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INIJOS KARIUOMENĖ IR VĖL ĮŽENGĖ 
I AMRICAR ŠVENTOVE' 11. Uli

DEMOKRATINE AMERIKA
Prasidėjus sichų kovoms, Indijos kariai Įžengė 

Į Aukso šventovę ir suėmė 300 sichų.

AMRICAR, Inriija, — / In-dijcs tykioje vėl prasidėjo tarpusavio 
prezidentas vakstr ir vėl Įsakė sichų kovos. Įžengusieji Choles- 
Indijos 
Aukso 
kruvinas 
luoti ir suimti visus sichus, ku-1 
>rie vedė kovą pri?š sichus, pa-1 
laikančius tvarką Aukso švento
vė? 13 akrų pastate.

Indijos premjeras Syngh at
vyko Į Ajnrican miestą, dalyva- 1 
vo ten suruoštoje sichų konfe-į 
rencijoj, atsiprašė, ksd jis su sa
vo . balais įžengė i Aukso šven
tyklos žemą ir kad ant alkūnės 
pasikabinęs Ijetšargį. Jis turėjo 
dėvėti specialius šventyklos ba
tus ir neturėti jokio lietsargio. 
Anrjricano sichai jam dovanojo 
nusikaltimą, kad tiktai suvažia
vusiems sichams įžengti į šven- 
tvkla.

Tiktai pirmadienį buvo baigti 
Aukso šventovės atstahmio dar-

kariuomenei įžengti į tano šalininkai pradėjo žudyti 
šventyklą, numalšinti Aukso šventykloje buvusius išti- 

sichų kovks, nugink- kimiausius sielius. {*
Indijos vyriausybė, patyriisi 

apie Amricaro sichų planus pa
skelbti nepriklausomą Chcfesla- 
ną, vėl nutarė imtis priemonių 
kariams siųsti į Aukso šventovę. 
Tas pats Indijos prezidentas įsa- 

| kė Indijos kariams apsupti Auk
so šventovę, o vėliau įėjo Indi
jos kairiai ir suėmė 300 sichų. no 
rėjusių įsteigti nepriklausomą 
Cholestaną. Suimtieji bus ati
duoti karo teismui. į

Gūra 
pašlaitėje buvo susirinkę solida
rumo vadai ir tarėsi apie toli
mesnį darbą. Pasitarime daly
vavo Lech Valensa^

— Čenstalravoje, Jasa

tinis karys, tuojau pradėjo verš 
tis į vidų ginkluoti sichai.

+ «,

Sichai iškėlė Cholistano vėliavą

Nespėjo 
sichai 
šveh lojau

Tuo tarpu Tengas Hsiopingas palaiko ryšius su ■ - 
Stalino priemonių generolais “X

Tuo tarnu Taivano vvriatfxybe 
nori, kad Kinija priklausytų Tai 
vanui. Derybos gili būti l^į^i 
Igos, bet Taivanas gal: pradėti 
pasitarimus su Žao vyriausybe.

•PPats Tengas tikrasis Kini
jos valdytojas, pilniausiai pasi
tiki premjeru Žao, bet jis taip 
pat pasitiki ir Kinijos provincijas 
valdančiais generolais.

Gen. Tongas buvo pakviestas 
į Kinijos štabą, kai susirgo Čni 
Enlsjus. Faktinuoju Knirįs 
valdytoju tapo Čiu Enlajus. Jis 
kasdien telefonu pasikalbėdavo 
su provincijos valdančiais gene
rolais, Jie respektavo Tengą, 
l>et Tengas respektavo ir provin 
cijų vadus. Daugelis tų genero- 
*ų buvo Stalino politikos šalin ki
ksi. Jie buvo įsitikinę, kad Sta-

spalio 1 dieną, visa Kinija mi
nėjo Kinijos valdžios pagrobi
mą prieš 35 metu< Amerikr 
buvo davusi įvairių grikių ir ki
tokios paramos can Kai sek o vy
riausybei. bet vyriausybe sudri
bo. d -li< karių persimetė pas ko- 
n minus ,o pals can Kaišekas. 

ką metęs, pabėgo j Taivano 
a.
IR i n i j o s p ak ras t y ie sus: orga- 
zavę komunistai buvo beruo- 
i ekspediciją į Formozą. (Gra 
ąją salą). Tada dar vadina- 

m:s Taivanu. bet Amerikos ka
ro laivai pastojo kelią komunis
tams.

č?n Kaišekas pertvarkė savo 
vyriausybę ir pajėgė priešintis 

. komunistams. Iki šio meto ko
munistai nepagrobė

.bet jie naudoja visas priemones
I Taivanui pavergti. Taivaniecia’
• moka dideles aukso sumas Kini 

Fe- jos lakūnams,- kad tiktai atskris- 
deralinė -vyriausybė įšaldė dak
tarams mokamas pasakiškas 

kalbėsi sumas- si° meto
i nedidelė daktarų grupė išmoko; 
išrinkti iš Medicare organizaci
jos labai dideles pinigų sumas. 
Vyriausybė nori turėti laiko 

Kada sus
kas eina skubiu keliu, tai gy’d'y- 
tojai atsiima pinigus ir švilpau
ja. Bet vyriausy’bė nori patik
rinti, ar daktarams priklauso to
kios didelės sumos.

... Jndimapolio. federalinis teisė
jas truputį pakeitė bendrą ppr-

I tvarkymą. Ne visk daktarai yra 
j dideli lupikai. Yra padorių dak- 
j tarų, kuri? gauna Medicare nu
statytą sumą, bet vyriausybės 
pertvarkymas ir jiems sustabdė 

j išmckėjiniiUS. Indisnapolio tei- 
I sėjas įsakė mažas sumias tuojau 
(išmokėti, nes jos tikrai priklau- 
; so gydvtojau'.s.

ni

Pekine Kinijos kariuomenės paradą priėmė Kini jos premjeras Žao Zyjang ir viceprez. Tengas 
Ilsicpingas.

DERVINSKI KALBĖS ALTo KONGRESE
Aukštas Valstybes depar-žumbakis kalbės lietuvių tei-

p3šarvo-

Lietuvių

ja sužinoję apie solidarumo va- ( 
dų pasitarimą, kai jie pradėjo . 
skirsbgfe^Valensa buvo .dingęs

naRtuLmūeš 6 dienas. ’’

-mes
priž a dėįįb:$8( 
kaliu

$šbrėdar 
dovanas, 
politinių 

u.

kad Cholestaųas — Chi. Tribūne pravestas. pa
šoma valstybe.’ tikrinimas sako, kad Richard

Po šio pranešimo ir vėliavos Daley turi 62%. gyventojų pri- 
iškėFjno, pačioje Aukso sveria tarimą, o Brczek turi tik 25%.

Kinijos premjeras žao > 
(įią sutartį su Pekinu b!

Pulkauninkienė bus 
ta Petkaus koplyčioje, 
ta dieni bus laidojama 

tamento pareigūnas Edward J. sems ginti reikalais ir apie lie- tautinėse kapinėse.
De|rwinski sutiko iš Vašingto- tuviams neleistinai keliamas į 
no atvykti į Amerikos Lietuvių bylas. Apie mūsų diplomatinių 
Kongresą ir pasakyti kalbą ban-j institucijų darbą Lietuvos lais- 
ketOLinetiu _--• j viniiūo srifarj^bės Lietuvos at-

. t • x stovas prie Vatikano St. Lozo-, vyčiu seime apie Lietuvos { T . A1 * , - raitis, Ji\, apie Amer. Lietuviu; reikalus i ~ , .< _ . . . rk t Tarybos susrkunmą; ir tolimes-
j Lietuvos vyčių seimas Čikagoj nes veiklos perspe
: je praėjo'; labai nuoširdžioj pąįf pirmosios ALTo valdybas ha 
triotiriėj nuotaikoj, su giliu pa
siryžimu dirbti dėl Lietuvos 
dėl lietuvių tautos gerovės. AL
To vardu seimą pasveikino T. gTese bankete kalbės iš Vašing-

rys J.” Laučka, apie jaunimo, 
ir įtraukimą į Lietuvos ^laisvinimo 

darbus skaitys Alg. šilas. Koh-

[ Hlinstruba.s. Vyčių pakviestas, leno atskridęs Edv. Derwinski 
ALTo atstovas kun. J. Prunskis , ir Vliko pirm. dr. K. Bobelis, 
dalyvavo- s varstytose, išryškin. į kuris baigiamajame posėdyje! 
damas progas 
niami darbui ir papasakodamas ’ 
apie Amerikos Lietuvių Tarybos :

1 veikla. j
I

Konsekracijoje ir pasitarimuose

Inž. Gr. Lazauskas, atstovą u-: 
damas ALTui, dalyvavo naujo-* 
jo vyskupo P. Bal takio konse- j 
kracijoje ir ta proga įvykusiame . 
verksnių vadovų posėdyje. Įš 
Portlando, Maine,, pasukęs į So. Į

i ILsIoną, len turėjo pasitarimą' 
su vietos ALTo veikėjais, daly- j 
vavo So. Bostono Lietuvių Pi-f 
liečiu Klubo 85 m. sukakties mi-

[ nėjime, pakviesdamas dalyvau- 
. ti Amerikos Lietuvių Kongrese.
i Susitiko su Lietuviu Kunigu Vie i nybės pirm. kun. Alb. Kontaulu,}

mūsų patrioti-; padarys svarbų pranešima 
tarptautinę politinę raida ir 
tuvos laisvinsimo darbas.

ALTo

j kuris pakviestas sutiko įeiti j 
! Amerikos Lietuvių Kongreso gar 
į bės komitetą.

Kalbėtojai Amer. Liet. Kongrese

Dešrml^me Amerikos Lietu
vių Kongrese, kuris spalio 27-28 

' d. čikagoie, ap;e Amer. Liet. Ta 
j rytos penkerių metų darbą pra

nešimą padarys dr. K, Šidlaus
kas. Toli u kongrese adv. P.

KALENDORtLB

apie
Lie-

Inf

PULKAUNINKIENĖ LAIDOS 
LIETUVIŲ TAUTINĖSE 

KAPINĖSE

BEVERLY SHORES. Ind. — 
Ona Pulkauninkienė, Danguolės , 
Bartkuvienės motina, anūkų Da ; 
riaus ir Vivos močiutė, vakar; 
mirusi nuo širdies smūgio.

Paskubomis ji buvo nuvežtai 
į Mrchigano ligoninę, be* J ne 
atsigavo.

Pulkauninkienė buvo Beverly 
Shores Balfo pirmininkė. Ji nuo
lat skaitė Naujienas. Ne tik ji, I 
bet ir josios vyras buvo demo f 
kratinės santvarkos šalininkai. I 
Josios vyras palaidotas Tauti
nėse, o ji bus palaidota šalia* sa
vo vyro.

Ona Pulkauninkienė buvo ge
rai informuota ir apsiskaičiusi 
moteris. Ji žmojo, kas darosi 
pasaulyje ir jai buvo aiškios so
vietų valdžios jjąstangūN paverg
ti laisvąjį pasaulį. Ji pamatė 
didžiausio laisvojo pasaulio pa
vojų rr 
kinti, iš

Su ja 
tik apie
teralfirą. Jsi buvo žinomas kiek 
vienas žinomesnis lietuvių lite* 
ratu ros kūrinys.

Beverly Shores lietuvių tarpe 
ji turėjo gerų draugų. Ji gerai 
irugyveno su kaimynais. Ji daug

• padėjo savo dukrai Danguolei, 
kai buvo sutrenkta automobilio

stengėsi savuosius 
kur gresia pavojus, 
buvo galima kalbėli 
politiką, bet ir apie

jti-

ne 
Ii

ĮŠALDĖ DIDELES 
MEDICARE SUMAS

■WASHINGTON. D. C. —

patikrinti sąskaitas.

tų į Taivaną. Keliems pavyko, 
kiti buvo sustabdyti ir sunai
kinti.
^Amerikiečiai įtikino Kinijos ir 
Taivano vyriausybes baigti ks- 
ro veiksmus tarp Kinijos ir Tai 
vano. Abi pusės paklausė, pa
sirašė susitarimą ir baigė tarpu- 
šavęs žudynes.

