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SEN. FRANK SAVICKAS PADEDA 
WALTER MONDALE

Al. yaitis dalyvavo demokratų suruoštuose 
mitinguose ir eisenoje miesto centre

ęiHCAGA, Iii. — Pirmadie
nio naktį sen’. Frank Savickas 
padėjo 'Valtariui Mondale su
ruošti demonstracijas ir dalyva
vo State Street eisenoje. Sen. 
Savickas žygiavo' pirmoje eilėje, 
kaitų su kitais eisenos organiza
toriais. .

Vaitis, fotografas ir veik
lus demokratų veikėjas, pirm'a- 
disnį dalyvavo demokratų eise 
noje, o vėliau važiavo specialiai 
papuoštuose vežimuose.

.Praeitą savaitę Chicagoje bu
vo’Geraldine Ferrara. Nėra tos 
s-avaites ,kad nekalbėtų bent 
viename didžiausiame Kalifor
nijos mieste. Kalifornijoje ji 
pasakė, daugiau rinkiminių kaly 
bu, negu prez. Reaganas. Ji ban 
do- Kalifornijos balsus, vėl 
kreipti demokratų pusėn.

-------- —-------------------------- i 
liką šūvių. Šūvius paleido du ’ 
premjerės sargai sieliai, prieš; 
kelis mėnesius buvo atrinkti 
premjerės gyvybei saugoti. Abu 
buvo fanatiški sichai, kurie bu- • 
vo nepatenkinti premjerės įsa-; 
kymu kariams įžengti į Amri- I 
can rįieste esančią Aukso šven- ! 
tevę. Kariai žinojo, kad Indijos į 
prezidentas buvo sichas, kad’ 
Punjabo provincijos karo vadas . 
buvo sichas, ’bet kai prisimin
davo sichų tikėjimo tvirtinimus, 
kad netikintieji neturi teisės 
įžengti į Aukso šventovę, " tai 
būdavo neramūs. Pats preziden 
tęs, įsakęs kariams suimti si-i

nu-

SICHAI NUŠOVĖ 
į INDIRA GANDHI

$EW DELHI, Tftdija.
č:iądiėnio rytą du fanatiški si- 
chži, sangoiųsięji' Indira Gan-

' chus, įsakinėjusius žudyti val
džiai tarnaujančius pareigūnus, 
o vėliau prezidentas atvyko į 
Amrican ir atsiprašė sichų dva
sinės vadovybės už įžengimą į 
Aukso šventovę. Šitie valdan
čių sichų veiksniai paveikė vi
same krašte -gyvenančius, stehuš.
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KARO VADOVYBĖ PASIRUOŠUSI
KIRSTI, KAIP KIRTO AMRICANE

Vadovybė pasiruošusi šalinti iš kariuomenės 
fanatikus sichus

pretnjeri

ofi&A

'•'TrįP’ '■‘Paveikė m premjerę ša-uguriifs’~ 
.karius. Du sargai dvasiškių pa-: 
raginti ryžosi nušauti premjerę.

Indijos
Jf£?prern j ėr-^išėj usnutėrgš

iš narifį
pairi®. į Ją faSkose turet^ au-
temaSskus ^nikįus.'(—4 '•>širlkos

Bangladesh

AREAS (Square Miles)^
1,261,597-7

Pakisto n !
310,403 \

Bangladesh
55,126

— — * —

Delily, vakar prasidėjo riaušės Kaš-
Jj£d^ga- 

leti.

ti, a/ ji galės nutraukti r«tą dan

J-’ki-ūiihę įr viena -kulka, pataikė 
į. kojos. šlaunį. ’ Buvo paleista 
daugiau'kulkų,’ be'f Jos?į premje
rę nepataiką. Ji pradejb *&kųs-j 
jis dideliais skausmais.'šūviai’ .

- atkreipė dėmesį kitų namo $ar-j gipažino. 
gų. Jie . subėgo į nelaimės vie
tą. Laukan išbėgoirhamuo- 

bu^o į ją paleista apie aštuonio- se buvusieji žmonės. ;

_ _t mėlynę, .b^ikenčiainčias,' la-' 
pų įspalvąs ir nepaprastai gražų 
gaitntos vaizdą; t L- .

Nespėjo ji žengti k dis žings
nius nuo - gyvenamo. -nĮamo, ir

•tLO;
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rnitmgue ir
suruošti demokratų 

rin€je dayje.
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Šįaurės Indijoje, įskaitant ir New 
miro ir Pakistano pasienyje. Riauš ininkai nori autonomijos.

Kada kariai nustatė, kas atsi
tiko, jie vietoj nušovė abu ka
rius, nušovusius premjerę. Nu
šovusieji prie nusikaltimo pri- 

. Tuo tarpu premjerė 
gulėjo ir kraujavo. Nutarė pa
skubomis vežti ją į mokslinin
kų administruojamą ligoninę, 
esančią 3 mylių atstumoje. Gy
dytojai dar galėjo su ligone kal
bėtis. Ji pasakė, kas jai skau
da. Gydytojai nutarė sustabdy
ti kraujavimą, išimti kūne esan
čias kulkas. Pradėjus opera
ciją sužeistoji nustojo sąmonės.

