 
Vėliau iš pietų atėjo baltųjų ge
nerolų armijos, (kurios kovojo 
ir prieš boišėVikris, ir įjrieŠ ųlį- 
rainiečius. Kartais priemiesčius 
užąjukiaVo “Batko” Machno. š.sf 
anarchistas turėjo apie 40,000 
žmonių ąrpijją. Jos centras bu{ 
vo Guliaj-Pblė; iš teh jisai da-į 
rydavqj pųojimus prieš visusi 
prieš Denikino armiją, ir prieš 
bolševikus, Ir prieš ukrsinieJ 
Sus. !

Blogiausia pasidarė, kai už
ėmus miestą, bolševikams, Lėni-; 
hui prikkelbus dekretą apie pi-į 
hijju panaikinimą, pinigai liko, 
be .jokios vertės. Tėvai gavo 
kažkokias aprūpinimo kortelei 
ar: knygutės, bet laįke kelių die« 
ųų visos krautuvės ištuštėjo} 
prdkių nebebuvo, ir krautuvės 
(tadh jos dar vadinosi koeperat 
tyvais) kišai užsidarė kuriam ,;k 
laikui. Maistą .gšliriaa buvo gaut .. 
ti tiktai pas kaimiečius, arba pas . 
špektjliąntuk, mainais už daik- . 
tųs (kas bttyo griežtai drau- 
džiamį). ;i . i

'“Uv . • ■■

Atsirtiėnu, kai valdžios pašK " 
keidirib-išvakarėse,' baltoji arf

vargonais, o, visi kQlonijos fron
tininkai, pagal vado įsakymą, 
skubą.?į ^pamaldas.. Po pamaldų, 
pasiskirstę į būrelius, jie pasi- 
tikslina gautus patarimus, įsa- 
kyitius -iš ^'iršaiis”;' ką kaip 
vejktiįt'įr gąu±ų£ nurodymus 
atidžiai" vykdo,' kaip pat$š parti
niai, taipifir- jų akli pasekėja^ 
nes kitu atveju — už sveikatos 
patarnavimą •? tektų mokėti’... 
Tad ir,veikiamą iš . peties: nu
gyventos bė Jaiko uždarytos abi 
Lituariistipė riiokyklbs" (Žemes-

5-6 dienomis.

J
1 Persikėlus Chankovan, i 

ilgo užėjo Ukrainon vokiečiai. 
Vokiečių kareiviai gyveno tame

Kari. V. Zakarauskas paminė- pačiame daugiaaukštyje name 
jo, kad bus rengiama ekskursi-j kaip ir mes. Virė sau pietus lau- 
ja į Romą paminėti šv; Kazrinie- • ko virtuvėj ikieme, dainavo, bū
ro'500 m. jubiliejų.

Priimti, try s naujFnariai. Da
lyvavo keletas jaunuolių.

. Senjorų pirm. A. Gabalienė 
pranešė apie gerai pavykusį Vy
čių įsteigimo 70 m. sukakties 
minėjimą. Buvo virš 600 dole-

vodinkSmf ir su visais gyvento
jais labai mandagūs ir draus-

• -w . < . ; t ' «mingi. - ■ : ;
į -.Po.lžek laiko gavome dar ge
resnį butą Technologijos Insti
tuto parke. Teni, labai gražioje 
vietoje, tarp medžių (daugiau-

rių pelno. ! Šia klevų, ąžuolų ir kitokių la-
... r •- - Han. V. Zakarauskas malda. puocių).buvo visa eilė valdiškų

nipji,ir'Aukštesniojij, savo laį-1 baigė susirinkimą. Po to vaiši--pastatų}.' skirtų- pretfesūros bu
kupuikiai veikusios; dublikuo- nomės kavute. tams ir bendrai tarnautojams
j^a/yi^W wglnizacine veikt į - ''Vienaš-jaunuolis net tris va- bei laborantams. .Mūsų butas; 
lą įįpo;^senoyęi,/;ir i^^j^/K^ilapd^^pdė, spalvohis filmus iš ( buvo trečiame aukšte, su kam- 
manfo rankos pada-v^o iK^Sėirių,iMįvwų ir'daugiausia iš*barių langais išeinančiais.i par- 
Bobeliui; .'jCięferąV-. fr6htiflirikai,tpųnsk6 parapijos. Net Jietuviš-’ikoįjusę. Atidarius pavasarį aį.

. jokios d^likavitnpi kų liaudies dainų pagrojo. Rodė ’ 
t'vą^a^jliFėB^Jr antrą. Tautos j-procesijas, bažnyčias, apylinkes, ’. 
dierios/bftlrięjimąL Netenka abė- rankdarbius, vedybinės apeigas* 
jotij-kąd ątęuiančiais metais, pą-: ir bažnyčių altorius, kurie pui-

* *• i k ’ t ’ i ■' — •» * i * - ’ ~. • * *

erdvūs, su labai aukštomis lu
bomis, pagal anų laikų madą. 
Butai buvo labai tvarkomi ir 
užlaikomi, visur- nepaprasta šva
ra ir jaukumas.

Man tada buvo 12, o mano
broliui Vytautui tiktai 10 me-| ___ _ __ ________
tų. Iš Petrapilio persikėlus, mū- kaziečiai, irgi dėvėdami 
su šeima U
apsigyveno prie :Šimanskio fal>! visai kitokio stiliaus:., .aukšti, 
riko esančiame bute. Prisimenu auliniai batai, vietdj?šliurių, ant' 
milžinišką fabriko kiemą, per krūtinės labai gražios^^jdabru 
kurį reikėdavo pereiti, einant Į papuoštos kišenytės seniams, 

neuž-jmūšų gyvenamus namus, kurie aptempti drabužiai, o ant gal- 
stovėjo atokiai, aptverti, ir me- vos milžiniškos juodo kailio kė
džių apsupti. Tame kieme triū- purės. Su jais rusiškai' irgi 'suh-- 
so keletas- šimtų darbininkų azi-’ ku buvo besusikalbėti; tačiau 
jatų, daugumoje kurdų. Jie dė- lengviau negu su' kurdais. Jie 
vėjo nepaprastai.spalvingus, pa- buvo labai ištikimi, drausmingi 
laidus drabužius, panašius į j p labai mylėjo mano tėyą^ Jų 
chalatus, o ant galvų turėjo ap-' vyresnysis buvo labor maišia-; 
valias, mažas, irgi spalvotas ke> gus, švelnus ir labai malonus 
purytes. Tie spalvoti, gražūs žmogus, vardu Achriied, iĮri' su 
drabužiai,: prie , tokių sunkių ir 
nešvarių darbų su laiku nuplyš-' 
davo, susidėvėdavo, susitepda- simpatiška šypsena.

tams, ir bendrai tarnautojams

tiek

l savo 
Charkove pradžioje’spalvingus drabužius, bet jau

vo. Neturėjo jie jokių, kaip da
bar naudojama, darbo drabužių.

vos milžiniškos juodo kailio ke-

juos perskyrė ir nuramino.
Buvo pssakojama, kad dar 

prieš mūsų šeimos atvykimą į 
Šimanskio fabriką, bet tėvuį jau 
ten esant, kilus neramumas po j 
rusų 1917 m. revoliucijos, su-j 
bruzdę darbininkai išvežė ant 
karučių savo ncaųėgiariius vir
šininkus ir inžinierius į -jgaivę, 
o kai kuriuos įmetę ’ į .gęležiąi 
lydyti krosnį, į ugnį. Mano įė- 
vas buvo darbininkų mėgismas, 
nes buvo su jais, višuofųet ati
dus, mandagus ir teisingas, ir 
kantriai išklausydavo jų.skundų 
ir pageidavimų, neturėdamas 
savyje tos arogancijos, kuri taip 
dažnai būdavo sutinkama pas 
rusus inžinierius. •' ;

Kaukaziečiai,' be abejo, matė 
ir suprato kokie atėjo IdikAi, ir 
dažnai mums kartodavo, ■ kad' 
mums nėra ko bijoti; jie mus 
visuomet užtars ir apgins nuo 
bet' kokias sauvalios. Nors t ■ 
mums a trodė, kad nebuvo jokio’ 
pavojaus, bet revoliucijai įsisiū
bavus ir gamybai del; žąliaviį 
stokos sutrikus, tjčyąs tą fabri
ką vėliau paliko, ii-mes išsikė- 
fėm gyventi į Čaikovskio gatvę.

Aprūpinimas .mąistų laikę ka-į turčjd. apleisti miestų” meg - 
ro ir revoliucijos 'pradžioje, kol. ąbu vaikai i^gindome žmones 
dar gyvenome Šimanskio dabrb gįėkąrit’tįad irii'estę, įažkokiuoi 
ke, buvo pakenčiainaš;. bei pais- -ten’.kariškuose sandėliuose} ~ 
kui palaipsniui užėjo iijflįąęija, dąlma jnąisto atsargas gyvento- 
kairibs ; nuolat kilo rir kilo} . ir| p.m'į Tad- ni^b #-
prasidėjo visokie trūkumai. laukdami, riettėvains' nieko 'nę- -

Apsigyvenus . Cąikov^k/o'ga^-..--pasakę-,'.- -mudu- su 'broliu pa
viję, prasidėjo suirutė. Mieste 'Črilehi rogutės (viėjįiritelę trans- 
valdžia, vokiečiams išėjus, buvo' P°r^° priemonę, kurią turėjom) 
jau bolševikų, bet miestas.,ke-Ur nuvykome. Ir tikrai 
lėtą sykių, laikė.. takelių? j kažkoks Senyvas ponas, pusiau 
ėjo iš rankų' Į iąrikas}'ir tarp ėiĮ^ karįŠkąi apsir^igęs, davė mums 
metų ‘keisdavosi valdžia.j’Po vb-‘ visit ft&iš4 mšakarohų. 
kiečių užėjo riėiigam ukrainie
čiai. Jų- taip pat : būtą'visokių 