1 aivano, ]jn0 priemonės valdyti kraštą 
1 buvo pačios praktiškiausios.

Vakar, kada Pekine buvo 
naujų Kinijos tankų paradas, tai 
ant didžiųjų sienų kabojo Sta
lino paveikslas. Paveikslą pa
kabinti įsakė Tengas, nes taip 
nori Kinijos tankų vadovybes 
vadai. Laimė, kad pačioje PiU- 
ujoje komunistų tarpe .Stalinas 
nemadeje.

BAIGIA STATYTI SIBIRO 
GLEŽINKELĮ

Maskva, Rus. — Sovietų žinių 
agf ntūra praneša, 1 ad vakar ru
sai pradėjo tiesti paskutinius

Rusai pradėjo ši geležinkelį 
prieš dešimt metų. Jie nutie.se 
2,000 mylių geležinkelį. Dabar 
jau padėti visi pabėgai ir pri
tvirtina- plieninius bėgius.

Visa ši geležinkelio linija 
skersai Sibirą rusams kainavo 
dešimt bilijonų dolciių. Bet dar 
ba< jau eina prie pabaigos.

šitą liniją ru-ai vadins Bai
kalo — Amūro geležinkeho li
nija. Jie turėjo geležinkelio li
niją bet ji buvo liktai dviejų 
oėgių, traukiniai galėjo eiti tik
tai į vieną pusę. Iki šio meto 
vienan g^lan einantis traukinys 
turėjo laukti stotyje kol praeis 
j kitą galą einantis traukinys.

Dabar rusai tikisi iš Sibiro at
vežti i Rusiją įvairiausiu Sibi
re esančiu turtų, žaliavų, žu
vies, medžių rūdą.

;; Kimijes vyriausybė norėtu 
pradėti pasitarimus, bet Taiv: .

4 na*s priešinasi. Taivano vyriau 
‘ sybė nenori vešli jekių pasita
rimų, kol Kinijcs nevaldys de- ‘ 
mokra lįnė vvriausybė. Tai va- ’ 
nas reikalauja prip žinti pagrin 
djncs žmogau^ le’ses, bet Kini
ja nenori tekių dalykų klausy
ti .nenori pradėt: jokiu derybų. » 
bet Taivanas v<‘da p’ačią preky-Į 
ba su Kiniia. 'l iktai t? orskvba ! 
eina per Hcng Kongą.

\Hong Kcngo premjeras žao. 
pasiūlė Taivano vyriausybei pa-1 
surašyti nutartį, kurią Kinijos vy « 
naujybė pasirašė su Heng K on- j 
gu. Kiniia p'r metus nesikiš : 
į Bong Kongą, kol valdys teri-. 
torijas.

!žao siūlo Taiv nui susitarti! 
su Kinija. Suta 
ddelių š;
Taivanas

Vestfalijoj. šiaurinėje Rei
no dalyje, sekmadienį buvo rin- 
rimri, kuriuos laimėjo socialde1 
mc-kratai. Kanclerio Kohl va
dovaujama partija gavo žymiai 
mažiau bakų .o tuo tarpu vadi
ns mg demokratu gavo žvmlai

<j:au balsu.

2506 So. Western Ave. vi
duje buvo vestuvės, o kai 19 
metų Barigno Vega norėjo įženg 
tu tai buvo nušautas. Kartu su 
iuo ėjusieji. Ruben Martinez ir 
Alfano (rirrea buvo labai sirm-

e:

rra>iu?jo keidos apie
r Southern Pacific gele* 

u Unijų susijungimą. Tai 
> didžiausioji geležinkelių 
>vė.

— Trečiadienį aukso 
kainavo $341.00.

•t mini, kai 
ylų Kinijai.

kin
Taivanas ruošiasi pauai- 
vnus muitus, k:d galėtų 
da.giau įvairių prekių.

’W

nutie.se


MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto šio skyriaus redaktoriai

ziįa turi išniro?
Nugi, kultūrinęs filmas žiū

Nieko nebus.
Die
vai’

GRAŽINA JSOLECK1ENĖ

VYRAS AR AUTOMOBILIS?
FELJFTONAS

Tcigu
1 I i

š dabar sėdžiu gnr 
a • ”:na sakyti mano 

k a 1. e. Taigi, kol mes gy“ 
^Lietuvoj,, mūsų 

puikiam Ariogalos mįeste, |š 
t Tuja sakyti, neturėjau jokjų 
į. Jrtinu .palinkimų. Tad nieks,Į 
c mažiausiai aš psts, negalėjo* 
numatyti, kad atsisėsiu už gro
tu...

Mūsų gimtoj Ariogaloj mudu! 
su žmona k vaikais priklausėm; 
prie miestelio inteligen’ų. Kai
po tokie, šeštadieniais susirink
davom pr kleboną... cerkute. 
rauginti kopūstai, pro transas... 
Puikūs buvo laikai! 1

^Kartais, žinoma, (stengėmės 
kih> rečiui) susinnkdave visi 
pas mik». Vėl čevkutė, košele- 
na, pi»leron^ass... Tarnaitė An- 
tosė viską paruošd’vo. Tai br-j 
" viro .x ,skalfcė:.<, v'dyiojaj 

viskas vienam asmeny. 5\eręi^ 
kėjo mums .mašinkų nei aįiarą-’j 
tų... O dabar .tie aparatai maj|i- i 
nes ir mašinos taip ir sugriovė; 
mano gyvėjimą...

Taigų ’gKskiūrėm tęeurty.- 
.Trem’is kaip tremtis, viską pta“ 
dėk i? nąųjo. O kaip aš prade-

Insjiektorių niekur netei
kia. čia tąu ne Ariogala, d'batlė- 
jau gatves šĮuolu Nepatiko. Pas i 
kųi sūriu Yparrdyklnj. Vėlią ūke 
pė ju/. rkržnai keičia u profėšijąs.t 
Vis nepatiko. Tai ne insį>eklp r 
riuš. Ir darbas švarus ir prie in
teligentu priklausai... 0 čia vai
kų pilna knfva. Nei stebėjaus' 
9.r visi mano...

Na. duonai su sviestu visiems: 
užtektų. Bet tos mašinos!.’.. ?

Ateina žmona iš inspekcijos? 
Dabsr ji pasidarė inspektorė. Pra‘ 
dėjo pažįstamų būtus inspek/ 
tucti.

— Jonai, sako ji man. Batų 
gličiai jau mašinėlę pirko...

'— Kokią mašinėlę
Nus»i !ą kur sunką span-, 

džią. Vitaminus daro. Labai, 
sveika...

— Pa’ik, — sakau. — ta ma- 
š uėię. nieko nebus... Pinigų nė-'j 
ra...

Bet Jonai. — ji mane 
traukė, — o vaikai? čia ne 
t 'nga, čia tiesiog sveikatai 
kalinga.

‘Tiesa" galvoju “vaikei 
gali smirgti". šiais laikais daug 
vitaminų rė kia. Pirkom maši
nėle. Išmokėjimui.

Nespėjom išmokėti ,o žmona-; 
vieną vakarą man švelniai j ausį 
sako...

Joneli, katinėli. nupirk
tu man ta mašinka...

Aš nei pašokau.
— Jokių mašinkų! Užtenka.

pa-

Dar tos kur sunką daro neišmo
koj om.

Bet. Jonai, ar tau manęs 
negaila. Žiūrėk, kaip aš dirbu. 
Su nuogom rąnkom vis 'grindis 
blizginu, po kurias tu sau vąikš^ 
Joji. Oi, s ula mašinka tik pa-| 
spausk kur peikia, lengvai 
.vedžiok po butą ir jau grindys* 
kaip v?i<lrodys blizga.

Na. po lokių argumentų..: 
Kpip nepirksi! Be tp, truputį iii 
Žmonos gailą. Nelekia jau bl<H 
4'a. Ir kam jai vargti? Na, tai" 
pirkom vėl.

Išmokėjimui.
Maniau, kad ilgam, laikui už-į 

eks tų mašininkų. Bet kur tau!:i 
Atėjo vasara, karšėiąi. žmonai 

J r sako: / v : |
— Jonai, ^r nematai, kaip. 

' viskas genda... ? t
Kas genda?! — nęt išsi-J

Brangus dalykas ,o dvasiai 
ko nedueda. Geriau auk lėk 
kus!

X)t, čia žinote ,ir ne taip 
sakiau. Žjnpna ,kad pradės man
aiškinti: Bu lelevizonu vaiką iš
auklėti ,sako, vienas niekis. (O 
pas mus keletą naujų veikų kaž
kaip atsirado). Viską ten iš
lakina kaip reikia daryli. 'Vy
resniems vaikams specialūs fil
mai: Apie kaubojus, banditus ir 
kitką. Kartais net spalvotas pa
sakas rodo. j

—-Pirk, tėvas Jelevizoną, n^’ 
£ūk jau toks šykštus... — vai-

švelniai pi^šo. — Visi kili 
vaikai turi, sėdėsim sau namuo
se. Nesivalkicsim. Ar tau ne- 

;^tinį<ą? -
— Joųeli. .katįniųk pilk^ -- — ; 

ji anąn ^velniai saįco.
<Na, .nųmau, jau čia įtartina.? 

Jonai būk kietas *kaip vyrui Jm-; 
Ka . r

y .— Joneli ,ut, kad uięs taip*
‘'/našioą tirretunjepi... ~

.—.^ekią mašiną?! Vėl maži

Cigaru burnoj turiu storą 
Ir per dienas aš laikau.
Kasdien ponosiu jis rūksta 
Ir nikotino duoda daugiau.
Vieni daktarai rėkia,
Meskit rūkę bus geriau,
Tabako firmos teigia, 
Cigaras rūkyt yr sveikiau.
Rūko sūnus, duktė ir žmona, 
Namuose tris dėžes laikau 
Dūmų kasdien pilna stuba 
Cigarą burnoj laikyt maloniau
Maži vaikai dūmuose dūsta,
Visi kosti kasdien daugiau
Cigarai namuose keturi rūksta, ”''^.. s...
Džiovos, „vėžio ligų nebijau.
gi^kte rūko sekretorė lįęlęiia, 
Kaip rūkai daug mandriau.
Ponai siūlo jai cigarą, 
Kad jiems .patarnautų greičiau.
Motina rūko nervuota ir stora, 
Nuo cigaro netunku .daugiau 
Kaip namuose yra netvarka, 
Tąc|a rūkau daug tankiau.
Sūnus mėgina .net jnariujaną,
Sako moko pėra baisaus.
Kaip ^baigsiu medicinos mokslą, 
Varysiu biznį narkotikais toliau.
Tėvas man rūkyti reikia, 
Politikieriui sekasi geriau.
Kaip duodi, cigarą vieną kitą, 
Užtat-balsų gauni, daug daugiau.
Tragedija .namus ištinka,
Vaikai sanatorijoje išvežti’ tuojau
Sūnus ir duktė protu sukrinką, . i
Motinai krūtinę skauda vis lą^įą^’. --^ s

::^-Tėvas širdies Smūgį gauna,
Pagalbos šaukiasi greičiau, 
Daktaras per vėlu pasakęs, išeina, 
Cigarus rūkykit, visi smarkiau.

Prie durų giltinė nerimsta, 
Cigaras rūksta jau lėčiau. -.
Graborius delnus trina,
Kad cigaras užgęstų greičiau I...

f' i y'- J. Pąlut.is

.Ūįinti iš jus glėbio.
- Nugi „auteatiabitį... > 

; : Autpjnobilj!? .Tu
^įjjgĮ ga:?ai. ar k^? Ne, Ąrje-s 

dįšęle, niękp nebus. J?ra
įsyk. uiakkitrk iięi ryto. -Ne 
5U nosiai. JTe 4o atmink ,kažkajPs 
'į^rdaug vaikį) .turint.,
3^ajpoja. Ka^Iien vis ka noi-s> 
'^ėijda ’pirkti- i

'••Brį.'kątfoėli pilkas...
7 / ' .. . • • . ’ ■". » —  —Tzi •

j//■ pel:us! Aš . tau ne ką/ atsiremti, kai sr.iarkesnis veja
įihėHv. </ • ■ . .>\ I?
/•z—vjsi>;Vlal>ar aiiį 
^■įmobiliųs turi/ Baisiai madoje;

:ąhi tiesiog
Jo, galimą visuriiuivažiuoti" 

lyrikai .svietą pamatys. Aš pir-t 
ganius sail; su automobiliu dary-, 
;ąu;.L/?>■ / ;■ ■ ’ 
•į'.—. Pirkinius. .pei-traukiau, 
f - gali ir su autobusu... Z

’ — Nebūk atsilikęs! — Žjnoi 
: ia’.nedu6da man išsižioti. — Be~ 
ę$,k vięi pažįstami jau turi. •

■ Vakaras jaukus, žmona švelA 
Viiai apkabinus prašo... Bučmo-i-

a... Katinėliu pilkuoju .vadina../ 
/ęvęik jau pradėjau burkuoti..?

— Na, ka gi, — sakau, — pir-’ 
padėvėtą -.Fordą .sako, jie’

labai geri... 
J- . *

/J;— Padėvėtą Fordą? Ką hit 
-Sąl kokį iš pereito šimtmečio?!^ 
-I tokį nė už milijoną nelipsiu.../ 
\Visi manys .kad iš muziejau^ 
oabegau! Arba naujausi mode-.

^.•į arl>a nieko. Jei pirkt tai jau* 
irki!

Buvo aštunta vajerda vaka4 
ro. Maždaug 3<pia vienuoliktą 

. mena laimėjo...
Nupirkau. Išmokėjimui, 

reikėjo, žinote, tam tikrą. 
;rnažą sumelę įnešti. 0 tą 
-italę iš kur paimsi? Tai oi, 
Ją laikinai paskolinau iš tos įino- 
jfes kąso^, kurioj dirbu.
-^/Taip jiems, velniams, vėliau' 

ąus- aišidiiau. “Laikinai pasko-
Palik tu kultūrą ramyl>ėj..: Įnau”! Nieko nepadėjo. Alsi- 

<ą čia, sakau. su televi? ^dau už grotų;< ; ’

jjąndau. T .
Nagi maistas nuo -karščio-!? 

yįsi dabar turi ledaunęs. I>i\ 
džiausią mada.

Nieko nebus, — sakau/—/ 
prašyk nors iki sekančio ker/ 
;pr-šia u s... Lčdaunės nepirksiu^ 
Baisiai brangu... .A ,:. Ti

— B-/ juk labai rejkąimga../ 
— ziiiona vis prie savpL ? .

nereiKalingac’— |>er 
įpykęs. - Oį.rįvo te

turėjo? Ir be Įedapįlėš btį?
70 laimingi. O nors Ą$do/ 
gaios intel’gentas ; į'ufęjo?'- Ą? 
Nė vienas! Ir antims' nereikia'

— Bet, Joneli, Laukaičiai ir 
tai tuvi..- Tiesiog gėda. Taip; 

-HVi ir be ledaunės... J s i
—Laukaičiai.turi ,sakai? ;Kaiį\.

■ :;s, velnias, sukciųbiįVavo? Be) 
rofesijes. Jr tiek vaikų... Pavo-į 

‘ė ar ką? Na, neverk/Aneliuk,'į 
iiksim ir mes ledaunę.-

Nupirkom, žinote. Išmokėji/

era

J m ui.

per-H 
pra- 
rei-

dar

Pstačiau ledaunę pačioj s varį 
blausioj vieloj ir esu ramus. Mak 
niau dabar tai ir viskas. Pradėk 
jau vėl dirbti naktiniu sargu? 
Naktį, reiškia, dirbu, o dieną; 
miegu. Žmona, atvirkščiai. Ma- 
žai matėmės. Dab r tai manau 
turėsiu ramybę... •

Po kelių mėnesių, žinote, zm/ 
nai pasisekė man? sučiupti.

— Jonai, kačiuk, o tclevizcT 
ną lai niekad nepirksi?

— Niekad, — sakau, 
gryna prabanga!

— Jenai ,ar tau negėda! 
mane užpuolė, — ar tu ne 
'agentas?

Ne. — sakau, — aš dal/ar 
tik inteligentiškas sargas...

— Jei esi kultūringas žroo-

— J’: 
i ntę-

AMAZING!
'»//
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—Sveikas gyvas, Mąįk>- Kaip -.Kažin, ar jis yra kiek jau- 
iįuiip tu įąl&ąisi? nęspis?

Sveikas ir gyvas. Riekur ,pe- —Mętiį skaičius gali bpti ne i
siląuką>, \dfii stovių... t t^s petingas, bet .yiinstrubas > 
,—į\i jąųngs vyras, -tai tau įjėj airodp. jąun^nis. Jjs gerai užsi-Į 

jiįgu stovėti vėjas, .Iię-|įaiko. Pradėjo tepti; tai jis ir
tps, žaibai ir perkūnijos bil’ yąžųiaja namo, o šiolatiskas pa., 
mano amžiui ne taip jau 4ęng-į sėsdavo posėdyje .iki galo, o 
„va išsitaikyti, nieko nesi|a.?j yMia.u dar užeidavo stikliuko iš- 
k^nt. > / • ;| Riesti... ?t
*J-Tu turi lazdą, tai bent galį] —Jam nereikėdavo eit' į sa-J 

is liūną'. Jis galėdavo nusileisti į 
paspaudžia. į beismontą ir ten rasdavo, kas

—Tu klysti. Pas manė ne Jaz-j jam“patikdavo-
> da. bet kardas, jirba kaip lietu- p-Kaip ten bebūtų, pas Bl)ns4,ru- 

gėdk jyąikšėįot/<iiai kiaujuje vadindavo, šdblėibbą- atvažiavo net pats Gečys.
Aš galiu tiktai kirsti. . 1 —Šidlauskui, su Gėčių nebuvo

—Kai vėjas padeda siautėti?ko tartis. Jis Qečį nuluptą pa-1 
.tai kirsk šoble ir jį sulaikysi- ,| žilio. Jąm bvo aišku, kąd su juo' 

—JĮąip ji sulaikysi. PriešąJ ?aėra ^prasmės susitarti.
gali kardu suloti bet vėjo į —O/kąip su Kojelių? 
ai Jau tikrai įiešpjąjkysi. ! —Sidlauskas Kojeliui rangos1
—l u fizikos ue^ijĮiųkei, tai .ne j nepaduodavo, tuo tarpu pas 

žinai. Vėjas yra nuolatinis oro! jBlinstrubą .Kojelis pats ątvažia- 
t stumiannu, .vięp.as sli|oksiiįs stu ! vo- J° ir įkviesta .nereikėjo.

ų ipią kitą. Bet £ąi tu/kardu tą* —Blinstrubas susitarė netik su 
rovę iHtkeili tai vĄas’nųti'ūks Gėčių, bet ir su JKęjeliu.

va. Stumiamoji jė^ą autrųkstaJ
—Vėjui kelio nąės nepastosime, 

su kardu ar be kardo, bet tu 
Inan pasakyk, kokia jėga įvai- 
rjius plauko .politikus stumia į 
Altą? Kol ALTO priešakyje sto- 
xėjo Šidlauskas, .tąi piekas ne
judėjo, niekas į Chicagą neva-' 
ziavo ir niekas bežinojo, kad 
ai Šidlausku verta r galima pa
sitarti.

—Blmstrubas .jaunesnis, tai 
/menės ir tariasi. ^įdląųskas 
jau yra susenęs Jis senas atva
žiavo į Ameriką, dar ^enesiuo 
oaige teises, dar senesnis dirbo

Židtauskas Kojeliui rankos’

—Ką tas susitarimas reičkia, 
kad nei vienas, .nei antras žc-. 
džio nesilaiko. Jie Blinstrubui 
pritars, o kai parvažiuos namo/ 
tai užsigins.
—Ar tu, tėve, nežinai, kad su 

metais žmonės keičiasi?
—Jeigu keičiasi, tai blogojon 

pusėn. I
—Ar kalbi iš patyrimo?
—Aš žinau, kad taip yra, nei 

vienas jų nepasikeis. j
—Mudu šiandien nesųsikal- 

Jam '
—Ala. tai lik sveikas-
—Sudie, Malki.1 ■

SeĮ] Amerikos prokuratūroje, o dar 
ne.4 .enesuis atsistojo ALTO prieša- 
suų Bin. -Niekas jo negalėjo pastūm
ės j ti iš vietos- ALTAS užimdavo 

poziciją, tai J r laikėoi,. niekas 
jo nepastumdaVo. '

-Niekas su jr.o nesitarė, ues 
u , juo nepajėgdavo susitarti. 
Blinstrubas yra daug jaunesnis, 
ai su juo ir tariasi. Biinstinbas 

.už Šidlauską kokių dešimt metų 
4 faimesnis,todėl atvažiuoja ir su 

110 tariesi.

.ene&uis atsistojo ALTO priešą-

-( Vakar mane aplankė žmona. • 
/Sušalusių obuolių atnešė.

■'j — N ^nusimink, Afielmk, — 
m <>akau gmunei, /bjtvo pas 43a- 
į’ te adyokatas. Lflbąū gęsta. bfiko

Tjeleviaęa n aųfoizMjiblį
j $... JCaįp gaj¥<(ji ? / (U. jiOttnjų*“ 
ifeibs,

vi$pki<$ .(pkuufes0' '
: — P^ualvosiu, — sįko man
hmona. • - Laiko yw. Ko čia sku
>ėti. Ka lėj imas juk ntodemiš- 

VąJgis neblogas... Dar pu* 
$ėdėk...
y — Bet, Aneliute.

'Hta'vtam' į
taai, jq> VyfRs tf^gi f^įdį... A 

ir ji nian Jvelnūd

J 1 IK1UO 
ją žino...

, Jp» pb-
uUUtM4£

P3RW

UGCMjcia 
jų 4iarpi

rjį?

k sotina
tęKŲ 
pi&

lapaspKyėiM» kflfi rno 
ui i

I

kebas į .Jiąnk- PM r
greičiau-1

šiai Brąturtėti. * SuJlys- kune^o l^rpę rie-
: j j3®1, beregint susitaiko su-

# Mfrite.yrp yąkariijė suk' tįję£.
/ro fiallgiąr už ją 

jup 'trutųpesnė ym.
iCjn.žiu raotęry

pąūyrti ,ii9> .tĮioHjet
I e i pa pi ribų.
I a; «į

i -v
snat»l$ųma .teukuia

^io^ris, jcpĮj £albų 
kalbėti, iėmų>|inga; 

kuri daiyj kHllip jproka 
tylėti, ^rą dąr

j JJraųtfystr dvjąjg mo- 
dpugiHusifli yrą ^pokalbis 
trečiąją.

M"■ © ^afP kąjd mūsų geri 
noon’ yra žali vaįsiai, kurie dąž- 
si iaibi ji nukrinta dar nenu

li^i
v'i6 i

t, ti t i a <4 t

Dr< . .<

ii - b. <1, •.•,!- 
pastaba L

kas

K >
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IŠTVERMINGAS SENIS
(§us daugiau) gubas draudimas jau būtų gau-

, jos kišenėje.
Bet Smitas atsisakė dalyvau

ti tame samąksle, nes jam buvo 
pasiūlyta |ik 400 dolerių iš trijų 
tūkstančių. Tokį atlyginimą jis 
paskaitė per menku už tokį at
sakingą darbą. Baigbamas savo 
parodymą Smitas pareiškė, kad 
būdamas jau kalėjime jis girdė
jęs, Zad Maikis Malloj jau žu
vęs, o kur ir kaip, jam apie tai 
nėra žinoma. ( |

Pagaliau pas prokuroro padė
jėją Bresliną jau* siūlo galas ir 
už jo jau buvo galinta nusi
tverti. Pirmiausia reikėjo nusta
tyti Jąiką. vietą ir mirties prie- 

į ?ąstį Mikio Mallojo |
Grupė detektyxu], tyrinėjau., 

čių žmogžudystes. Knvo nukrėi 
pta į Sveikatos Apsaugos Statis
tikos Biurą. Jie peržiūrėjo tūks 
Laučius kartotekos su pavarde » 
Malloj, bet nerado tacp jų var- 
du “Mike”. Taip beieškant su
rado, kad kažkoks Mike Mallo- 
ii. ne Mallojr buvo palaidotas 

| Westchester o kapinėse ir mir-’ 
ties priežastis buvęs plaučių už-- 
degimas. Tai buvo neįtikėtina.! 
Jeigu ir kalinio Smito versija' 
atitiko tikrenybę ir Maikis* Ma-{ 
lloj pagal dokumentus vadinosi* 
vadinosi Mellory,. tai kaip-gali-j 

‘ mą įrodyti, kad žmogus buvo 
nužudytas plaučių uždegimu? j 

p Prokuroras Bręsti n ir vėl nu-1 - 
vyko. į Connecticut kalėjimą’ 

ir gavo iš jo!
; papildomas, žinias. Kad įtikiu-!

j sa- .