. f X ' r ■ *< ‘^.4. ' . į

mumis, vaikais, .‘.kalbėdamas, 
nuolat šypsojosi tokia gera,

Bet esmėje tie katrsazieciai
Atrodė man lyg šventė ar kan i bu!V0 laukiniai žmonės, o 
navalas- — tiek .buvo įvairumo-; j kartais savitąrpyje-susiginčydą- 
ryškių spalvų. ... LJ ./

Fabriko didelėse ,;tekinijno
staklėse dirbo daugi riųsiju euro
piečiai,: rusai ir- ukraimečiai.
Ten mums buvo uždrausta įeiti, makSlimis 
bet kieme galėjom būti, steber 
darni iš tolo sunkų tų jaunų azi-

ląukddibi, riet tęvains.nieko ne

(Bus daugiau)

- : - ■ ■ ■ ■ —

SI'STVIENIJIMAS LIETIVHJ AMERIKOJE |
i5 ....... J , k V .*< ' "r ? ri., • t - J - .s- ‘‘ "
č yra seniausia,- didžiausia., .ir tuftin^ŠuBa 'klietunų fraternalihė 

organizacija, - lietuviams ištikimai tarnaujanti jatt- per 97 metus.
• atlieka kąĮtūrinius darbai, gelbsti' ir ki^eniš, kurie tuos 
jdwbus?dn®L-'ę A’ ^į' -j'- į-./ •> .
■ išmokėjo 'darigĮaii kaip. A^TUONE SBLŠJONUS dolerių 
ąjKirąudų savo nkriaika.' - H'* l - ’ •

SLA — įpdraadžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelnd, 
nariams patarnauji tik savišalpos pagrindu.

, Kiekvienas lietuviu hetjvįujdraugas : 
. SĘsiyienijrin«}ą^54raųsti-5i->iQr000. --

SLA •—apdrąudžįar: iri topomąiff.-^drauėa-'—-v-ĘD^wfuent 
' - ’ ■’. Irisurancė, -ijfri- šlekiančfriri

aukštėjaąn^^&.^^enft»Aprąd^; '
vaikus , ^Hmnunta; aair

SLA—kuomi ’yra

f

Į

).

j*

• « • •» •• • • ■ « • • 
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NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
/ >■'•£* - :* ''<*»' < *. -i /.*- * ■ V*

LTTERATCRA, lietuvių literatūros, meno Ir moksk 
HM m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet neaenrtą, Vln« 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūną, P- Joniko, V. Stankui 
J. Raukflo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir 1 
Meilaus straipsniai , bei studijos, iliustruotos nuotraukomis k 
M. K.' čturiionlo. Ml Šūefkio, V. Kašubo*. A. Rūkitelės ir A. Varu 
kūrybos ’puyekslaia. 365 pusi knyga kainuoja tik ?3.

> DAINŲ IVENT8S LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir to 
Snią tokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dain^ 
iventea bei jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedšdnuojan 
Hems, gėrintis autorė* puikiu stiliumi ir surinktais deumenimk 
bd ufkuliriai*. Studija yra 151 pusk, kainuoja 12. x

t VIENIŠO ŽMOGAUS GY VENIMAS, Antano Rūke apraly 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne samas 
gyvenimo bmofų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities tite-

f > LIETūVHKASK PAMARYS, HenrUo Tomo-ItmalstHtk 
[domiai paradyta riudija tpie Rytprfirius, remlantta Pakalni! to

titorzjSBBų 'pftftdmiWf Jų vertfaUS | vokleBų fctKą. CaSd

mtainal fr mlntyi^lpta Itoeals b rietas Mprft netnvoje Ir pb> 
matririz bolševikų okOpadJoa metato. Knyga turi 234 puslapiui 
bet kainuoja tik H. s
' > JULIUS JANONIS, poetas fr. revoliucionierius, nerupm
Ui !r klaidingai interpretuojamai gyvenime ir politikoje} tik *a 
Jurgio Jalinsku knygoje apie Juliam Janonio gyvenimą Ir po* 
riją. Dabar būtų jj
Knyga yra didelio formato, 365 puslapiu

pavadinti kovotoju ui žmogaus tdaea 
kainuoja |6L

INKS iro V
Iri. InyfDj doTi

n*

vo. Nešiodavo prie šono, kauką- 
zietišku papročiu,. labaį;/gfttžjus 
ir labai aštrius durtuvus^.yą^i-; 
namus “kinžal”, sii meniški. 
papuoštomis rankenoinis>į|r 

. Kai susiginčydavo, 
ištraukdavo tuos peilius ir eida
vo muštis. Aš to -nernąčiąjį, bet 
mano brolis- Jpuvo. netikėtai- tb-^ 
kio mūšio . liudininku. Laimei, 
greit atsiradęs' jų vyresnysis

r

Į kiaį'išpuošti
K. P

2^)1

: GIFT PARCELS TO LITHUANIA,, 
" ’PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2787
+ J ’

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

MARIJA NOREIKIENfi

A *

savo ajĮ?

t-.■-.-'•v':-./’S- į

ijthuaN^.^
-307

TeL{212  j 56J-Ž2i0; ė f?.;

JAY DRUGS VAISTINE
2759 ,W. ,71st St, Chicago, nt "

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI ♦ KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo '

;ėjrikpu-vėitėjujC 
“■ * jsirBšyūš * }

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE <*• “■ * ■'
W. 69th St, Chisago, HL 60629 ♦ TeL 925-2737

Sekmadieniais nno 9 vai ryto iki 8:30 vai. vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

l¥» lwr TeL 476-2206

50 metų studijavęs, kaip

lietuviu kalbą liečiančias Ištraukas, paruoš MkaUui vertimui 
tr patarė mums toliau studijuotL. .

P
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VILNIUS IR SPALIO 9

Bendras Vilniaus miesto vaizdas

metimais visur ir visada, ypa
tingai tokiomis progomis, pasė

Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai 

Naujausių rnoks’c žinių populiarus perteikimas 
JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

logiškas “galvos dėjimas” už 
Vifeių.

j e vėžį
Kaip jis dabar norėtų grįžti

RŪKYMAS - LĖTAS SAVĘS 
IR KAIMYNO ŽUDYMAS

Pąmeskime seną,- nudėvėtą savižudybės ir 
T žmogžudybės paprotį: liaukimės rūkę ant 
. visados!

(Mediciniškas ir žmoniškas raginimas) 
perrišta lykite sau dabar gu-, suteikė jam tokį vargą: jis tapo 

lintį Cock Apskrities ligoninėje i perstiprus numirti, o persilpnas 
kankinį — jo vaizdas padės ‘ gyventi. Per rūkymą jis gavo 
kiekvienam tvarkytis su savižu-* plaučių išsiplėtimą ir stemplė- 
dybe ir žmogžudybe per tabako 1 je vėžį 
rūkvmą. Tai nuo 15 savo am- 
žiausimetų iki dabar (57 metų) j penkioliktuosius savo amžiaus 
rūkęs pacientas. Jis kiekvieno < metus ir niekada nepradėti rū- 
prašo nesekti jo pavyzdžiu ir ne'kyli, nežiūrint kaip stipriai jo 
tik nepradėti, bet ir liautis rū- bendradarbiai - bendraamžiai jį 
kins. Jo istorija tokia. “ ■ M * - vJis dabar nustojo rūkęs tik dėl Sako, jis aktyviai ragintų drau-. 
to, kad kv.-pą pradėjo taip gau-' 
dytų kaip žuvis, išimta iš' van
dens. Dar ir dėl to dabar jau 
nerūko, kad negali nuryti mais
to kąsnio.

Tas 57 metų vyras atrodo

jradėti rū

ragintų draugautis su cigarete.

gus atsisakyti draugystės su ta
baku.

Pavyzdys patraukia
Pasimokykime visi iš to pa

ciento nelaimės. Jis dabar fan-
kaip virš devyniasdešimt metų' dasi Cook apskrities ligoninėje 
turintis kankinys. Be jėgų. Vos Į ir visiems pamokslauja apie rū- 
lovoje apsiverčiąs, o jau apie tėi- kymo baisumą. Deja, geriausias 
ringą vaikščiojimą — nė 'kalbos, pamokslas yra NEŽODINIS, tai 

tinkamas elgesys yisu savu gy 
da. Jo veidas kaip popierius.1 cenimu. Kiek vienas, mūsų' nuo 
vien-oda dengia jo kaulus, rau- lai įtakojama savo artimą.> 2£o- 
rnenys seniai pranykę. rint-- nenorint, žinant - nežinant,

Jį mediciniškai iš'yrus, buvo aš ir Tams.a, Mielas'.-Skaityto-, 
rasta dkielįs plaučių išsiplėtę jau,: tų.ęjųę..j 
mas (emfizema), dėl to jam. nį ? Gėvji. ■ žę;
trūksta kvapo. Dar blogiau: jo Aižiu mes' didžia (lalimi. Tejtnia-me 
stemplėje ’ (esofągus)," 35 centi- kito žmogaus ši(^itį. Rūkymas 

yra užkfeciaAtįsj pavyzdys pa.-v 
kaip teks savanalidis bajoras ir traukia.

f tolyw^-j4-'^Milijonus istešdžia reklamoms 
skfąndį.’‘ I)ėl to jis ' negali' ?nū- tabžko parliošėjai,' titfrodydamŲ 

gražaus siidejinKT rukorius. Jie' 
žino, kad Jonelius Durnelius’ pa
trauks prie rūkymo, vien rūko
riaus paveikslas, o kur dar rū-; 
kančioje pasi.ūlyiū cigaretė.. .'■< 
Taip ir įeina žmogaus žudymo' 
ratas per tabako‘malonę ir pre-

T'ki Į ką nors įsikibęs vos paju-

jnetrai -nuo dantų, sėdi Vėžys

nepraleidžia maisto

ryfi maisto.- ’•?
Labai liūdna, žiūrint j tokį 

kankinį, juo labiau, kad jokios 
pagalbos iš dabartinės medici
nos jie negali gauti.' Visi šaukš
tai jau po pietų. Jį valdė taba
kas iki 57 jo amžiaus metų ir

kybininko pasipelnymą: 'iš žmo
gaus asmenybėje pasilpimo. 
Tunka 'pėlnagaudžiai, p rūkan-

pasielgti VIENUOLĖS savo li
goninėse, leisdamos rūkyti kry
žiais nukabinėtose patalpose, 
bei —dar blogiau— po operaci-

per cigaretės malonę. Jau vien 
dėl tokių negerumų pakanka 
žmogui mesti draugystę su ta
baku. Išmintingasis taip ir el- 

jos ligonių kambariuose. O lai- giasi — iš klystkelio į sveikatos
kai, o papročiai, o vienuolių 
NEŽMONIKŠUMAS — per dole
rį nematymas savos žmogžudys
tės. Tarp, žmogžudystės, ir ne 
per plaulką kitaipi

Per rūkymą ligoninėse žmo

laką sugrįžta. Kitokiam nepadės 
jokie gąsdinimai tol, kol jis sl 
sava asmenybe, savais nusitei
kimais nesužmoniškės.