Brosljųas nuvyko į Connectir 
ęųt kąJėjįmą ir pąsifelbėjo su. 
Šąliuiti $nąitu. Tasai gi parefšr 
Se, kad tokie pasikalbėjimo vi- 
syii nė'a buvę ir visa e>ą ple- 
pąbt .
’ Sugrįžęs j Bronksij Bresiina^' 
pasi^auk1? Izidorių ii- pągrąsino, 
Jpif jęigu jis vedžios ppkurorą 
U? nosies, ji teismas užgros jam 
Su pilnu kaupu- . ■
įžeffas labai susijaudino ir mal
davo suteikti jam akystatą su 
kąliniti Smitu. Bet vežti Izido
rių į kitą steitą buvo’ rizikinga. 
'^Tačiau ' Breslinas buvo ne iš 
tokių, kad sustotų pusiaukely.: 
jis tęsė kontaktus su Connecti- 
(hįtu ir po klek laike jam pa vy
kų įtikinti kalinį Smitą, oficia
liu pažadu sušvelninti jam teis
ino sprendimą Jam pasisekė is^ 
gatį iš. Šm'tp viską, ką jis žino
jo apie tą reikalą;
Dabar jau Smitas prabilo kitaip, 
kad,... ką papasakojo Izidorius 
Džeffašr buvo teisybė ir nurodė 
pavardes trijų gaujos bendrų,- 
Įyj'kdžiiisių žmogžudystę, nu-' 
žudyto vardą -ir tavernos adresą,' 
kuribjėJsueidavę tos gaujos na
riai. TJąip pat nurodė ir nužudy
tojo - vardą-.pavardę. Jis yaį 
diūosį Mike Nląlloji Tai buvo 
visikai vienišas, beudromis ses< 
A^;.yįikšmjjęs:'diėnbniis ir nakr. 
timis po karčiamas, tykodamas, 
kad kas nors nupirktu Čerkel&I VNKO- l _ 
irha-alaus-: >7 ' , , ,. pas kalmį Sns.ta .

; .- J namirinmoc. vinile

\Niirodytos tavernos ; sa-vinin-j iii Smitą 'dalyvauti tame
■ kąšąrikeli jo^ęndrai; sugalvoję<moksle, gaujos; nariai pasigyrė, 
tą maj^įiiacijąj nutarė, kad taną t kad jiems jau praeityje panašios 
sųiĄ^yniųi'• bus;-finka'tpas Mi^ imąęhinacijos pasisekdavusios su 
ke įĮąliojiis, ne?, j u nuomonę, , draudimo polisais ir jis pasako- 
jis ldękd .ūėra-vertas sutvėrimą 
jf ūž-j’ gąlįrna 'pašipelnyti. ,
y. Jie 'ąpdrąiudė jo gyvybę pus/ ten, išrengė ją, pamurdė šalta-! 
antro, tūkstančio dolerių sumai me vandenyje vonioje ir paso-1 

.jpĮagąĮ tiiQs laikus nemąži pinį-^diąo prie atdaro lango. O tai ub 
^Udari sų ' sąlyga,’ jeigu muM vo šaltos nakties metu. Gi pa- 
iis yivyktlf nelaimingu atvejį sėkmės buvo menkos: moteriš-

Niagara laukia turistų

prokuroras ir žinojo, kad nega- r' kartu su chemiškomis anali- 
lima areštuoti. įtariamus, netu
rint svarių įrodymų. -

Nustatymui fakto turėjo bū
ti padarytas iškasimas Maiklu- 
Mallojo lavono. Leidimą tam 
reikalui prokuroras gavo ir jo 
užsispyrimas pasiteisino, žmog
žudžiai .patys pasistengė, kad 
t e išdariams palengvėjo surasti prieš mirtį. Patikrinus 1

trimis lavono kūno audimų, pri
darytų toksįkologo daktaro Get- 
tlero parodė neginčijamus įro-j 
dymus, kad mirtis įvyko ne nuo 
plaučių uždegimo, bet nuo nu- 
troskinio dujomis. Be te, rent-į 
geno peršvietimai parodė keie-l 
tą lūžu, suaugusių neužilgo!

U lito- '

s. jo Štai ką:
J Kartą jie nugirdę vieną mo

^ikiamus jti ritisikaltimo įrody
mus. Jie palaidojo seni Malloju 
už pigiausįg^k^iną bendrose ka
pinėse. Karstai buvo sukrauti 

“j vienas ant ^.ito eilėmis ir Mai- 
kio karstąs %Uvo pačioje apačio
je ir dėl to jo lavonas net po 
septynių mėnesiu labai gerai iš
silaikė sušalusioje žemėje-

Kapinių darbininkai net ne-

i ornitologi
nių tyrimų paaiškėjo, kad ,Eu 
ropoję gyvena 408 labiausiai čia 
papūtusių rūšhi paukščių,221 rū 
.sies sparnuočių popuJtachos 
nuolat mažėju, o 58 rūšys pr& 
Ja ūso išmirštančiųju kategori
jai.

rltoiiją.^et ir bendrai auklėjai myno ma>’ų atlkitų 
atm įklius.

Kiekvieną koloniją sudaro^ 
mažoji. 2—11 nnių, junginia., 
vadinami klanais. Toji išplėsti
nė šein a. aiba klanas, gyvena 
.i- bci iirai gina savo lizdus nuo 
/.ėaJcčių. Klanui priklauso ja 
.ne gimę nariui ir jų poros bei

DAKTARUI NEPAGYDOMA 
LIGA

Viename Europos kurorte (re* 
zortc) apsirgo stambi poniutė; 
Skubiai pašauktas vietom gydy
tojas, mandagiai pasisveikinęs 
klausia: : - /C

— Na, poniute, kas jums yra!
— Man yra^. aš esu generali? 

nio direktoriaus Tuberto žmof 
na iš Hamburgo! —atsakė stanu 
bi ponia įsižeidusi.

— Neapsakomai apgailestau
ju. tamstele, — prisipažino dak
taras, — bet tokoje bėdoje tams
tai nieko negaliu padėti....

ienas klanas turi maiti- 
terhoriją už kelių kilo
jo kc enijos ir gina ją 

nuo klanui nepriklausmčių 
IzuikšSų. Teritoriją yra pasida- 
fnusios “namais” poros ir at- 

iri suaugę paukščiai, o jau
ki i: d lesi r.ėja laisvai. 
Nepe:-inty> odininkai — jau- 
mta “našliai” padeda savo 

ano šeimoms perėti ir.auginti 
ukus; dieną neša maisto, nak-j 
kartu nakvodami šildo poros’ 

būstą. Tekia elgsena stebina 
mokslininkus, nes tarytum prie 
įtarauja Darvino natūralios at
rankos teorijai. Pagal šią teori
ją, individas, kuris palieka dau 
giau savo palikuonių, laimi evo_ 
liucinę kovą. Kokią naudą turi 
tie indvidai, kurie padeda ki
tiems auginti jauniklius? Tyri
nėt c j ai dvejopai aiškina šį alt- 
i nizmą. Pirma, nauda ateina vė
liau: augindami kitų jauniklius, 
jie įgauna patyrimo, o globoti
niai ateityje jiems padės augin
ti palikėmis. Antras galimas pa-, 
aiškinimas: padėdama šeimai Į 
individas padeda auginti arti
miausius* giminaičius, stiprinti 
klaną ir tuo pačiu garantuoja saį 
vo saugumą, — rašoma žurnale

1 n

* Gyvenimas prasideda po 
40 metų. Tada taip pat praside
da lumbago artitis dr kt. 1* 
gos.

THE CHALLENGE!
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gaujos. Keturi iš jų nuolat susi- į 
tikdavo kalinio Smito nurody
toje .karčiamoje, kur eidavo i 
netoli esamą laidotuvių biurą. 
Penktasis gaujos 
taksi

irias' miesto ligoninėse. rasta, i J o
kad Mike Malloj buvo gydomas;
Fordehemsko ligoninėj dėl kati j

jau
lici

D
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buvo ’ 
šoferis ir tik retkarčiais; 
timdavo prie kitu. Dabar

A .w I
ibreiido l-ik?.s veikti. Po- ( 
stiėniė karčie.mos savinir.-l 
nį Marino, laidotuvių biū-'

ro narį Frenką Paskua, tak.d. 
šoferi Sėly Gryną, banditus Džoj 
Meifv ir Dana Kreisbergą. o 
taip pat ir gydytoją, davusi pa-į 
žymėjimą Mellcjo mirties nuo 
plaučių uždegimo.

•Vertė Stepas 
(P>us daugiau)

metais iš viso že
lų lūžių, gautų automobilio ka
tastrofoje. Tai buyąįdaiį vienas, 

. nors ir šalutinis'k^aip Sm’to 
parodymo patvirtinimaą.

Sekanti eiga buvo patikrini
mas draudimo koįupanijų. De- 

. tektyvai patikrino,, apie dešimtį 
jų, ir peižiūrėjus, vusus drau
dimo polisus,* rado išmokėta pus 
antro tukstančno dolerių čekį 
nužudytojo ‘‘pusbroliu?’. Vyk
dant tirinėjimus grupėj detekty-

R
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tą| ta apdraudos suma būtų is- kė gavę tik stiprią slogą. Už tai’ nuplovė jo kūno, ir kaip jis bu- 
JT^^ete-.dyjgūbėį. Tuo reikalu -t| jiems teko pakartoti du kart to-! vo apsirengęs nešvariais drabu- 
bųyę> Sipitųi pasiūlyta būti da--kį pat veiksmą ir galu gale mo-j žiais, taip ir įdėjo į paprastą 
lyyių.'rT;: _ Į teris mirrė nuo plaučiu uždegi-j

g^^vpčsūplanųota, kad gaują.mo. žmogžudžiai _ ____________ ™ . ........... ................  ..... ____
jŪ be3ąmonės,! draudimą šešis šimtus dolerių J baku ir pypke. Teismo daktaras vų. prasidėjo nuolatinis sekimas 

jfo...Gimtas įvilks jį i vogta kuriuos pasidalino tarp savęs^Vfožhmaė padarė autopsiją, ku-policijai žinomos nusikaltėlių 
kui^e^ijni. nuveš į Bronkso keturiese. Į ■ - '■ i

Ąftiještp. ųžkanipį; išvilks ir \pa-j j Nors ši informacija ir rodei 
jgūJtĮys aut važiuojamų šjjok'g, tokią prošvaistę, kokio-
jąžųį^vįįsSėgėiės, pervažiuos sub tais ^riemonernįs banditai žudy- 
.in^iiią-. Tokiu būdųmųękils jo-! ’ dovo savo aukas, bėt dar nepa- 
iUį<aSė3>nių, kad glitas senis aiškėjo, kokiu būdu buvo nu- 
čpąMiŲyėčpo pravažiuojančia maj žudytas Mike Malloj O Ed. Br- 

i®5Vatais, o dvi-Uslin buvo pakankamai patyręs

. pušinį karsta. Jo Kišenėje te
gavo pagal; bebuvo skardinė dėžutė su ta-

nerangios, bet vertingos knygos
IJetnvh} Htarattiro^ meno h možffe 

ęi. fcetrĮfth Jame yra vertingi, niekuomet nmenrą, Vine>

1. d?.- Kazio Grinlansį taip pat K. Matulevičiaus tr T
Md&ni strtlpKnfd bei studijos, Muštruotos aootraukomfi * 
X. t Ctartfonfo. M. Mleffclo, V. Kaiubcx, A. ROkžtdės ir JL Vara*

pirsrunės Juom Vaičiūnienės atsiminimai apie dstm 
M jt? MoriJt fr eigą- Įdomi skaityti Ir nedainuoju 

urtorėf puikiu rtflium! ir rurioktaia duam^frnt

rurtrtoė rusk trrtriji «fcLns«Uai.:i. Ti N*!

« P AM ARTS,

riWtxMfic E*5r
taa<nfo> SJB p-ori kuranj* rra Ks.’nt H

Wihfeal 6r minty* tr -•rril. tr
matCfill bofikvfkŲ otwMcifrw Knygi turi ZM putliau
bet kainuoja tflr ML

> JTIJUF JANONIS, tr r^ri:'orirm!«rir*. •wrirw
|r toUrpretnoJamAf ffyren!nw» yourikrri: tik ■»

ktrffo Jaifrakn krvaoje «p4« JuH«n.« Janonio įgy-’-rrdma b po»
DaHr būtų B faktai rw TadSnf knvnfnju ui imamui tcŪMf 

fctyp Ft formato JR6 puxlariv katnooja M.

f tammH WJVUM ■ Menke ktrvbr J. Vnltfe

• : JA Y DRUGS VAISTINĖ -
2759 W. 71 st St., Chicago, DI

• KCPESTINGA’ (SPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAI.
OUKYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo 
J yal. ryto iki 10 vaL vakaro. 

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak.
D. XI HLMAN, B.S.. Registruotas vsistinink.*?

Tel. 476-2206

For constipation relief tomoiiw 
j reachforEX-LAXtonight c

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 
•‘The Overnight Wonder.”

Read tabd and follow 
directions.
C Ex-Lax. Inc.. T9S2

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
1. Dr. Kazio Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,

U tomas ------ -----------------------—— --------- —--------110.00

2. Prof. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl. —- ------------------ - $6.00
H dalis, 229 psl.____________________________________$6.00

3. Miko SOeikio, LIUCIJA, proza. 178 psl _ $5.00

4. Janinos Naiįnės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai, 172 psl. $5.00

5. Prof. P. PakaAlio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl............ .................................. $4.00

9. J. Veadovm, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKIA.
60 pal - ---- ------ - ------------------------------ - $2.00

NAUJIENOS, 1729 So. Halstad St., Chicago, HI. 6008
. v A-k; r- MHkil ’7' "- > dolerj peratantkno flOaidomt.

SUDĖTINGA’ BENDRUO
MENĖ & ji

5 rius metus Komei io univer ;| 
‘ siteto biologai pasislėpę stebėjo ’ | 
baltrūčių bitininkų koloniją Ke | 
nijoje. if

šie Pietų ir Pietryčių Afrikoj , 2 
Į plačiai paplitę paukščiai gyve- | 
I no koloniiomis iki 240 individų, S 
( * v v -1- Kperi angose, issikastose, smele- s 
tame šlaite. g

Minta bitėmis, prieš tai iširau 
kę joms geluonį, trindami bitės 
pilvelį į medžio žievę.

Tyrinėjojai pasirinko stebėji
mui šiuos paukščius todėl kad 
bitininkų bendruomenės yra 
labai sudėtingos — jie ne tiktai 
kartu gyvena, bendrai gina te-

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

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba. >

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudę savo nariams. ; į . '

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

SLA — apdraudžia ir Taupomąja cpdrauda -— Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiąr

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

SLA — kuopu yra visose lietuviu kolonijose.
Kreipkitės i savo apylinkės kuopų veikėjui, 
jie Jums mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:

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

Tel. (212) 563-2210

50 metų studijavęs, kaip

^araAė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kai bet kada tr 
©et rnr, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvį, lietuviui 
ir lietuvip kalba. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunimo Ir prof. K. . 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuviu kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslini vertimui 

tr patarė mums toliau studijuoti.
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Liūdna, kai skaitytojams šmeižtas 
pristatomas tiesa

Kad mano toks apgailestavimas, nebūtų tik tušti žo
džiai, dėl Br. Kviklio neobjektyvumo ir jo piktos pyk
čio tulžies išliejimo prieš kunigus, tai reikia paminėti li
tuos,-jo piktus neteisingus kaltinimus, kuriuos jis išrašė 
Drauge'. 'Jis iškelia stoką tinkamų klebonų,-ir kad dauge
lis klebbnų ir kunigų yra .valdininkai, amatininkai,' ku 
rie stengiasi greitai^atlikti pamaldas.- nesigilindami i tu
rini. Bet ar tai tiesa?;

Jis tokio kaltinimo niekuo neparemia. Ar jis tokiu 
apibendrintu kaltinimu nesiekia sugriauti lietuvio ku
nigo autoritetą? Ir kas mus stebina, kad tai daro ne 
okupanto leidžiamame “Gimtajame Krašte”, jo samdi
niai, o Drauge vienuolių marijonų samdytas Br. Kviklys. 
Jis rašo, kad jaunimas neklauso pamokslų, nes jie blogi. 
Iš kur toks jaunimas žino, jei jis, Br. Kviklio liudymu, 
neina bažnyion? Mums rodos, kad Br. Kviklys būtų tie
są parašęs, kad jaunimo didelė dalis nėra pajėgi kunigu 
pamokslų nei teigiamai nei neigiamai Įvertinti, nes jis 
ne tik jau nekalba lietuviškai, bet ir nesupranta.

Br. Kviklys kaltina klebonus, kad neveikia už baž
nyčios, bei klebonijos ribų. Jis nesako kokia jų veikla tu
rėtų būti. Bet gi.-jis rašo netiesą.

Lietuviai kunigai nesėdi klebonijose. Jie puikiai ži
no, kas vyksta už bažnyčios ir klebonijų. Jie ir ne tik da
lyvauja organizacijų susirinkimuose, bet ir valdybų po
sėdžiuose. 0 gal Br. Kviklys mano, kad klebonas tik tada 
parodys veiklą, jei jis nusikelnėjęs lakstys su vaikais 
sporto aikštėje. Ar Br. Kviklys tokios veiklos norėtų?

Man rodos, kad Br. Kviklys užuot, lietuvius kunigus 
kaltinęs dėl jaunimo nureligėjimo ir nutautėjimo, turėtų 
kaltinti pirmiau vaikų tėvus. Jų pagrindinė ir pati svar
biausioji pareiga savo vaikus, organizacijų vadovus ir or
ganizacijų narius Įsąmoninti, kad dalyvautų lietuvių pa-

rapijy bažnyčių pamaldose, juos jaąmoninti tautiškume. 
Žinoma, tai yra pareiga ir kiekvieno lietuvio tokiu gy
vybiniu reikalu susirūpinti.

Bet gyvenimo faktai pateikia mums labai liūdnus 
faktus apie tai, kaip tėvai dažnai žiūri pro pirštus i vai 
kų religini ir tautinį Įsąmoninimą. “Tėvai yra pirmieji 
vaikų religijos mokytojai ir tautinio sąmoningumo ugdy
tojai. Jie neša ir atsakomybę.

Br. Kviklys pasigenda jaunimui pamaldų lietuvių) 
kalba. Kažin, ar jos šiandien reikalingos, kai vaikai kaž- ‘ 
kieno ranka, stengiamasi atskirti nuo tėvų ir bendrai 
nuo senesnės kartos. Juk tokios pamaldos -Chicagoje, 
Jaunimo Centre jau keliolikti metai vyksta, bet jas lan
kantieji nėra tapę sąmoningesni, nei religiniai nei tau
tiniai. Priešingai, šiandien reikia skatinti, kad tėvai su 
vaikais drauge eitų bažnyčion. ’

Čia man prisimena vieno daktaro paskleistas per 
radiją pamokantis tėvams šiuo reikalu šūkis: “Tėvai, 
nesiųskite savo vaikų bažnyčion, bet eikite patys su jais 
kartu!” Tuo jis norėjo pasakyti, kad ne žodis patrau
kia, o pavyzdys.

Mes žinome, kad pavergtoje Lietuvoje okupantas la
biausiai niekina tuos kunigus, kuriems tikėjimas ir tė
vynės meilė yra brangiausios vertybės. Todėl okupantas 
juos niekina pravardžiuodamas ,o kitus .grūda į kalėji
mus, Į Sibiro gulagus ir net kaikuriuos paslapčiomis nu
žudo. Kodėl Draugo vedamųjų rašytojas Įsisavino oku
panto vieną iš jo naudojamų būdų, juos išeivijoje pra
vardžiuoti kažkokiomis baidyklėmis -r ajatolomis? Dėl 
kurių bėga merginės Į .kitas bažnyčias susituokti. Caila, 
kad Br. Kviklys nepaaiškino, kas tie-ajatolos ir kodėl 
jos bėga? >< .. į /

Lietuvių parapijose, Draugo rašytoją užtikrinu, taip 
pat ii’ ne lietuvių parapijose tokių, nėra, nuo kurių mer
ginos bėgtų tuoktis kitur.. Jei jis žino tokias, tai turėtų 
žinoti tikras bėgimo priežastis. Jos bėga ne dėl kunigų, 
o bėga dėl to, kad jų reikalavimai nėra suderinami su 
Bažnyčios nuostatais. Sakysim, jų -pačių .sugalvotos su
tuoktuvinės ceremonijos, solistų giedamos “giesmės”, 
kas nieko bendro neturi su bažnytine dvasia. Man rodos, 
jei Br. Kviklys būtų turėjęs bent kiek geros-valios, tokių 
dalykų jis nekeltų spaudoje, pirmiau neištyręs priežas
čių, dėl ko jos bėga. 0 nesunku sužinoti tiesą, pasitei
raujant pas kunigus.

Juk nepaslaptis, kad yra ir tokių merginų, kurios 
reikalauja, kad jų sutuoktuvių apeigos būtų atliktos po 
medžiu.

Jis priekaištauja ir dėl pirmos šv. Komunijos, kad 
tokios iškilmės turėtų vykti lietuvių kalba. Kas būdin
ga, kad spaudoje dažnai rašo šiuo reikalu ne vaikų tėvai, 
kurių vaikai eina prie pirmos Komunijos, o dažniausiai 

Į pašaliečiai, žinau tokį aktą, kai tėvai kreipėsi pas kle
boną ir jo prašė, kad jų vaikai tokiose iškilmėse nebūtų 
atskirti nuo angliškai kalbančių. Ir toje parapijoje šios 
iškilmės atliekamos abiem kalbom. Neteko nugirsti, kad 
dėl to vaikų tėvai būtų pareiškę nepasitenkinimą.