Kavutės, atsiduodančios

e 
■z-L

koriai atsipeiki. Net trys stemp
lės vėžio savininkai per dvi die- 
nas praeitą savaitę buvo čįa ra- 
ančiojo susekti .minėtoje ligo-

•ninėjeiTaip meilūs tie žmonės, ’ 
.alp jie' norėtų dar gyvenimu
džiaugtis, bet - huo, jkufiyštės nės žudosi ir tei tus žudo. Todėl 
klaidos turi būtiįankstyvą mir- j vienuolės ‘keiskite savo aprėdą? 
ūmi <jų išpirktos, Juk nė vienas 
nenorime tokio likimo susiląuk- 
ti; tpdėl atsipeikėkime, kol1 dar 
:aikas: priverskime cigaretę eiti 
šiukšlių- dėžėn, o ne į mūsų 
kraują. '

Visi lietuviai tapkime
. sąvo bočių vertais

t - - ’ •. - - a į

■■ ‘Mūsų senovės lietuviai ne-

vietoje kryžiaus, pasikabinkite, 
KŪJŲ ir PLAUTUVĄ: tada bent 
būsite ne veidmainės, bet BE į' 
DIEVIAMS prilygstančios: jie 
neslepia savo Llogdarbių, ne J 
vėliavoje viešai juos atvaizduo
ja. Dabar žmonės vienuolėmis; 
pradeda nepasitikėti: jos vie; 
.aip kalba, meldžiasi, o darbais 

j-šėtonui tarnauja: rūkyti savose 
-^iilioį teid dri>^ leidžia- B® to’ U«oni*
■^Kvailęliai ir Gnutės-KvaUvJ 563 sfelė geravaliai lietuviai ir 
■įes kad durriiuoja: rūko užši- ...  —
plėšdami, net' Komunijos pribn- 
‘^i' eidami. Jėį jie laukia ą$to- 
nūsb, lai jie traukia tetapo nsfeit- 
^aūdami. kad daiigrtiu dūmų 
^rikvėpiavus pirm numėtaiti že 
mėli cigaretę.. Dabar atižpbusuo* 
se ne.leidžiam a rūk vti,. ir nė vie 
nas rūkorius, nenumirė,- nerūkęs 
vaziuoįdąmas. Kodėl negali taip

i •

the Payraū. Sb*-

i geravaliai lietuviai ir 
vienuolėms pavedė tvarkytu 
Jau vien dėl to reikia joms liau- 
.is kenkti per cigaretę ligoninė
je saviškiams. °To, ’Sveikatos 
vardan, šis skyrius reikalauja iš 
mūsiškių vienuolių, ir jos, jei 
dar darbais tiki į Dievą, turi 
pildyti nors vieną iš dešimt Die
vo prisakymų: NEŽUDYK PER 
CIGARETĘ! Nė vienas nenu- 
mii-s nerūkydamas ligoninėje. 
j per rūkymą daugelis be laike 
į kapus keliauja, visai vienuolių, 
aekai tin damas. Tai labai blogas 
š vienuolių pusės elgesys, todė. 
jis TUČTUOJAU TURI LIAU 
HS!

Todėl, jei dar randas mūsų 
■tarpe nors vienas"4eisingasis, vi 
sose lietuvių vietovėse tegu 
pranyksta rūkymas. O rūkan 
ėiuosius teisingieji tegul priver 
čia liautis sau ir.'kitam kenkus 
Taip turime elgtis ne lik ligoni ; 
nėse, bet ir visose pauvaiėose ii 
viešose vietovėsė, ypač jauni 
iiui skirtose tokiose.

Veikti reikia šiandien, 
ne rytoj, nes bus vėlu

Dabar, o ne ryt turime liautis 
save ir artimą skriaudę visi 
save pavyzdingaįs laikantieji: 
Kasdien Komuniją priimantieji. 
Krikščioniškų draugijų nariai, 
gydytojai, dvasiškiai, mokyto 
jai, visuomenės veikėjai, jauni
mo globėjai, senelių prižiūrė
tojai. ..

Gana mums pakęsti visokius! 
niekadėjus, gana mums juoir 
penėjus savo prakaitu užpelny
tais žaliukais. Visi pavyzdingie 
ji - nerūkantieji griebkitės labai, 
naudingo darbo: .griežtai, ener
gingai protest u erkine prieš Yū 
kančiuesius. Visose vietovėse 
/riflcymas tegul !>ftha mimts 
gus savižudybei ir žmogžudys
tei — tokioms blogybėms rūky
mas tikrai prilygsta.

Dabar gydvlojai Uždraudžia 
rūkyti skrandžio uždegimus bei 
žaizdas turintiems, "o laip pat 
perdidelio skrandžio sulčių rūgš-’ 
tingumo savtninikams. Geriau 
nėsiisirgtl, negu čgus jg&fy-
ris. Tilkj-mas sukelia daugelį 
negerovių Žmogui;

širdies atakos, smegenų šitie 
ri>zė-paralyžlai. i tikslų gedimas 
ir kojų nepanešimas —' vis tai 
nelaimės, daugumoj apturimos

Tos nelaimingos mūsų kavų 
ičs su rūkalais yra tikros anks 
.yvoms pakasynoms parengtu 
vės. Jau seniai gydytojų įrody 
sa, kad kava su cigarete arde 
/.mogaus kraujuje riebalų apy-: 
Kaitą. O jau medicinoje priimu 
cas faktas, kad pariebėjęs krau-jį 
jas yra širdies atakos prišaukė^ 
jas, paralyžiaus (siroko) šukė 
tėjas ir inkstų gedimo pagrei-.- 
tintojas. Pensininkai žino dai 
Jaugiau tabako nuodėmių: jk- 
,jėr rūkymą ima nepanešti kojų, 
.aip jose kraujagyslės anksti;
pnskrenta .abiau
■! Veteranų ligoninėj'buvo ban^ ^uvlškoje dvasioje gražų -at-

Vilniaus kalneliai, sveikina-; 
int jus, ruoškite drąsuoliams1 
tink amus kapus, gi uos damos 
žodžius parafrazuojant, atsi
spindi lietuvio dvasioje ir min-, 
tyse gili meilė Vilniui Ir jo kraš
tui, o taip pat drąsus bei didvy
riškas pasiaukojimas kovoti iki 
mirties, atsigulant šalia protė
vių gražiuose Vilniaus kalne
liuose, kurie yra antgamtiniai, 
mistinės tvirtovės su budinčiais 
rikiais Vilniaus ir jo krašto sar-. 
gyboje.

Vilniaus Krašto Lietuvių S-ga, 
tęsdama palikuonių darbų pa
tiktą testamentą, Chicagos sky
rius suruošė jau virtusį tradici- 
aį Vilniaus ir Spalio 9 dienos 
d3 metų minėjimą, kuris pra
dėtas šv. Mišiomis Jėzuitų kop
lyčioje. Pamaldas atlaikė ir pa
mokslą pasakė kun. J. Kidykas, 
solo giedojo G. Mažeikienė, var
gonavo muz. M. Motekaitis, kas 
r padidino religinį nusitelkizną 
rilnietiškoje dvasioje.

Pamaldose su vėliavomis da
lyvavo: in corpore VKL S-gos 
nariai, savanoriai-kūrėjai, ra-’ 
movėnai, Vytauto Didžiojo sau
jų rinktinė, Daukanto ir Cicero 
Claipėdos jūrų šauliai ir VLIKo 
bei ALT o atstovai. Kitų organi- 
:acijų, kurios šiaip pretenduoja 

kovojančių eiles už Lietuvos! 
.aisvę bei lietuvybės išlaikymą, 
lebuvo. Na, o kaip jaunimas: 
ikademikai, skautai, ateitinin
kai, sportininkai, šokėjai ir kiti, 
kuriuos dedama viltis lietuvy- 

'oės išlaikymui — nesimatė nei 
rieno. Išimtis buvo Rūta ir Ra- 
nunė Gaižutytės, kurios pasi-- 
juošusios gražiais tautiniais rū-- . . 
jais asį^avo padedant vainiką.: 
-Tikrai ’'tenka, džiaugtis, ma

lant šių dienų tokias mielas Bi- 
ruteš-Vaidėlųtes, kurioms, kaip 
pavyzdingoms lietuvaitėms, mi-- 
aėjlmo dalyviai reiškia nuošir
džią padėką ir pagarbą, o tuo 

tėvams, auginantiems^

paminklo Žuvusiems už Lietu
vą. Vėliavą pekėlus iki pusės 
stiebo, simbolinę aukuro ugnį 
įžiebė J. Pakalka, asistuojant 
ponioms Sparkienei ir Gaigalie- 
aei. Gyvų gėlių vainiką prie 
niinklo Žuvusiems už Lietuvą 
padėjo P. Noreika, asistuojant 
Rūtai ir Ramunei Gaižutytėms.

Apeigoms vadovavo inž. K. 
Oželis, kuris trumpai ir išsa
miais žodžiais apibūdino Spalio 
9-tos (Senos reikšmę- ir lenfcų 
klastą bei rafinuotą ’Vilniaus 
pagrobimą. Tokia įžiebianti sa
vo jausmingumu, prasmingumu 
ir gražiai pasakyta patriotinė 
kalba senokai bebuvo girdima. 
Pasakytina, kad iš vadovaujan
čių asmenų tokios uždegančios 
kalbos yra labai pozityvios, nes 
visais atžvilgiais sustiprina ryrž- 
tą Vilniaus kovos bare. Tad 
sveikiname K. Oželį. . '<

Pagrindinę kalbą pasakė AL- 
T-bos vicepirmininkas Teodoras 
Blinstrubas. Jo kalba buvo gi
liai išmąstyta, galima pasakyti, 
akademiška, Vilniaus minėjimo 
dienai. Tos,kafbos mintimi ne 
vienas klausytojas susimąstė, 
kodėl nemaža išeivių dalis lai- 

. ko Vilniaus minėjimą (tuo pa- 
’ čiu ir Spalio 9) lyg an^traeilinę 

pareigą lietuviškoje veikloje. 
Neapsirikus galių^į, pasakyti, 
kad dalinai kalti mūsų veiks
mai, pamiršę ’ Vilniaussvarbą 
Lietuvai, neduodami taip reika

lui atitinkamų.- — or-

plačiai visuomenei.
Vilnijos krašto reikalais n jo

domas naujas geras vaisias virš;, 
Kinimui — PANCREASE kap............ ... x Tenka paminėti, kad Vilniaus- 
sules. Normaliai jos dubdamos ntencijai usakytose pamaldose,-
po dvi, retai tris kapsules, pa-, 
valgius. Rūkantiesiems reikėju 
jų skaičių didinti iki didžiauj 
>ios galimos duoti ribos: iki SĖ
JŲ kapsulių ant karto su vai-' 
jiu. Ir taip jiems tas vaistas ne
padėjo, kol jie nemetė rūkę. Ka. 
curie ir tada neatsisakė nuo ei 
įaretės. Ž.noma, paliko su rie
biais viduriavimais ir vidurių 
furguliavimu bei jų išpūtimu, 
.ai žmogų užvaldo tabakas, ta 
.a nėi-a jam jokios vilties susi
varpyti su visais cigarečių su 
.eitais negerumais. Tas pats de
dasi su skrandyje žaizdomis, su 
įtemptoje uždegimais, su širdies 
.Lakomis bei kojų nepavitkimu 
tūxantieji patys save žudo ir

•avame pamoksle kum J. Kidy- 
: xąs apie Vilnių-Spalio 9 nei vie
lų . žodžiu neprisiminė. Mato
mai, nepatogu, tam tikrais su-.

. metimais, bažnyčioje prisimint^ 
‘‘lenkišką politiką”, bet apie 
Lietuvos Meką — Vilnių galėjo 
ir reikėjo kalbėti, nors ir iš re- 
igrnės pusės, nes Aušros Var
tai daugiau priklauso lietuviams 
nei lenkams.

Turime populiarų pasakymą 
■‘Už Vilnių dės galvą lietuvis**‘ 
šiandien dar nereikia galvos 
dėti, bet reikia strategijos su

motas veikimas, tai nereikėtų 
minėjime rausti, matant apie 
TOO dalyvių, o turėtų būti 1^000^,. 
ir net daugiau, žinokime, kad 
be "Vilniaus nebus laisvos Lietu
vos, taip -bent tvirtina politinis 
“•pregnozas”. Jis sako: jei Lie
tuva būtų turėjusi Nepriklauso
mybės laikais Vilnių, tai šian
dien būtų laisva Lietuvą. Pilnai 
su tuo galima sutikti. Tad 
imant tą visą dėmesin, Vilnius 
mums yra Alfa ir Omega. To
dėl jis turi būti pirmutinis rū
pestis mūsų politinėje veikloje.

Yra sakoma — bėga vilkas, 
tunika vilkas. Štai, dėka bendros 
ir . sutartinos veiklos, speigai- 
spaudos pranešimą, Seinų ka
tedros bažnyčioje leisti turėti 
pamaldas lietuvių kalba. -Gi da-

(Nukelta į-5.psl.)-

labartinės medicinos pajėgumu 
-esigydant.

Na, koks gi gyvenimas žmo- 
;ui esti galimas be širdies, be 
megenų, be plaučių, be inkstų 
r be kojų?! Net Joneliui-Dur- 

aeliui aišku, kad joks. Todėl 
risi iki vieno ryžkimės žmoginti 
>avas asmenybes ir tokį ryžtą 
rtsa'kančia veikia paremkime.

Kančios per tabaką ir niekas 
negali jų palengvinti

Asmenybe pastipusieji leng
vai lenda į tabako bučių. O to
rių (Lugama — net astuoni iš 
dešimties. Tokie lengvai persi- 
<netą į liguistą elgesį- Ta4a pri-. 
pažįstama rūkymas normaliu, 
■faqgi vyrišku dalyku. Tokie rū- 
vyniu taip sugadina save gyve- 
jrmą. kad tampa nei gyvais, nei 
mirusiais. Tokiame stovyje yra 
jaisus žmogaus gyvenimas. Ir 
vien per rūkymą apturimas.

Jei kuris pamatys minėlą li
gonį Apskrities ligoninėje, visą 
gyvenimą atsimins jo kančias, j 
Svarbiausia, kad tų kančių ga-! 
feną išvengtgū .NĖRf’KY-: 
mą. ’ • ' - f . ;į

Blogiausia, ksd nieko negali 
padėti tdkiam ligoniui, nei ge
riausia mediciniška lecbnika 
pasinaulodamas. Nėt geriausi 
gydytojai gali tik teisingą diag-

nozę nustatyti, na, ir palikti 
čmogų jo dideliame varge. Pa
žengusiam plaučių išsiplėtimui 
bei tokiam vėžiui net geriausi' 
vaistai bei operacijos nieko ne
pakeičia — ligonis lieka pads 
vienas kentėti, iki kol -Dievas jį 
pasišauks. Lėta mirtis laukia' 
<iekvieno. per cigaretę sau ligas 
užsikrovusio,. Todėl pasipurIr 
kime ir meskime iš savo bur-

džių skelbiama perteikiančių 
•žmogui skonį vyriškumą, socia
lumą...

Išvada. Kol ligoninės ir jau- 
nittiui skirtos vietovės neiška
bins didelių skelbimų. jėgjų ap
linkoje - N EB C KOMA, /tol šis 
skyrius neduos tų vietovių tvar
kytojams -dvasinės ramybės.

Pasiskaityti. Donald ’Vickery, 
M.D. Take Case of Yourself., 
Addison-Wesley 'Publishing Co.

Tuesday, OchM<r 25. 19R.Friday, October 21. 19R3
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. Įr Madrido konferencijos Lpa 
ir jos užbaigimas

Po savaitės nuo praeita ALTo 
su važia vinto turėjo vėl susi
rinkti į Madridu Helsinkio Ak
ly pasirašiusių valstybių dele- 
garijtia, tofitrti tikrinti to Akto 

r vykdymą.
Ka p praeito suvažiavimo da

lyviams buvo pranešta, ALTo 
valdyba būva nutarusi, kad kun. 
dr. J. Prunskis vėl turi vykti į 
Madridą sekti konferencijos 
eigą ir daryti tolimesnius žy
gius garsinant Lietuvos laisvės 
bylą.

Nuvykęs j Madridą, įkun. dr. 
1 J. Prunškis praeitų metų lapkri
čio 15-25 dienomis turėjo- pro- 
jus užmegzti ryšius su visomis 
Vikarų, valstybių delegacijomis. 
Kun. J-. Prauskis pasikalbėjo su 
14 ambasadorių,, vadovaujančių 

r savo kraatų de.egacij.oms. Taip 
pat kun. Prunslkis žodžiu ir raš
tu. pateikė informacijas apie 
Lietuvą ir kitu delegacijų na
riams. Kun. J. Prauskis įteikė 
visoms Vakarų valstybių dele
gacijoms. ALTo memorandumą, 

.prašant,, kad, svarstant žmo
gaus teises, nepamirštų perskir
tų šeimų, sujungimo reikalų, po
litinių- 'kalinių išlaisvinimo ir 
taip pat .pačio pagrindinio rei
kalo — lietuvių tautos laisvės 
bylos.

, Visi ambasadoriai ir delega- 
nariai, stf? kuriais k»n- J- 

Prauskis turėjo ryšį,- parodė su
sidomėjimą lietuvių reikalais. 

-JAV atstovas .senatorius Dole 
;saVaka^jeh*kįjrtfėrėncijbs pil- 
rnatreš’posėdyje net du kartu su- 
rninėjo- Lietuvą.

’■ Kun. Ji -Prauskis ■būvo Susiti- 
jkęs irj'S^b-Rįftų 'bloko kai 'kuriais 
'delegacijų' nariais, tačiau jie yra 
Maskvos kontrolėje ir kitokių; 

rmzomonm negali reikšti. Kum 
>Jį Prauskis buvo sutikęs ir da- 
'■ bortinio Sovietų Sąjungos - val
dovo Andropoyo ^sūa^.v.fgori

- Andropovą, kuris buvo Krem
liaus- ffelegaeijos narys.

■ Atstovaudamas ALTui; kun. 
J. Prauskis turėjo progos suar
tėti ir su Madrido konferencijoj 

; dalyvavusiais I a ikraštininkais 
,bei informaetju agentūrų na
riais, kurie arba tiesiog paskel- 

^bė- su juo pasikalbėjimą arba 
parūpino jo suteiktas žinias Is
panijos laikraščiams ir radijo 

-programoms.
Madrido konferencija, užsitę-

ALTo pirm, džarijų vardu. Dr. Vytautas Dargis pasveikinu Heorganl-

pai paberia visą ALTo vestą darbą, todėl skaitytojai turės 
progos susipažinti su visais ALTo, atliktais ar bandytais

£)r. Kazys Šidlauskas

Toliau sekė kun. Juozo Prunskio, G. Lazausko, My
kolo Pranevičiaus ir iždo globėjų pranešimai. Pradžioje 
buvo pranešimai, o vėliau sekė pastabos ir paaiškinimai.