A. Svilonis

T'rr« vietos gi-nyijų vadų, d 
•urnos s|Įsė> ir vkjjs britų im 
•* ‘X ® an.tr»s.
K ‘ karai kiek aptilsta,

k-aiatMs vėl pagyvėa. p pasku
tiniu Mohanmando lakinas Uo

* it

Kauno Prisikėlimo bažnyčia ukupuotoj Lietuvoj

pats pradėjo atiminėti iš tų, ku- tas teisingesnis, bet vis tik sa
vo pusėje reikia turėti mullos 
paramą, kad jis žudiko neap- 
šauKtų Allacno priešu, nes to
kiam tada nebūtų gyvenimo ir 
viso kaimo ar krašto pareiga bū

prieš reguliarę britų kariuome
nę išstūmė nemenkesnę savąją' ne jam jau nedavė geruoju.
ir vietos gyveutpjns prade-! Kohistanas jau nuo amžių yra 
jo šaukti į “šventąjį karą’’, plėšikų lizdas. Ter maža van- 

Taigi, kai aš Indijoje prisi- clęr.s. žolė auga metų sezonais.
svečiavęs per minimas sritis va_‘ Aviganiu bandos su savo gy-
žiavai iš Pešavaro į Kabulą,man' vujiąis amžinai keliasi iš vie-’l tų jį sudoroti,
patiko mūsų autobuso šoferis,! nos vietos i kita. Vietos oyven-’ .. , . . x . .v

, i ’ i • - i xr i . • • x ” v. Šiuose kaimuose slapstosi ,smiklus, sakalo akm vyrukas.Va-! toru pastąv.os . vietos nežino.I T -• , t. .. . r . i Indijos teisingumo ranku istru-zHKąar.t oro pakelėse įtvirbn- Karavansarauus Jaiko afndai, , . . ,. . ‘ . j- v j ’’ji • ~ kę žmogžudžiai ir Kiti didesnitus kulkosvydžiu . lizdus, aroaj derlingesnus paupius išdirba) w-,. •' 7 , , . i nusikaltėliai.! patamu, o konistanieciai am-!
* ž’nai klajodami užpuldinėja ka- Vienas-tokių didelių nusikal_ 

rayanus, karavansaiujus ir netl tėlių pasidaro garsiu Mohan- 
sės.lius kaimiečius. Ten nėra jo- j maudo vadu Fatalibai. Jis Bom- 
kios kitos teisės, kaip tik jėga, bėjuęe kelioms dešimtims 
nes kraštas neįeina į administ- terų nupjaustė pirštus, 
ratinę Indijos dalj, o Afgani^ta

patiko mūsų autobuso

tus kulkosvydžių . lizdus, 
pralenkiant anglų šarvuočius, 
-Saiiler. toks buvo įc vardas, ne
prašomas pradėjo pasakoti:

— Hoa' Žiūrėkite, jie nori pa
gauti Džian Izą.nes jis prieš sa
vaitę užmušė keturiolika anglų 
ir net du kulkosvydžius, iš jų 

’atėmė? - ‘ ' r •''
— O kas; gi yda tas Ižą? —■'

klausiu ji: 5 . ’ • - ‘ ’

— Mano bhoįi, mano brolis,
' > ■ # ’Z 1 Į

— pasididživ-odamas,atsakė Sar
dar.

•— Tur būti iš Mohamanao gi
minės?

— Nei, .šiahazari.
— Tai dėlko jjs prieš anglus 

kariauja, juk anglai su Šiahara- 
ri žmonėmis draugingi?...

—Matot, jajn buvo -mokama 
tik .15 rupijų kas mėnesį o žir
gą (vadas, arba vadų taryba) 
gaudavo po 20, taigi jis -ir no- 
lėjo pasidaryti žirgą.

— Na. ir kaip, pasisekė?
— Ne, kiti jj išvarė iš savo 

krašto ir jis perėjo pas kohista- 
niečius.

— Ne. derėtis,
— O ką. jis ten laimėjo?
— Laimėjo? Žinoma. Anglai 

sutiko jam mokėti po 20 rupijų,, mokėti už apsaugojimą telegra- 
bst su sąlyga, kad nieko neuž- fo ir duoti pakankamai vinių tų 
puldinėtų ant Kibulo — Peša-j vietų gyventojams, kad lik am-( 
vare kelio Kurį laiką Džiari Iza 
gyveno ramiai, bet kartą f?kiro; stulpų. 
Alingaro žmonės užpuolė indų

Afganist, 
nas .rfėpaįėg^ąinas^ų suvaldyti, Jjių
duoda visišką nepriklausomy- 
bfe . -

1 > ■ -•. ... .

K ekvienas ;Kohistand:< fcąiį 
mas ar kiemas yraatsira’trirtė- 
vė.Visas kiemas-iptvertas aukš
ta, Ugi 6 —.8 mętrii žlugto mo
lio siena, su bokšteliais kam
puose.^ Tuose bokšteliuose vi- 
iiiomcl-budi \ginkluota sargybi
niai įf pamate iš kalnų besilei
džiančius klajoklius kohista- 
čius. tuoj sukelia aliarmą. Du
rys tokių tvritovi sukaltos iš 
skaldytų topolio lentų, arba už
raišiotos ievų virvių varžtais 
Tam reikalui dažnai vartojamos 
ir telefono bei tėlegiafo vie
los.... ..

Nors iš tolo tokie fortai atro
do bauginančiai, bet iš tikrųjų 

j kartais, asilui i juos bėsitrinant, 
švirshi visa siena.

Anglai mielu noru o

mo- 
ausis, 

ir uet^ęįiįjdiliėrių brangeny- 
į sumomis pabėgo į Kohis- 

taną.
— T’a'p dabar gyvenu ?Fata- 

'ibai?-- kalbinu toKėtfsavo šo- 
feiį. y ' ’■ " ■’ ■

— Vyriškai. Visas Vizirista- 
iias dreba prieš jį, bet negali jo 
sugauti.

— O ką jis padųrė su lomi; 
brangenybėmis; parsi
nešė9

sutinka

žinai ncsiskolintų vielą nuo

11 Kaiminiai dažniausiai esti am 
karavaną ir nuo to laiko Iza ne žiname “karo stovyje“ ar laukia 
begavo iš anglų algos. Tada jis progos. kuomet vienas^ kitą ga- 
siisirado būrį drąsių vyrų

— Jš visų vadų prisipirko 
dukterų, aprengė jas ir dabar 
rengi i naują žygį į Indiją, į 
Nanšerą- Tiesa, anglai reikala
vo jį išduoti, bet vis tik ir mū
sų vadams dar nenusibodo savo 
galvas nešioti ant pečių. Tegul 
lik pamėgina, tada žinotų, kas 
’.yra Fatalibai: ' '

Anglai deda visas pastangas, ge
ručiu susitarti su vadais, ap- 
.ginklucja sėslius,nors no tų gink 
lų ir jiems patiems nemažai 
tenka. Hazarai ir Dir — Svato 
sričių gyventojai dažnai už pi
nigus palaiko anglu pusę, bet, 
kartais, iš Kohistano atsibrau- 
na gaujos klajoklių ir ang
lams tenka ginti save ‘šaliniu

^-kus.-

iriės nudobti. Kuris galingesnis, I (Bus daugiau)

J. VENCLOVA

SIMONO DAUKANTO 
LIETUVIŠKA VEIKLA

(Tęsinys)
Kad S. Daukantas buvo rimtas istorikas ir 

mokėjo istorinius dokumentus kritiškai vertinti, 
jau anksčiau buvo kalbėta, tuo labiau, kad jo net 
nuvertintojai pripažįsta, jog istorinių faktų ne
falsifikavo bei išgalvojo (žiūr. P. Naujokaitis, 
49 p.). Netiesa, kaip būgininkai su lenkiškais pa
taikūnais, norėdami jį pažeminti, nurodinėja, kad 
Daukantas vien tik teigiamai rašė apie Lietuvą 
bei lietuvius, nieko neigiamo pas juos nematyda
mas. Pvz., Daukantas priekaištavo net Vytautui 
Didžiajam (S. Daukantas. Raštai. II .L, 1976 m., 
764 p.): “Didis buvo valdimieras (Vytautas), bet 
dar didesnis būtų buvęs, kad jis būtų mokyklą 
Vilniuj ar Trakuose įkūręs... Pinigų jis nestoka- 
vo, kur tik jo garbė reikalavo... Lenkai turėjo 
aukštą mokyklą Krokuvoj, o Lietuva nė kokios”, 
šių neigiamybių galės rasti daugiau, kas nuosek
liai perskaitys jo raštus.

O kad jis rašė savo istorinius veikalus pa
gražintu sJliumi, tai norėjo, kad lietuvių liaudis 
juos suprastų, kaij ir paaiškino M. Lukšienė: 
“Trokšdamas pr veikti skaitytoją valstietį, daž
nai labai maža tesuprantantį istorinius reiški

nius, jis dažnai kalba vaizdais. Grožinis, litera
tūrinis momentas S. Daukanto istoriniuose vei
kaluose yra itin stiprus”. Yra žinoma ir daugiau 
istorikų, kurie rašė panašiu stiliumi.' Ir net kai 
kurie istorinių faktų fiksuotojai savo kronikas 
rašė net eilėmis, pvz., Ditlebo Alnpekės “Eiliuotoji 
kronika”, bet vis tiek jos turi savo istorinę vertę.

Aplamai JB. Daukantas, atsižvelgiant į ano 
meto sąlygas, gerai rašė savo istorinius veikalus, 
kur reikėjo — kritiškai vertino aprašytus išo
rinius įvykius, kaip tai Vygando Marburgiečio 
tvirtinimą, jog vokiečiai Strėvos mūšyje 1348 m. 
sunaikino lietuvių kariuomenę ir, panaudpįes 
tvirtesnius argumentus. Įrodė, kad lietuviai čia 
ne taip jau smarkiai pralaimėjo ir kitur. Tad 
ir jo parašyti istoriniai veikalai turi mokslinę 
vertę.

Teisingai 8. Daukantas laiko lietuvius sena tau
ta ir kad jie buvo vadinami ir kitais vardais (ski
tais, sarmątais,getais, aisčiais, etc.), o taip, kad 
jis lietuvius supranta platesne prasme, ką vėliau 
ir patvirtino žymūs pasaulio mokslininkai bei 
istorikai: garsus rusų istorikas prof. dr. P. Milju- 
kov, žymus prancūzų istorikas prof. L. Halhen. 
žinomas vokiečių mokslininkas prof. dr. A. ^Bez- 
zenberger J įžymus pasaulio proistorikas prof. dr. 
H. Bender, mūsų istorikas Voldemaras, garsus 
anglų istorikas prof. dr. R. Latham, voteiečiu pno- 
istorikas dr. L. Wilser ir visa eilė kitų, kurių čia 
npįmanoma išvardyti. Pvz., prof. dr. R. Latham

(The Nationalities of Europe, London, I t. 18 p.) 
nurodė: “Ethnologically, the Lithuanic stock falls 
into four divisions: the Yatshving, the Lithuanic 
Proper, the Lett and the Prussian’’ (plačiai argu
mentuotai išdėstyta J. Venclovos “Lietuviai žiloj 
senovėj”). ,

Todėl ir suprantama, kad objektyvūs istori
kai S. Daukantą gerąi vertina. Prof. dr. E. Wol- 
.ter (Mitteilungen der Litauiscben Litteraturi- 
schen Gesellschaft,-III t.. 2661) įteigė: “S. Dau
kantas turėjo tinkamą istorinį išsilavinimą, buvo 
labai geras savo tautos žinovasIstorikas prof. 

41r. Vyt Merkys (S. Paufepptas. 1972 m.. 182 p.) 
priėjo išvados: “daokantat rtsų pirma buvo isto
rikas. Jo “Istorija žemaitiška”, nagrinėjanti po- 
4Pinę Lietuvos praeitį ligi Liublino unijos, savo 
apimtimi lietuvių istoriografijoj yra nepralenk-, 
la... Daukanto išp pat pirmoji lietuvių
kultūros istorija*. Prancizn Jšbrikas dr. A. Bos- 
sin (La Lithuanie. 133 m.) Š. Paukantą vadina 
didžiuoju Lietuvos istoriku CILe grand historien 
S. Daukantas”)- O le^kų žynuuis istorikas prof. 
J. Dchtųąpski fĄctą jjaltįco-ąlayica, 1969, VI t) 
S. Daukantą ląiko JiŠūviŲ įąuttk Glorijos tėvu.

I • 7M

Tiesa. ne su visomis 8. -Daukanto prieitomis 
iškoadomtt lenk* sutikti. Pavyzdžiui, jis aiškino, 
kad lietuvių protėvynė buvaxi Indijoj (Azijoj) ir 
iš ten jie yra atvykę, bet anuo laiku visuotinai

tikėta, jog ir visų indoeuropiečių bei arijų pro
tėvynė buvusi Indijoj (plačiai J. Venclovos “Indo
europiečių protėvynė senovinėj Lietuvoj”, "1978).

J Bus d Augiau)

Vakar pasibaigė Aleksandros Vaisiūnienės 
“Vegetariška mityba ir sveikata”. Ji išeis knygos 
formoje. Kas norėtų šią knygą įsigyti, tai prašo
mas parašyti tokiu adresu: Mr. Jurgis Jašinskas, 
761 East 7th St., So. Boston, Ma., 02-127.

Kelias dienas Naujienų atkarpoje eis J. Venc
lovos “Simano Daukanto lietuviška veikla”, o ta
da pradėsime Pušėną.

♦ i »

Praeitų metu Naujienų atkarpoie ėjo I. Pu- 
šėas romanas “Susitikimas Mcmtanoj”. Šiomis 
dienomis pradėsime spausdinti naries Onta
rians nauią romaną “Kova ir meilė”.