Gyviausio įdomumo sukėlė kun. Prunskio, ALTo 
informacijos direktoriaus, pranešimas. Vienas atstovas 
paklausė:

— Kodėl Draugas, skelbdamas ALTo informacijos- 
pranešimus, visuomet juos paskelbia kitaip, negu jie buvo 
parašyti? Mes visi žinome, kad ši ALTo konferencija
vyksta spalio 22 dieną, o Drauge buvo paskelbta, kad

bet laimė, kad dar nutariau patikrinti. Patyriau, kad ši 
konferencija bus spalio 22 dieną. Būčiau turėjęs didelių 
nuostolių, jei būčiau paklausę Draugo ir pasiekęs už 100 
mylių esančią Chicagą.

Vienas valdybos narys tvirtino, kad biuletenyje vis
kas buvo tiksliai užrašyta, bet kodėl jie taip daro, tai aš 

-nežinau, — atsakė.
Kun. Juozas Prunskis, ilgametis .Draugo redakcijos 

narys, paaiškino, kad Draugas iš principo nededa pa
riestų, biuletenių. Tai esanti propaganda. Jie deda tiktai 
savo bendradarbių raštus. Jie nedėjo ALTo, biuletenio 

■pranešimo, užtat aš paruošiau pranešimą apie šį ALTo 
suvažiavimą. Tas pranešimas buvo mano- parašytas. Tas 
pranešimas išėjo su klaida. Aš net pamaniau, kad- gal aš 
padariau klaidą, bet pasirodo-, kad. aš buvau: tiksliai pa-

■ rašę 22-rą, ne 15-tą... — aiškino kun. Prunskis.
Komentarai nebuvo reikalingi Visiems buvo aiški 

5 Draugo, poz-icijar ALTo reikalu.'' \
~; ■ ■ ’ ’ Hiivo/ iškelta ’ ir kitų įdomių liėtuviško gyvenimo 
klausimų, bet juos paminėsime kita proga.

Įdomus buvo naujos ALTo valdybos, sudarymas- 
Dauguma buvo įsitikinusi, kad dr. Kazys. Šidlauskas ne
kandidatuos į ALTo tarybą ir nebus valdybos narys.

■ Akiratinmkai paskelbė nešvankių raštų apie dt. Šidlaus
ką, o vadinami jo bendradarbiai paskelbė dar nešvankes-. 

.nių gandų. Jis. ranka numojo ir nuo gandų, nesiteisino. 
;Jis ALTo- istoriją ir darbą pažino geriau negu kiti tary-
. bos nariai, užtat nutarė prieš pavydą nekovoti. Bet visus 
konferencijos dalyvius nustebino faktas-; kad dr. Šidlaus- 

: kas. buvo paliktas ne tik taryboje, bet išrinktas ir 
■valdybom

Dr. Šidlauskas, gerokai sutrumpinęs kelis dienotvar- 
’ kės. punktus, tarė turiningą baigiamąjį; žodį ii: paprašė- 
visus- sugiedoti Lietuvos himną.

ALTo konferencija buvo įdomi ir sėkminga, bet šį 
įkartą pats įdomiausias dalykas įvyko konferencijai pasi- 
■baigus. ALTo vadovybė buvo nutarusi pagerbti Povilą P. 
-Dargį. Amerikiečiai pagerbė p. Dargį- gražiau- negu He- 
tuviai. Pittsburgho miesto burmistras pagerbė Dargį, pa
skelbdamas Povilo-Dargio Dieną Pittsblirghe„ o. didžioji 
Amerikos spauda įdėjo pilną puslapį apie Dargio h tašą

Sėkminga ALTo konferencija
Praeitą šeštadienį, spalio 22 d^ Lietuvių: Tautiniuose- 

namuos'e, Chicagoje, įvyko Amerikos Lietuvių Tarybos 
metinė konferencija. Dalyvavo 66 atstovai, įskaitant ir 
buvusius valdybos narius; Buvo 56.- svečiai.

Dienotvarkė labai sklandžiai praėjo. Konferenciją 
pradėjo pirmininkas dr. Kazys Šidlauskas. Jam teko ją 
ir baigti. Jis pasakė turiningą pradedamąjį ir baigia- 
mąjį.žo^į.. - p.« : -ri .i

Konferencijąį®.ra^ed^.yiėėpiiminįnkaį.į--Dri Šidlaus
kas nurodydavo,;$ąris’ vicepirmininkas turi vesti- tam 
tikrą dienotvarkėje pažymėtą klausimą. Dr. Šidlauskas 
nurodydavo-, kiek- laiko galės užimti: klausimo apsvarsty
mas. Laikui pasibaigus, kitas vicepirmininkas svarstė 
kitą dienotvarkės klausimą. Gera, kad atstovai išmoko, 
kreipti dėmesį į laiką. Vieni išmoko kalbėti trumpesniais 
sakiniais, kiti nekreipė dėmesio į antraeilius dalykis^ 
kalbėjo vien esminiais klausimais ir laiku baigė. Prieš 
15 metų- suvažiavimai ilgiau užsitęsdavo. Pasitaikydavo 
taip, kad klausimo-visai neaptardavo, nes nebūdavo laiko, 
reikėjo daryti pertrauką, o- po. pertraukos- jau imdavosi 
kito klausimo.

Vicepirmininkas Povilas Dargis pravedė sveikinimui. 
Pirmiausia suvažiavusius pasveikino VLIKas. Pasiųstą 
sveikinimą perskaitė V. Jokūbaitis. Visi patyrė, kad dr. 
Kazio Bobelio šioje konferencijoje nebus. Buvo tokių,, 
kurie jo laukė naujos valdybos, rinkimams, nes tikėjosi 
gauti jo balsą. Dr. Bobelis febai užimtas žmogus. Jis 
pats būtų norėjęs ALTo konferencijoje dalyvauti, bet 
praeitą šeštadienį Ghieagon jis negalėjo atskristi.

Lietuvos respublikos- genu konsule Juzė Daužvar- 
dienė gražiai pasveikino ALTą. Ji priminė ALTo atliktą 
ir vedamą darbą, pasidžiaugė suvažiavusių atstovų skai
čiumi ir palinkėjo sėkmės. RALFb vardu ALTO konfe
renciją pasveikino Antanas Rudis. Jis yra buvęs ALTo 
pirmininkas; organizavo kampanijas Washingtone.

Teodora Kuzienė pasveikino kelių lietuviškų organi- Jis įvedė pavyzdingą tvarką SLA organizacijoj.

. darbu apygardos teisinę, 50 metų besitęsiančia radijo va- 

. landa, ir darbu Amerikos-Demokratų pąrtįjps. Centro ko
mitete, vadovaujant lietuviams demokratams. 0 kai tapo 
SLA vykdomosios tarybos, pirmininku,. tai: aukščiausieji: 
Pittsburgh© apygardos teismo nariai ta^jo. ST^A naciais*.

Kai prasidėjo Dargiui pagerbti suruoštas banketas, 
tai ALTo vadovybės nariai labai šiltai atsiliepė apie Pb- 

■vilą Dargį. Labai- šiltai pakalbėjo Teodoras Blinstrubas, 
dr. Leonas Kriaučėliūnas, kun. Juozas Prųnskis, 'dr/čVy- 

rtautas:K-.Dargis^drv-Budreckis ir kiti. . 1 - ’■:
’ Bet dar gražiau suvažiavusiems buvo klausyti, kai^

■ banketo pabaigoje pats Povilas Dargis pradėjo skaičiuoti,
■ ką ALTas, kartu veikdamas, yra padaręs Amerikos lie
tuviams. Esamę tikri, kad galėsime paskelbti visą Povilo 
Dargio- kalbą.Dabar trumpai paminėsime pačius svar
biausius darbus. Štai jje: . ; ... .. *. . <

Baigė tarpųsavius. lietuvių, įvairiausius ginčus, kol 
atsirado Naiųys ir sukėlė, tarpusavį erzelį. Įtikino, prezi
dentą RooseyeĮtą, kad nepripažintų Lietuvos įjungimo į 

. Sovietų-Sąjungą. Pittsburghe suruošė pirmą ALTo kon- 
ferenciją ir įtikino amerikiečių spaudos ir radijo atstą- 

-vus, kad: ALTas, apjungęs visus Amerikos lietuvius, vie 
nįngai prašo„ padėti atstatyti nepriklausomą ir demo
kratinę Lietuvą.. Įtikino prezidentą Trumaną^ kad Ame
rikos kariuomenės vadovybė neleistų rusams vežti, kiton 
geležinės uždangos pusėn?. Vakarų-. Europą pasiekusių Ee- 

.-tuvių. Povilas Dargis, būdamas Demokratų lietuvių pir- 
mininkas ir tuometinį prezidentą asmeniškai pažinęs,- pre
zidentui išdėstė,, kad: lietuviai nėra Sovietų Sąjungos pi
liečiai ir kad jų negalima vežti kiton geležinės uždangos 
pusėn.. Pasiūlė priimti įstatymą veltui atvežti lietuvius 
į Ameriką, nekreipiant dėmesio į mažas lietuvių kvotas. 
Įsteigė BALFą ir gavo iš JAV skiriamos pašalpos dalį.

Visiems buvo taip malonu klausyti ALTo atliktus 
darbus iš žmogaus, kuris pats ėmėsi iniciatyvos, ir tuos

i

liaa pasibaigė praeitą menesį. 
Nei Vakarų valstybės, nei Rytų 

• blokas- nesiryžo ta Helsinkio Ak
to procesą nutraukti.

(Bus daugiau)

— Angela Russel, 16 metų 
Australijos plaukikė, atsisakė

, . . _ . „ ,. . . . . . ^dalyvauti plaukimo varžybose
.darbus, organizavo. Dargio žodis bankete granai baigė Kanadoje dėl to, kad kelionę 
ALTo.suvažiavimą. ' ■< remia ataus bravoras.

SUSITIKIMAS MONTANOJ
(Tęsinys)

Kunigo balsas — Dievo balsas,, štai aš, tavo 
klebonas, raginu tave eiti į kunigus. Taigi, Dievo 
balsas tave šaukia. Ar dar aiškesnio nori pašauki
mo ? Bet tu neklausai. Žinokis. T®, gali Dievo pa
šaukimo nepaklausyti, bet tu gailėsies.

Klebonui nesvarbu, ar aš gailėsiuos, ar ne. 
jam tik būtų labai svarbu prieš vyskupą, jei vienu 
galėtų pasiųsti daugiau į seminariją. Jei iš jo pa
rapijos bus daug seminarijoje, jis galės būti 
paaukštintas — dekanu paskirtas.; gab. kanau
ninko ar prelato titulą gauti. Gėresnės parapijos, 
negu Pelkinė, žinoma, jis niekur neras* bet Kaime 
gal būtų ir parapija įdomesnė.

— Ačiū už jūsų raginimus, klebone, bet jau 
bus pervėhi. Mefe, esame sutarę vestis, taigi aš 
savo žodžio nebegaliu mainyti.

— Bet tu nori taip greitai — per kelias dienas 
apsivesti. Tai, tai, tai, negalima. Kada gi užsa
kai išeis?

— Be užsakų, klebone. Laiko nėra — su in- 
dnltu.

— Bet iki pirmadienio, kaip tu nori, nė indul
io nebus galima gauti. Aš turiu rašyti dekanui, 
o jis turi man raštą atsiųsi. Pžštaa nesuspės.

— Klebone, t> lefonu paskambinkite.
— Raštas čia būtinai yra reikalingas, tele

fonu negalima

— Tuomet telegrafu.
— Tas febai brangu. ___ ?
— Aš visas išlaidas apmokėsiu.
— Tai ar turi pinigų?
— Manau, šiam reikalui užteksiu.
— Kiek čia? Tai, tai, tai, už šliūbą dvidešiiūt 

įpefflkį indultas- dešimt, telegrafas dešimt... Bus 
keturiasdešimt penki litai.

Dotnuvos Akademijoje gaudavau stipendiją 
labai taupiai gyvenau, todėl pinigų šiek tiek to* 
rėjau. Sumokėjau, ir mes susitarėme, kad pirma
dienio vakare atvyksime sutuoktuvėms.

Šis mano pasikalbėjimas su klebonu gerokai 
ūžt rako. Feliutė poterius pirmiau atsakė, daba* jį 
'laukia prieškambary, kol aš sutvarkysiu reikalus 
su klebonu. y

į. . — Xa> kaip? — ji tuojau paklausė, pamačiusi 
mane. Jbe žvilgsnis buvo įsitempęs.

— Viskas gerai, Feliute. Mes gausime indultą. 
Ėr susituoksime pamadienio vakare.

Ji buvo laiminga, jos akyse žėrėjo nepaprasta, 
šviesa ir graži, graži mūsų ateitis.

— Petreli, juk ir po vestuvių tu mylėsi mane 
taip pat. kaip ir dabar... ”

— žinoma, aš mylėsiu tave karštai, karstafĮ^— 
Aš apkabinau ją ir prispaudžiau prie savo lie
tinės.

— Petreli, tu nežinai, kokia aš dabar būsiu 
laiminga!

— Pasakyk.

— Prie manęs niekas daugiau nebesikabins.
— Ar kas ramumą tau drumstė, kai manęs 

nebūdavo? Tu man nieko nesakėt
— Norėjau, kad tu būtumei ramus, sveikas 

ir gerai studijuotum, todėl nieko ir nesakiau. Da
bar aš pasakysiu,, tik pažadėk man nepykti ir 
būti ramus.

Mes. išėjome- iš klebonjjps. ir pasukame pro 
naujas kapines. Prie pat vartų, tarp aukštų kle
vų bei' uosftj mus pasiveja Sirrgaife ir nulipa nuo 
dviračio. -

— O, ponas Surgaila, sveiki gyvi, labai seniai 
‘matėmės, —- aš jam sakau.

— Tai jau seniai. Nebuvo progos.

, Ari Cfa panelė Fblibįja Laidaitė. Būkite pa
žįstami.
j Mes. seniai pažįstami, — sako, ir paduoda 
ij^i ranką. — Kur dabar važkščiojate?

Nagi, buvome Pilkhiėj.
— Kąžin ką jūs teįveikėte, jei galiu paklaus

ti. — «Ia, akys šelmiškai Ijliaga; jis tiriamai žiūri, 
’j ją, eina gn&ta jos ir vedasi sąvo dviratį Aš mė
ginu pertraukti pasikalbėjimą:

— Ką dabar veikiate, penas Surgaila ? — pa- 
klausiau^ nors bifigjr gįrdėjęs, kad jis yra rašti
ninku Pelkines vajaus rastinėje.

— Nagi skaitini, rašau, o kas skaito-rašo, 
duonos neprašo, — jis atsako, į mane nežiūrėda

mas. Jo visas dėmesys sukeltas į Feliutę. —. O man 
labai įdomu, ką jums klebonas sakė? -r- Jis įky
riai žiūri į jbs akis ir jo lūpų krašteliai piktai 
šypsosi.

Feliutės veidas nusidažė raudonai. Ji vengia 
įkyrių jo akių ir tyli.

— Atleiskite, ponas Surgaila, gal jūs skuba
te. .. Prašome važiuotu mes jums- netrukdome, — 
sakau, leisdamas jam. suprasti, kad jo-kompanija 
mums darosi nemaloni.

— Aš nuvažiuosiu, nebijok, tik pasakykit, ko 
jū» pas kleboną buvote. Gal arbatos išgerti pas 
tą senį, ką?

— Tai ne jūsų reikalas. pifei jam pąsa- 
(ktaių. nepakęsdamas jo įkyrumą

— TaiįK taip, -» piktai suunkštė jis, — ne 
mano reikalas! Gal ir gerai, turėki gatavą, nors 
ir bę sava

F — Ką tu, Juozai, pesakeit Melagis tu, kaip 
tau ne gėda? — Ji šoko į šalį nuo jo ir stipriai 
prisispaudė prie mano rankos. — Petreli, aš tau 
viską, apie jį papasakosiu. Juk tu man pažadėjai 
būti kantrus. '

— JuoaaL prašau patik mus ir važiuok savo 
keliais. Nelįsk prie Fobutės, ji yra mano, mes jau 
susituokėme šiandien. Matei, kad buvome pas 
kleboną? a-j

(Bus daugiau)
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VAKARŲ VEJAI

112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
rilielūl Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresui
1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wwwtchwiur Community klinika* 
Medklnot direktoriui

1!M i Manheim RdL, Weetchester, Ui. 
VALANDOS: i—0 darbo dienomis

T«L: 562-2727 arba 562-272§
— j." 1 ■ 1 ‘ <“

MrvfcB 855*4508, P* •88M

Chicagos Lietuviu Suvalkiečiu drau
gijos nariy susirinkimas Įvyks penk
tadienį, spalio 28 d., 6 vai. vakaro, 
Vyčių salėje, 2455 W. 47th St. Nariai 
prašomi atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti. ^

Po susirinkimo — vaKės.
E- Strungys*

Į Funeral Home and Cremation Service 
1

Charles Stasukaitis 1729 S. Halsted St.

I
FD.LE. Chicago, IL 60608
(312) 226-1344 24 Hour Service

TAUTOS FONDAS

mndaj yra kuriamų viešiu ar Jei- 4Sj fondą -remti piniginiai.

GYDYTOMS « CHHtURGAS. 

8PEOALYM: AKIŲ L1GO5 

8N7 Weet Nted Street

VILNIUS IR SPALIO 9 valstybės laisvės, dabar išsiblaš-

OPTOMETR1STAS

KALSA UETUYIEKAI
1818 W. 71M St T»L 737-5149

Tiiria* aki*. Pritaiko akiniis 
ir “ooBMct TaDaM”,

(Atkelta iš 2 psl.)

bar reikia nukreipti visą lietu
viškos veiklos “ataką”, kad Vil
niaus krašto bažnyčia būtų 
prijungta prie Lietuvos bažnyti
nės provincijos. Tai T. Blinst- 
rubo pasakytų gražių minčių

kurių paskirtis nėra vieBoūa. 
įdedami j Aūiofi fondui pinigai

lo siekimui kiek nors pinigų 
“sukrapštyti”, tai ji įgauna ki
tokios reikšmės. Be to, šios va- • 
karienės metu bus įteikti spe
cialūs atžymėjimai tiems, kurie 
Tautos Fondo -kilnius tikslus 
jau yra įvertinę ir net dvejomis 
šimtinėmis savo piniginę sulie- 
sinę.

Juozas Žemaitis

INKSTU, PŪSLES IK 
PROSTATOS CHIRURGU* 
8658 WEST Mrd STREET

Minėjimas, kaip reta, buvo 
gerai ir gražiai pravestas, nors- 
akademinės dalies ir nebuvo, 
kuri būtina tokiame minėjime, 
nes be. jos minėjimas nėra pilr 
nas. Pagerbiant žuvusius ir mi
rusius sugiedota Marija, Mari
ja, o pabaigoje Himnas.

Bendra išvada: mieli Vilniaus

' 1 dien, kada rusai už savo barba
rišką elgesį viso jpasaulio pa
smerkti, kaip tik yra labai gera 
proga mums visiems Tėvynės; 
išlaisvinimo -kovą suintensyvin
ti. Bet, deja, tai kovai reikalingi

SUOMIJOS KOMUNISTAI

FLORIDA

takg ehirurgijA.
5025 CENTRAL AVĖ.