Kas norėtų Įsigyti Pušėno “Šusitlkiftias Mon
tanoj”. ar kitus, jo leidinius, prašome k?jeų»tis i 
Genutės leidyklą. 32T p*L 56. Petras GervMa, 200-3 
Robson, Hot Springs, Ail 71013.
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Funeral Home and Cremation Service
1729 S. Halsted St

24 Hour Saryice

(Urbo dienomis - >

TeL: 562-2727 arba 562-2728

8

TEL. 233-8553

Service 461-8200, Page 06058

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikog 

Medicinos direktoriui

1938 S. Manheim Rd, Weetchestex, 1IL 
VALANDOS:

Didieji Chicagos sunkvežimiai tebeveža į Rytinę Tautinių kapinių dalį didžiausius 
akmenis ir cemento blokus. Antano Pavilionio nuotrauka

Modernios poezijos knyga. Kaina 5 dol Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:

Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

Charles Stasukaitis 
FD.LE.
(312) 226*1344

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103ed Street 
Valandos pagal susitarimą

— Lietuvių Brighton Parko 
Moterų klubo poatostoginiš na
rių susirinkimas įvyks ketvirta
dienį spalio 4 dieną 1 vai. po 
pietų, Anelės salėje, 4500 South 
Taiman. Narės kviečiamos atsi
lankyti ir pasiimti savo bilietus 
į banketą, kuris įvyks spalio 14 
dieną., Dariaus-Girėno posto sa
lėje, 4416 S. Western Ave.

E. Strungys

OPTOMETRISTAS 
.KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St. TeL 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

— Upytės Draugiško klubo 
susirinkimas įvyks penktadienį, 
spalio 5 d., Anelės Kojak salėje, 
4500 So. Taiman Avė. Pradžia 
1 vai. po pietų. Nariai kviečiami 
atsilankyti. Po susirinkimo bus

vaišės. A. Ralys

Jei žmogus yra įsimylėjęs pats 
į save, tai savaime aišku nebė
ra varžovu.

.INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 West 63rd Street 

Valandos; antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtai 5—7 raL vak. 

Ofise. telefonas: 776-2880, 
Rezidencijos telef.; 448-5545

— Tai kas kam patinka 
duktė, kam motina.

kam

• If 
lerių. Tai irgi graži suma pi- f 
uigų, ar ne? Tai kogi čia aima
nuojate.—jūs gal pasakysite. 

. Ne, neaimanuojame, tiktai rei 
kalinga truputį giliau išsiaiš- I 
kinti. Tie pipigąi yra Kapinių | 
Karvutė, jų procentas būtinai 
yra reikalingas kapinių užlaiky
mui ir net kapinių išlaikymui. 
Jeigu tuos pinigus ar jų dides
nę dalį išleisime naujos? koply
čios statymui tai mes atsirastu- 
me labai prastoje padėtyje. Štai 
kodėl: Nuošimčiai už investuo. 
tus pinigus dabar yra maždaug 
tarp 6 proc. ir 0 proc-, jeigu mes 
padėsime tuos pinigus, sakysi- 

-me^į jbanką’ir gautume 7 proc., 
■kas dabar yra lengva gauti, tai 
A’žA. .penkis ,f šimtus tūkstančių 
"mėš gautume ”*-^.000.w dpi. į 
metus įplaukų, o tas mums yra 
būtinai reikalinga kapinių išlai
kymui, tai negali būti jokios, 
abejonės.

Dabar pažiūrėkime į audi
toriaus raportą dar atidžiau. Aš 
nežinau, ką jūs padarote su me
tiniais auditoriaus raportais,bei 
aš čui po ranka turiu praėjusių 
12-kos .metų, auditorių raportus 
ir man matosi.kad jau per daug 
metų.kapinių normalės metinės 
įplaukos nepadengia normalių 
ii reikalingų kapinėms operuo
ti metinių išlaidu.Kas rodo,kad 
reikia paimti iš užaugusio inves 
tuotų pinigų procento. Jeigu 
mes suvartosim investuojamą 

(Nukelta i 6 psl)

Dar apie Ljętuyįiį TaųtilĮiiĮ kapinių sklypų 
savininkų teises

XTgsteys)

Dabar klauskime patys .savęs, 
kiek laisvos minties lietuvių 
Chicagoje dar .bus už 50 metų? 
Manau,' jog’ atsakymo, į šį klau- 
.ąimą neturime męi vienas. Vis
gi vertėtų labai rimtai apįe tai 
pagalvoti

Praeitų metų kap.inių sklypų 
savininkų susirinkime, kažkas 
iškėlė klausimą, kodėl nesirūpi- 

■■ ninam naujos koplyčios staty-1 
mo reikalų^ Kodėl netvarkoma 
■rytipė pn-^ k^iriių hęšutvar. 
kytųs žemiė§? Kodėl neperkama 
daiigiąįl žemės, Y nes' žeiįe yra 
geias investinentes? Visi tie 
klausimai’ yra gana rimti ir 
verta pagalvoti. Bet pirma tu-> 
rime gerai pagalvoti, ar mums 
tas yra reikalinga, ar bus iš to 
kokia nauda ir ar turime už
tektinai .pinigu -tokiems projek-’ 
tams ir pagerinimams? 

• • *
Kažkas išsireišškė, kad mes 

turime, pinigų.... kaip šieno.Mes 
greitai apie tai pakalbėsime. 
Dabar noriu jums duoti paly
ginimą apie kapines. Dabartine 
kapinių kaplyčia, pastatyta 1937 . . .
— 1938 metais, kainavo, apie yra ęe^ių^i-Upinių užląiky- 
30,000.00. Tokią koplyčią dabar mui ir prįžiųrėjįmui yra įver- 
pastatyti kainuotu gal 100,000 00 tinti arti milijono (aprox. 
dol. ar gal daugiau. Naują kop. 400,000.00) dolerių. Tas reiškia,

M
GENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIG

TeL 527-1741 — 1742

Telefonas 523-0440

ųįrii^e/kieK ji mums kainuotų? 
-Guliu apytikriai jums pasakyti, 
kad koplyčios pastatymas, že
mės sutvarkymas ir kelių išvedi
mas mums gali kainuoti apie 
% milijono <500,000.00) dolerių 
arba ir daugiau.

Dabar pakalbėkime apie fi
nansus ir apie kapinių turtą. 
Finansinį raportą jūs girdėsite 
iš iždininko- Alfredo Dargio 2ii 
sekretoriaus Motiejaus Batučio, 
jums.daug ką praneš, taipgi pi r 
mininkąs Eugenijus Gerulis pa
pasakos <agię,!^bei}č^[^.^^piiiių; 
veikią įr.į varžymąsi. ‘i;
Jūs •sepsavBhjtuiite nfetinį;aii- 

ditorįąus raportą arba certifi- 
kųotą finansinę atskaitą. Tai ir 
pagviidenkime.Ten. parodo, kad 
visas, kapinių turtas įvertintas 
daugiau jcaip milijonas (1,000,- 
000.00) rtolerių.-'Greitai peržvel

TĖVAS m SŪNUS

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

lakstės automobiliams pastatyti

rnt

Laidotuvių Direktoriai

2533 W. 71st Street

1410 So. 50th Ave., Cicero

■
i 
1

liT EV£N OH TFK

1424 South 50th Avenue 
Cicero, I1L 60650

Ė

URDU KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 

PatarėjaJ ir laidojimo direktoriai:

tų statyti eiri.vęsųę, gražesnę, dey) ;RPie septyni
moderniškesnę. Dabar vęl^u- tūkstančių ^700,000.00) <įo.

lenų. Tai irgi graži suma pin-

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

2424 West 69th Street — TeL RE 7-1213

n 'Xinesnay, October 3. 198 I

I
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• TO TRUST IN YOUR FALLOW K A 
NOBLE VIRTUE •• 
MMNG. NEVER T 
wuy (RS action: 
SOONER OR UTEI 
MAY DO 
UNEXPEC1

Florida

St Petersburg, Fla. 33710 
TeL (813) 321-4200

lijcnas. dolerių”. -Tikrai taip yra 
ir galįma pąsidi.džiūotiį bet tu- 
lijneIrčiau jį pastudijuoti. To
liau mes ęaatome, kad žemė, kop 
Įyčia, . namas ir tvartas skersai 
Kean Ąve-, JjiipgL. visokios ma
šinos ir visokie įrankiai, kurie

Apdraustas perkraustymsc 
is įvairiu atstumu 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-1882 ar 376-5996

! čia yąrjk'M^7
Apklijuokime auditoriaus ra- 

portą .igiiap: Pagal State Law, 
(valstijos .patvaikymų) mūs ka
pinės turi .tįicėti “jąjnžiną fon
dą” (The Perpetual Care Fund). 
Mes į 4ą fondą turime arti 
IŽ5UU0.Ų0 .«|ol. Tos sumos ųe- 
gąlime išteisti- Uktei tų .pinigų 
uždirbta procentą galime nau
doti kapinių užlaikymui. Atė? 
mus tą Care fund, investuoįa- 

pinigų lieka pusė, ar kiek 
ailiiono do-

SERVE WITH PRIDEK5 
THE NATIONAL GUARD

w nW

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

11028 Southwest HwyM Palos Hills, Illinoii
TeL 974-4410

14^? AM

’WWfC'ttM BEITI
HELF TO PROTECT YOU

■ am auto Accitmi
»Accoarm to w

MSTITUTt FOR UFH 
UVWC, UKRKAN MUTUAL 

INSUUNCI COMPANY T4EY . 
KtS TRAIN TH£ W>¥71N

from blow: ag Amor 
mis OF .THE QAR, LfifStM

THROWN OUT OF TM C*
AND INCREASE WY*

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI £

1446 South 50th Avenue J 

Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003



t)AK APIE LIETU V H
(Atkelta iš 5-to p;L)

kapitalą, pastatysime naują gra 
žią koplyčią ir sutvai kyšime 
imsutvarkytą žemę, tai mes tu
rėsime gražia koolvčia ir labai 
gražias kapines, bet mes leng

jų nuesavy- 
<avin nkais-

vai galime prarasti 
Lę. Nebūtume jų 
Valstija (StaM paikintų glcbą? 
— rerygverį ir Lietuvių Tauti
niu. Kapinių nebėr. Tada pra
dėtų laidoti visus,
g ant i spalvą ar į tautybę. Taigi ’ 
\erta pagalvoti, ar ne?

Kapinių normalės įplaukos 
yra už laidojimus, sklypų bei 
pavieniu duobių pardavimą, 
šiek tiek už muzikos grorimą1 
m’ru>ių prisiminimui, pamink-i 
lų fundamentų išliejimą ir vi- 
-ai mažai už sėliu pardavimai 
prieš pat Kapų Puošimo Dieną, I 
tai beveik ir viskas. Turiu paste
bėki. kad dabar sklypų ir pavie
nių duobių pardavimas yra la-’ 
bai lėtas, šiuo reikalu visi skly
pų savininkai turėtų susirūpin
ti ir ateiti direktoriams i talka.

Gerbia m i ej i, n epą m i r šk i te, 
jūs e>ate šių kapinių savinin
kai... Jūs išrenkate direktorius 
ir jie darbuoasi, bet direkto- 
riam> yra labai reikalinga iūsu 
visų talka. Turime dirbti visi 
bendiai.

Gerbiamieji sklypų <avmin-j 
kai,brangūs tautiečiai lietuviai!j 
Jūs estate tikri m vieniteliai šių! 
kapiniu savininkai. Jūs turite 
labai rimtai ir rūpestingai dar
buotis, kad Lietuvių r______
Kapinės pasiliktu kuo ilgiau
siai lietuvių priežiūroje'ir lie
tuviu kontroliuojamos. Reika
linga įtraukti kuo daugiausia 
jaunų lietuvių į kapinių direk-

torh> reikalinga kuo daugiau t 
jaunų iietvių Įiakaloiiuį kad j 
įsigytu Šir lietuviškose kapi- j 
nėse sklypų Turime pakalbinti 
draugus g’mines, sūnus dūk 
teri£, anūkus ir anūkes- Žmo
na, tai nebus lengvas darbas, 
nes su jaunais žmonėmis kalbė
ti apie kapine- nėra labai pato 
gu, bet reikalinga Nes tai yra 
mūrų vienintelė viltis, kiek ‘1 
giau išsilaiky;i. “Grandpa ir 
grandma” anūkėliams nuperka 

neatsižvel-’ visokiu dalyėlių, tai kodėl ne
nupirkti Lietuvių Tautinėse Ka 
pinėse sklypą? Pagalvokite....