St. Petersburg, Fla. 33/Ji
TeL (8132

paskirtis yra gana kilni — ap
mokėti išlaidoms, kurios susi-, 
daro bekovojant Lietuvos lais
vei atstatyti ir lietuvybei bei L.e-- 
tuviškai kultūrai įtaikyti. Pir
mąją paskirties dalį atlieka pinigai. 
VLIKas, kurį finansuoja Tautos. 
Fondas, o antrosios paskirties; 
išlaidas dengia Lietuvių Fondas, 
tais pinigais, kurie gaunami- 
nuošimčių forma, už to fondo pi
nigų investacijas, nes pagrindi
nis Lietuvių Fondo kapitalas pįnįgų sukauptų. Dar-"

rikiai, už darbą ir pasiaukojimą j yra nejudomas. Sakau — neju- 
T.-u. i-,.... j- nes te kajntąlp paskirtis

— Lietuvos iždas, Lietuvai lais
vę atgavus! Todėl, darant bet .] 
kokias šio fondo-pagrindinio ka
pitalo investacijas, jo valdytojai 
turi gerai orientuotis ne tik eko
nominiuose reikaluose, bet ir fi< 
nansinėse kombinacijose.

£ A. - * • r'- -* — 5* *

Tautos Fondas yra -pagrind>

Tautos Fondo "žmonės dirba 
be jokio.atlyginimo, ir viską at
lieka kiek, galint ekonomiškiau. 
Kiekvienas Tautos Fonde dir
bantysis ‘ stengiasi visas galimy
bes išnaudoti, -kad tik daugiau

Policijos ir valstybės kontro
lės inspektoriai .rado, tkad Suo
mijos Liaudies Demokratinė 
Lyga, kuri yra dominuojama 1 
komunistų., nukreipė .partijos 
reikalas didelę dalį pinigų, su
keltų neturtingų vaikų ir pensi-.Į 
ninku atostogoms finansuoti. Ši ■ 
lyga, kuri ilgą laiką dalyvavo J 
Suomijos koalicinėse yyriausy-']

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA | 
4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE j 

TeL 927-1741 — 1742 !

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE |
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

PIRKRAUSTYMAJ

ŽEMA KAINA
Priimam Master durie 

ir VISA korteles.
L iEMNAS. TeL 925-M88

ii jveiriv etehmy.

ANTANAS VILIMAS 
TeL 878-1881 acte 8764994

SOPHIE BARČUS
tADUO lElMOf VALANDOS

. Mtedieciab ir aekmalimiUlf 
nuo 830 iki nL ryta. 
«Mio» WOPA - 1498 AM 

lreaaDu»|MMv # mūey ehMUec 
Marquette Parite.

k ‘Vadėj* — Aldam Do«Hrw 
TeieC: 77A-1M1

7 7159 U. MAPLEWOOO AVI. 

CHICAGO, IL fOQ9

Ii WTIS rtode*. 1110 AM
UU W. 71*t Street

Ckieac*, UUnoM 80621 
T«UL778-M74

Lietuvos labui, visuomenė dė
kinga. Budėkime Vilniaus sar
gyboje

J. Tijūnas

S Bermudos salų grupė, prie 
centralinės Amerikos sudaro 360 
salų, iš kurių tik 20 apgyventų.

■j""

ghre

HEART 
FUND

bėse, per paskutinius rinkimus i 
iš 200 parlamento nariu tegavo t ■tiktai 27. s lj

Uolevi Mattila. bu v. Suomijos j 
komunistų partijos CK infor-: 
macijos sekretorius, laikraštyje 
-paskelbtame straipsnyje, pava-J 
■dintame “Rusiška ruletė”, pa-' 
reiškė, kad taip vadinamas “re-j. 
formuotas” partijos sparnas, į 
'kuris sakosi esąs nepriklauso- 
mas nuo išorinės įtakos, iš ■ 
Maskvos gauna į metus virš pu- / 
sės milijono dolerių leidimui 
savo .laikraščio. E. ’L. <

bas yra gaila surikus, bet kai ži
nai, kad tofks darbas negalima 
piniginiai vertinti' (nes jis yra- 
kiekvieno lietuvio šventa pareik 
ga), tai ta našta tuoj pat pa
lengvėja. . į i

Tautos Fondo 'Chicagos Ko
mitetas, vykdydamas savo pa
reigas, šio mėnesio. 30 d. ruošia 
Lietuvių Tautiniuose Namuose 

nė ir plačiu mastu suorganizuo-1 tradicinę Tautos Fondo vakarie- 
ta lėšų teikėja kovai -už Lietu- ^ kuri b.us pradėta 4-tą vai. 
vos iš rusiškos vergijos išlaisvi-; 30 po pietų. Vakarienė — 
nimą. Atseit, Tautos Fondas dir-; ^5 asmeniui. Nepamirškite sa
ba grynai politinį darbą, nes jo vo pareigos šioj vakarienėj da- 
sukauptomis lėšomis yra den--į }yVauti, ir ne vėliau šio mėne- 
giamos išlaidos, kurios atsiran- sį0 25 dienos paskambinkite tesi, 
da VLIKui vykdant politinį dar- j 737-1920. Btfcite tikri, 'kad laiką 
bą. Nežiūrint -kokių įsitikinimų : praleisite gana jaukiai, nes są- 

l mojingas Vladas Vi j eikis jus 
į.gerokai pralinksmins.

[ Vakarienė lieka vakariene, bet
l ikai ji -ruošiama ne -tik skaniam žymima, kai jo tėvai yra Lietu- j 
pasivalgymui, bet ir kftnio liks- vos žydai. E. L.

lietuvis bebūtų, jo pirmoji pa-

ANGLIJOS MINISTERIS j 
<

Britų spaudoje vis dažniau 
minimas dabartinis vidaus rei
kalų ministeris Leon Brittan. • 
Kalbama, kad jis su laiku .galįs 
būti sekančiu D. Britanijos mi- ■ 
nisteriu pirmininku. Neretai pa-

LAIDOTUVIŲ koplyčia

TĖVAS IR SŪNUS

, 2533 W. 71st Street
f 1410 So. 50th Avė., Cicero
"* Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

VANCE FUNERAL HOME
x 1424 South 50th Avenue

Cicero, UL 60650
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

Alvudo bendradarbiui
A. t A.

MYKOLUI SIMOKAIČIUI 

iškeliavus amžinybėn,
jo žmoną Reginą ir artimuosius Alvydas užjau 
čia ir kartu liūdi.

4348 So. California Avenue
' TeL — 523-3572

•OME CHICAGO MOTOR CLUB TlFS OM

DMfSSIUiyDHMN6

“Lietuvos Aidai” 
’Į KAZE B1AZDUONYT1

EtotUeo nuo pirmadienio iki p*ok- 
Padienio 8J0 vaL vakaro- 

V1m» laid« ii WCKV atotiae.

Mielam
MYKULOI SIMOKAIČIUI 

mirus,
mielai žmonai Reginai reiškiame nuoširdaą'Vkuoj^Jtą., 
ir kartu liūdime. ; A J? ■

AIaGLS ir LYDIA LIEPINAICIAJ 

JADVYGA LEMKIENfe

xx/ul aww wrro

i

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
lACKAWICZ - ,v

Laidotuvių Direktoriai

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
Cicero, Illinois

5 — Naujienos, Chicago, 8, UL Tuesday, October 25, 1983



Banketas ir šokiai aldermano Aloysius 
Majerczyk kandidatūrai paremti

Aloysius Majerczyk

12-lo wardo piliečių komi te 
tas praneša, kad yra rengiamas 
banketas Mayfield restorane, 
6072 S. Archer, penktadienį, 
spalio 28 d., nuo 7 iki 10 vai. 
vakare.

Ši piliečių grupė ruošia šį ba- 
Jių sukėlimui lėšų “Majerczyk 
for Committeeman Fondui”. 
Tai yra pirmas viešas išsireiški
mas, kad aldermanas kandida
tuos 12-to wardo Demokratų

vadovė p. Variakojienė prašė 
ta'kininkauti meno būreliai.

Tuo susirinkir’as baigt- s. Šei- 
„ ... . mūrinkės išnešiop sumuštinius

! ir vaisino kavute.
3:30 vai. pradėjome skirsty

tis. Dalyvavo apie 200 narių. 
Vaišes aprtickės valdyba iš sa
vo kasos. .

i VI. Bražionis pradžioje ir pa- 
r baigoje grojo akordeonu.

K. P.

muose.
Pernykščių metų Majerczyko 

bankete pagrindiniu kalbėtoju 
buvo 10 to wardo aid. Edward 
Vrdolyak, Cook Apskrities De
mokratų partijos viršininkas. 
Tikimasi, kad ir šiais metais jis 
atliks tą patį vaidmenį.

Majerczykas, kuris buvo pa-! 
skirtas vadovauti miesto tarv-

4 ‘ j
bos Sveikatos komitetui, tarpi-: 
ninkaujant Vrdolyakui, yra na
rys grupės, vadinamos

Kiičlūneviėius net pastebi

Laiškai Naujienoms
Draugas š.m. spalio ničn. 11 

The ir 11 d d. laidose pamini Det- 
Vrdolyak 29”. Vienintelis kąr-.roito Dievo Apvaizdos jiarapi-
tss, kada jis nėjo kartu su tuo jos 75 metus. Klebonas Vikto 
bloku, buvo balsuojant miesto r 
taryboje nuosavybių mokesčių1 jog parapija yra suorganizuota 
pakėlimo reikalu. Majerczykas t tautiniu, o ne teritoriniu pa
balsavo prieš,; nes tai būtų bu-' grindų.
vęs sulaužymas jo rinkiminių Į Tačiau, tiesa yra visai kita. . | 
pažadų: kovoti prieš nuosavy- The Official Catholic Directory 
bių mokesčių pakėlimą. •

Bankete bus duodama pilna roito arkivyskupijoje veikia dvi. 
vakarienė; veiks atviras baras ir j tautinės lietuvių parapijos: šv.- 
bus šokiams muzika. Įėjimas J Antano ir šv. Petro. Dievo Ap- 
asmeniui $50. į vaizdos parapija yra teritorinė..

Norintieji dalyvauti skambin
kite 476-5851 dienos laiku, 
kiai išrašomi ‘‘Majerczyk 
Committeeman Fund”.

1983 metais nurodo, jog Det-

Če- 
for

į Marquette Parko Lietuvių Pensininkų
i sąjungos susirinkimas J '
: Susirinkimas po vasaros atos- Prašė dalyvauti.
togų buvo sukviestas 1983 m. I Paminėjo besiartinančius nau- 
špalio 19 d. 1:30 vai. šaulių sa
lėje. Susirinkimą pradėjo pir- 
tnininkas St. Vanagūnas, sveiki
no visus atsilankiusius ir valdy
tos narius pakvietė prie prezi- 

.idiumo stalo. Protokolą rašė A.

Saulius Šimoliūnas 
* ❖ *

<

Gerb. Naujienų
Administracija!

Siunčiu 100 dol. čekį už 19841 
metų Naujienų prenumeratą, o 
likutis tegu būna laikraščio pa
laikymui.

i

TeL Wl-Tlll

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRĄ

f
i

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

BUTŲ NUOMAVIMAS 
a HAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS * VALDYMAS 

» NOTARIATAS • VERTIMAL

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAEOMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IE ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIM0K2JIMAIA .

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS b

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

2212 W. Cermak Road

itaut žemė — FardavImM . _ Namai, Žam4 — Fardavlael > 
UAL ESTATE FOR SALE | REAL ESTATE FOR 1AL8

INCOME TAX SERVICE
5529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

4 Paminėta, kad mirė nariai — 
J. Lesęius ir J. Strungys, kurie 
pagerbti minutės atsistojimu.
i Naujai priimti penki nariai. 
Juos atsistojusius pasitikom ka
tutėmis.

Pirm. St. Vanagūnas padarė 
išsamų veiklos pranešimą, ragir 
no būti aktingesniais, domėtis 
socialiniais klausimais ir kt. 
s Bražėnas laikys paskaitą lap
kričio 3 d. 6 vai. šaulių salėje.

jos valdybos rinkimus. Prašė 
narius susirūpinti ir būti akty-1 
vūs. Bus rinkiminė komisija. Į

Bus rengiamas kalėdinis po
būvis su menine programa.

Atstovybės Rūmams surinkta 
aukų $320. šimtą dolerių valdy
ba įš kasos pridėjo. Perska.ity-. 
tas konsulo St. Bačkio padėkos 
laiškas. : /•

' KLAIDINGAS KELIAS
“YRA KELIAS, KURIS RO

DOSI ŽMOGUI TEISINGAS,
Naujienos tai vienintelis laik- BET GALŲ GALE JIS NUVE- 

raštis, kuris duoda teisingas BA Į MIRTĮ’. (Patarlių 14:12^. 
žinias, o kiti laikraščiai rašo, I Šiandien išgirsite “Gerąją 
kas jiems naudinga. Jei parašai Naujieną Lietuviams” 8:45 vai. 
kokį aprašymą, kad ir papras-. va^are rad'j° banga 1450 AM 
čiausią korespondenciją, jeigu Per ‘ Lietuvos Aidus ’.

i'.jiems koks asmuo, ar idėjos ne-j Sekmadieni 9 vaL'-ryte radijo 
patinka, tai arba iškraipo, pa-:banga l490AMperSophieBar- 
keičia, alba visai nededa. Gaila,-cus išgirsite «Dievo t&slas 
bet taip daro. į jums”; .c • . , : • .

Kurie lietuviai neskaito N.au-Į T . '. ., ,v . ; ., Jei atgimete is naujo, malo- jienų, jie net nežino, kas kur • „ - ,. ...
darosJ Atsakiau -kelis laikras-1 "f* Pr«>W»e W- 
v - ... , , gėlę Užgimęs laisvas . Mūsųcius uz neteisingas duodamas ,
v. . m , , • , ,. u. adresas: Lithuanian Ministries,žinias. Teks dar ir kelis atsa- D D T T ’_ ,. . . , i P. O. Box 321, Oak Lawn, Ill.kyti, jeigu frontininkų vado- ■ 
dovaujama spauda neduos tei-j 
singų žinių. j v' ■^^^**^**>«**^-^'**^*r-

Didžiausia padėka priklauso matytif’liž kurios atgavimą įde-
1 •• t- • v • «• • ' J _ i i* i -n _ j • ...

J. Skeivys padarė trumpą ap
žvalgą iš veiklos, kurioje daly
vauja 140 organizacijų atstovų.

Klausimuose ir sumanymuo
se kalbėjo: J. Klemka, p. Varia- 
kojis, p. šulas, p. Zaura ir kiti. i 
J. Zadeikis prašė .padėti platinti ’ P- Sviloniui. Linkiui stiprios.dat tiek sveikatos, ir perspėjat 
peticijas dėl j Dariaus - Girėno sveikatos ir ilgo ilgo amžiaus, ’ paklydusius atsivertimui, 
pašto ženklų išleidimo. Meno kad galėtumėt dar Lietuvą pa- ’ ' V. ir P.

Aleksas Ambrose,

v

4

CIIICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią

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

664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina $15.

Persiuntimas —
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

7$

WANTED
for biggest 1983 Christmas 
show ever. A very profit

able opportunity.
To be held at Expo Center 
in Rosemont from Dec.

to December 11.
For information call

262-9111

2

u i . h

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

? '

KOVOS DĖL LIETUVOS

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

KAINA — $17. '(Persiuntimui pridėti $1)’ 
Siųsti čekį:

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

IZRAELIO PREMJERO 
PRAEITIS

Dabartinis Izraelio premjeras 
Yitzak Shamir buvo vienas va
dų taip vadinamos Stern Gang, 
kuri kovojo su anglais Palesti-, 
noje prieš įkuriant Izraelio vals-1 
fvhp IV RrifaiTlrirvc -Avė TArVolTį 

ntįjo byla, kuri 
viesahi apžiūrė-

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

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

ŠIMAITIS REALTY

fLEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto lehfiaa. 
Dirbu Ir užmiesčiuose, grali, 

jsnntuotai ir s^žiningei. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė, 
Tel. 927-3559

INSURANCE — INCOME TAX 

2951 W. 63rd St 
Tel: 436-7878

tybę. D. Britanijos Užs. reikalų 
ministerijoj esan ’ 
yra prieinama ‘ 
jimui, jį aprašo kaip 
U.-ii,,_____ t
dytas nuo vykdymo (teroristinių ^5-tos ir Washtenaw apylinkėj, 
išsišokimų prieš britų karei
vius”.

“fanatišką i
teroristą, kuris turi būti sustabZ 

*■z • » 1

— Prancūzijos televizijos žiū
rovai per metus pamato 170 
amerikiečių filmų ir 4 Vakarų 
Vokietijos filmus. V. Vokietijos 
televizija rodo per metus 210 
filmų, sukurtų JAV; ir tik 30 
prancūzų juostų. 1982 metais 
Ispanijos televizijos žiūrovams 
buvo pateikti 237 amerikiečių 
filmai. Prancūzijai atstovavo 
•12, Italijai — 14 filmų. -

------- ---------- 4 1
— seniausias pasaulio metro j 

yra Londone, kur pirmoji po-1 
žeminė trąša nutiesta dar 1863 
metais. Europos žemyne seniau
sias yra Budapešto metro. Dau
giausia keleiviu?-^ 3 milijonus 
per dieną- —.^jėrvežą Maskvos! 
metro. Dabar^Tpasaulyje-- metro | 
turi 71 miestas, o darT5.-oje po
žeminės linijos1 tiesiamos*

PARDUODAMAS BUNGALOW

Įrengtas porčius. Vienas miega
mas butas rūsy. Apžiūrėjimui 
skambinti po 6 vai. vak. j 

776:4975

IEŠKAU PIRKTI namą Chica-f 
goję, maždaug už. $30,000.

Tel.: 778-8865

• Neskani duona svetimu pei
liu riekiama.

For constipation relief tomorrow i 
> 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!’

Read label and follow 
directions.
C Ex-Lax, Inc.. 1982

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienoje galima ganti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo ataiminimua.

Dr. A. Gums — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečia 1905 
®etų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai ir 
•uatrūpininu__________ ______ ___ ________

Dr. A. J. Gnssen — DANTYS, jų priežiūra, įvelka ta ir 
grožis. Kietais viršeliais 

Minkštais viršeliais, tik

Drt A. J. Gnasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
EMONfiS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant SI persiuntimo Maldoma,

18.00

84.00
43.00

F2.00

Miko šileikio apsakymu knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

44 T T TT ri T T A »

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio ■ 
pradžios iki-II Pasaulinio karo.

' • t ♦

22 ilgesni ir trumpesni apsa
kymai, 184 psl. Kaina 85.

Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell ;

Ave., Chicago, IL 60629. ;

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.

— Ar nemanai, jog mano 
žieduoti n is gražiau) atrodo 
barzda?

— Taip, mažiau matytis 
veido.

su
su

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

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

Chicago, UI.
Tel. 523-8775 arba 523-9191

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-171/

Jjafkjodžiai tr hrangenyME 
Pardavimai ir Tatiymu 
U46 C«th StTMf 
T»L REpuHlc 7-1941

■f

k Siuntiniai į Lietuvą 
: ? ir kitus kraštui

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, UI. 50632. Tel. YA 7-59tC

f

Notary Public " 

INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood, TeL 254-7450 

Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybei pra

šymai ir kitokie blankai.

Homeowners Insurance 
Good service/Good price

F. Zapolis, Agent 
320814 W. 95th St 
Everg. Park, III.

60642 - 424-8654

jo

-. Advokatas
GINTARAS P. ČEPRNAS

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

Seštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL d. 
Ii pagal susitarimu.

Tel 776-5162 
1649 West 63rd Str*«4 

Chicago, DI 60629

S

all smokes

FIRKITE JAV TAUPYMO UOMU1

~ Naujienos, Ch«žago, Š, EQ. Tuesday, October 25, 1983

ADVOKATU DRAUGIJA
V. BYLAITTS 

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

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

<606 S. Kedzk Ava. 
Chicago, fli. 60629
Tel: 778-8000