Lietuviu Tautinės Kapinės la 
bai glaudžiai susirišę su visa 
Ch-cagos liet vi u isterija, čionai 
yra palaidota labai daug žymių 
ir garbingų mūsų lietuvių tau
tiečių, čionai ki<uto granito pa
minklai atžymi j u kapus. Clii- 
cagoje lietuviai gal amžinai ir 
neiš?’ilaikys, bet turėtume steng 
tis visi,kad kuo ilgiausiai užsitę
stu. Kuomet lietuviu Chicagcie 
jau ir nebus tai bus mūsų pa
liktos Lietuvių Tautines Kapi
nės kaip isterinis paminklas, 
ateinanč.oms getka-items, kaip 
įrodymas, kad čionai gyveno 
žmonės; kaž kur iš Europos ai- 
vvkę ir jie vadinosi lietuviais.

Mes įsame tikri, kad jau. 
jums nusibodo mūsų raštas skai 
tyti, tai jau dabar ir baigsime. 
Baigdami dar norime visiems 
priminti, kada jums į galvą atei 
na gera mintis ,tai tuojau užsi
rašykite ant gabaliuko popie
riaus, kad nepamirsiumėt. Tu-

tliictl Lieti - * J. . i vedami gera sumanymą, tautines I v . .x . w ... . 'šykite ir asmeniškai, arba paš
tu pasiuskit kapinių direktoriam 
arba kapinių užvaizdai, bet vi
suomet sau pasilikite kopiją. 
Direktoriai jūsų sumanymus ap 
svarstys ir jeigu bus praktiškos? 
ir kapinėms naudingas, tam pa
togiu laiku g ūsų sumanymą įvyk 
dys. Direktoriai jums už tai bus 
dėkingi, o jūs būsite patenkinti 
pasitarnavę savoms kapinėms. 
Ačiū jums visiems ir linkime 
geriausiu metu.

Antanas Povilonis-Powell 
(Pabaiga)

— JAV R. L. B-nės Mar
quette Parko apylinkės valdyba 
rengia RUDENS BALIŲ š. m. 
spalio mėn. 20 d. (šeštadieni), 
6:30 vai. vaksro Šv. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos sa
lėje, 6820 So. Washtenaw Ave., 
Chicagoje, Ill.

Trumpą menine programą 
atliks p. Liiula Burbienė. Bus 
patiekta šilta vakarienė, veiks 
baras, dovanų paskirstymas ir 
kiti netikėtumai, šokiams gros 
"‘Gintaro” orkestras.

Maloniai kviečiame narius, 
prijaučiančius ir visa lietuvišką 
visuomenę atsilankyti į šį pa
rengimą.

J )ėl inf ormaci j os skam binkite 
tel. 431-4616, 
J 639.

Pakvietimai 
visus valdybos

ir

gsimami ir pas 
narius.

Valdyba 
______ Į

— Chicagos Lietuvių Spaudos 
klubo narių, susirinkimas įvyks 
penktadienį, spalio mėn. 5 d.,' 
7 vai. vak.; Lietuvio Sodyboje, < 
6515 So. Kalifornia Avė. Nariai, 
prašom gausiai dalyvauti, nes1 
yra svarbių reikalų aptarti. Bus į 
diskusijos iškeltais klausimais, ‘ 

'o nariai prašom užsimokėti na-j 
rio mokestį. Valdyba •

i

■■

yiSŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

BUTŲ NUOMAVIMAS
S MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

8 NOTARIATAS 8 VERT IMA L

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
EB HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSĮMOKtUTMAli

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

^UTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAL’SKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL 847-7742

S.3AL BSTAT1 FO« ML! | WAL ■STATI SALK

Tojau pc pamaldų.Anelės Ko- 
k salėje. 4500 S. Tahnan Avė. 

mas metinis nariu susirin. 
name Klubo Vėlyba 

-Komisija padarys 
Po to bus Klubo 

ir -Rėzivijos Kcmiši
mai nr daug kitu lie- 
Krivulės veklą nutari-

lių vertingų laimikių, kaip spal 
vata televizija? auksinis retežė
lis, krepšys bof^į'^^^ipriųjų- 

lairnė- 
ai po-

i Reno, 
erica n j

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

yba nuoširdžiai kviečia 
Krivulėnus sū šeimomis 

’štamais dalyvauti.

r ai, teiOr at
N evadą, paaukok
Airlines, kur Birutė Zalatorius 
yra kelionių patarėja, 1515 
Harlem Ave., Oak Park, 
(Ačiū na.iei Birutei).

Parodos rengimo vedėja 
mūsų gerai žinomų solisto

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

orth
Ill.

— Brighton Parko Lietuvių' '■ 
Namų savininkų dr-jos valdyba i 
šaukia informacini susirinkimą -s; 
parapijos salėje š. m. spalio 3;
d. 7 v .v. Dalyvaus valdžios at- i 
stovai. Bus kavutė. Prašome' ‘ 
skaitlingai dalyvauti. Valdyba

BUVUSIŲ LIETUVOS- POLI.
CMOS KRIVŪLĖS KLUBo 
VALDYBOS KVIETIMAS

SLA šešto (6) apskriičo 
metinė konerencija įvyks šek-

tpfjos salėje, įėjimas iš šo. 
~H>230 So. Artesian, Chicago. 
ASgciame kuopų valdybas ir 
dftegatus ’ daly vau!:. Valdyba

CHICAGOS LIETUVIŲ
■ KLUBAS RENGIA MADŲ 

.PARODĄ

Ši rudens pramoga Įvyks šeš-
Jūs esate kviečiami į pamal

das, kurios įvyks 1984 met. spa
lio mėnesio 7 dieną 10:30 vai. rjtadienį, 1984 m.spalio 20-tą nau- 
Šventos Mergelės Marijos Gi-Į jame ir puošniame “Drury La- 
mimo parapijos bažnyčioje, 6820 ne”* Oakbrook Terrace name. 
Washtenaw Ave., Chicago, ILL.,! Vaišės prasidės šu taurėmis 11 
Angelų Sargų šventėj už žuvu- 

vumu, nes daugiau negeria ne- sius ir mirsius policijos tamaii- 
gu reikia tojus.

yra 
Al

girdo ir Aldonos Brazių dukra,,, 
ponia Beverly Opeika, Palos| 
Park, Ill ir Daniel Giržadas 
telef. 448-8459. * Visos ~ dienos 
džiaugsmas tik $20.00<dV
• Chicagos Lietuvių Mdtėj'ų Klu 
bas tiesia mielaširdystėš Įfanką : 
reikalingiems pagalbos* b^i pa
tekusiems į vargą. Taipgrjpareį 
mia lietuvišką veklą, spaūdą ir! 
d uo da taut i eč i ams st i per d i j a si 
Pelnas eina tik labdarai.

Tad nedelsiant, skambinkit -i- 
448-8459 ir ligi malonaus pasi
matymo!....

j butų mūrinis. Labai geros pajamos. 
Dilelis butas savininkui. Geras inves
tavimas.

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Didelis, gražiai įrengtas bungalowl 
Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto JekLsį, 
Dirbu ir-uimiesčiuose, graft, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUT11 

4514 S. Talman Avė, 
. Tai. 927-3559

Teodora Kuzienė

Galvijai virši’a žmones blai-
o 

nės 
liai 
gi.

Naujienose galima gauti
AUGUSTINO PAšKONIO

knygą apie

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLA IR 
JOS KARIŪNŲ LIKIMĄ

Minkšti viršeliai. 90 psl. Kaina $4.00.
Už persiuntimą pridėkite $1.00.

Čeki rašykite ir siųskite:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago, Hl., 60608

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 — S17. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti čekj:

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

Teh: 436-7878

DĖMESIO
62-80 METŲ AMž. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilis 
liability draudimas pensininkams. 

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

Chicago, III. į
Tel. 523-8775 arba 523-9191 ?

HELP WANTED — MALE-FEMALE;
Reikia Darbininku ir Darbininkių -

GOVERNMENT JOBS 
$16,559—$50,553/year. 

Now. Hiring. Your Area.
Call 1-805-687-6000 

Ext. R-9617

tuo jame ir esame apdrausti

. 6557 S. Ta Ima n Avenue:

v- r. ir seks iki priešpiečių.
Madų paroda nušvies tradici

nes, klasiškas ir moderniausias 
madas,“Ai* ui e’s Ltd’\ 9515 Cook 
Ave.? Oaklawn”. Taipgi vėliau
sių madų trumpų ir ilgų paltų čius 
iš “Karkažis Furs”, 76 Couth 
La Grange Read 
lllinos.

Kaip kajd išmintingi žmo- 
būna labai kvaili, taip kvai-, | 
kartais būna labai išmin-. i

n
Kas paskui stenka — liku- 
išrenka.

— Kaip tas žydas: pats muša, 
pats rėkia..

Joe Kulys Al. Majerczyk, Viktoras Utara, ir R. Daley ir vietos 
politikai dalyvaus Brighton Parko namų savininkų susirinkime 
ateinantį trečiadienį, spalio 3 d. 7 vai. parapijos salėje. Kas neuž
siregistravęs, salėje galės užsiregistruoti balsavimui. Aldcrmanas 
A. Majerczykar papasakos God Sheppard reikalų eigą. 

— ■ — - — - - - - - ---

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NaajienoM galima <auti nepaprastai {domina gydy
tojoj ria<Jomfcn&? veikėjo ir rąžytojo ataiminimui,

Dr. A. GtMi — MINTYS IR DARBAI, 259 pan, liečia 19X 
metų {vykimų J&blonskio ir Totoraičio jaunai dienas h 
rjsirūpinlnų |8.0C

Dr. A- J. Gutaee — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir 
grožis. Kietafa nrAeliaia t4.(M

O. A. J. Gumcb — AUKŽTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionė® po Europą įspūdžiai. Tik___

GaAma taip pat atsakyti paktu. ataiuAtua 6ek| arbi

11 penionthno

. lAUTID BTW CDCAOO. C MMt

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Avė.
(312) ;<b-8700

rCko šileikio: apsakymų knyga 
^Liucija” jau atspausdinta.

“LIUCIJA”
Klitorius pavaizduoja lietuvių 
Ą'veninią nuo XX šimtmečio 
pradžios Iki H Pasaulinio karo. 
^2 ilgesni ir trumpesni apsa

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

■ Ave., Chicago, EL 60629.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali dauj 

>adėti teisininke Prano ŠULO 
>aruošta ir tebėjo -Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
šleista knyga su legališkomit 
normomis.

Knyga su formomis gauna 
na Naujienų administracijoje. 
<nygos kaina - $3.9“ (su per- 
jutimu).

Triaminic® Syrup 
Triaminicin® Tablets 

or 
Triaminic-12® Tablets 

Ibr Allergy Relief 
that’s nothing to 

sneeze at.
C WM Owwr Uhtf ūr*
Sandot. Inc, Uacobk 6C 50L

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450

Taip pat daromi vertimai, gi-minių 
iškvietimai, pildomi pilietybes pra

šymai ir kitokie .blankai.

HemeownersInsurance
Good serwce/GoodpricQ

F.' Za polis. Agent 
320814 W. ?5th St

Everg. Park, IH. (7Z7 
60642 - 424-8654 b

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nu<
9 vai ryto iki 6 vai vakaro.

^extad.: nuo 9 vai. r. iki 12 vai. 0
Ii pagal susitarimą

. TeL 776-5162
XS49 Weal 63rd Street

Chicago, DL 60621 •

ADVOKATŲ DRAUGIJĄ
V. BYLA1TIS

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet 
šeštadieniais pagal «n rita rimą

Chicago, 111 <0629 
Tel: 778-8000

1M4