.Prie operacijos stalo dirbo 6 
gydytojai specialistai, bet sužeis 
toji sąmonės neatgavo. Už ke
lių minučių ji mirė.

Josios sūnus Rajio Gandhi, 
kongreso partijos -pirmininkas, 
Bengalijoj sakė politines kalbas. 
Jis buvo iškviestas paskubomis 
skubėti į New Dehli.

— Indira Gandhi į savo įstai
gą ėjo pėsčia, aplink josios na
mus buvo tiktai krūmai, nebu
vo jokios tvoros,.

i— Trečiadienio vakare Roj 
V. Gandhi buvo prisaikdintas 
Indijos premjero pareigoms.

KA LENDORRLIS

Visų šventųjų šventė 
Lapkričio 1: Licinijus, Kirmija,

Saulė teka 6:23, leidžiasi 4:44 

Vėsus, saulėtas

LENKAI IŠTRAUKĖ IŠ VISUOS 
KUN. POPELIUŠKOS LAVONĄ

— Ką valdžia padarė su mano sūnumi, nederėjo daryti 
su gyvuliu, — tarė motina, pamačiusi sūnų

VARŠUVA, Lenkija. — Antra Bet kai gen. česlov Kiščsk pa
dienio vakare grupė lenkų vai- skelbė, kad pol. kapt, ir du ei- 
džios narių, surado policijos pri- liniai atstovai oatraukti teisman 
girdytą kun. Jurgio Popelius- už kunigo įmetimą į Vislą, tai 

kos lavoną Vislcs užsisukimo 
tvenkinyje, smarkiai tekančio 
vandens gerokai aplamdytą.

Lenkų televizija tuojau pa
skelbė žinią antradienio vaka
re. Lavonas rastas ties Toninės 
miestu, kur Visla pasisuka ir 
sudaro didesnį vandens tvenki
nį, visai prie Wlockauskio mies
to. Visloje lavono neradę, na
rai įžengė į tvenkinį. Ten van
duo ne toks sraunus, bet tven
kinio dugnas labai tvankus. Po
licijos nužudyto kunigo atpažin
ti nuvažiavo sena kun. Popelius 
kos motina. Veidas buvo išpūs
tas, pirštai sulankstyti, bet mo
tina sūnų atpažino. Ji pratarė:

— Ką valdžia padarė su ma
no sūnumi, nederėtų daryti su 
gyslių, — tarė ir apsiverkė.

Trys policininkai aiškinsis 
teisme

Savaitės pradžioje, kada buvo 
paskelbta žinia, kad kun. Pope- 
liuška nužmh tas, bet jo lavonas 
nerastas, tai Lenkijoj buvo su
sidaręs įspūdis, kad kun. Pope- 
Iruška dar gali būti gyvas, žmo
nės manė, kad bet kurią dieną 
kun. Popeliuška pasirodys ku
riame nors mieste. Dar nepa
skelbtas polingos kapitono var-

kilo susirūpinimas ne tiktai Len 
kijoj, bet ir visame laisvame pa
sauly; 7. Visiems buvo aišku, 
kad Lenkijoj vyrauja suimtė. j 
Jeigu policijas kapitonas gali ’ 
sustabdyti kunigo automobilį, iš
imti iš jo keleivį, o vėliau tą ke
leivį surišti ir įmesti į Vislą, lai j 
visiems reikia susirūpinti.

NEW DEHLI, Imi. — Indira reignins. Indijos karo vadovy- 
Gandhi dar ncpala’dota, bet įvai hė, patyrusi api? premjerės In* 

; riose vielose sichai pradėjo kcl- , 
‘Ii riaušes, statydami dar dides-1 
' nitis reikalavimus, negu jie kė- j telį žuvusios 
: lė Aukso šventovės kovų metu. 
! Indijos vyriausybė nesitikėjo, 
į kad riaušės prasidėtų keliose vie
tose, bet jos vyksta pačioj? In
dijos sostinėje. Riaušės pasi- 

j (tėjo New Dehli ligoninės apy
linkėje ,kur paskubomis buvo 

! nuvežta sunkiai sužeista prem
jerė Indira Gandhi. Prie ig'cni- 
nės pradėjo koncentruotis si
drai, deikalaudami laisvės Pun- 

Įdžiabo provincijai ir visam Kaš- 
miro ir Pakistano pasieniui.

.Sichai užsimovę turbanus ir 
iškėlę baltas vėliavėles, pradėjo 
koncentruotis prie geriausios 
sostinės ligoninės, kurioje dar 
tebebuvo Indiros Gandhi lave
nas.

Prie tos pačios ligoninės pra
dėjo plaukti indai, kurie pradė
jo n0feužpakajin barzdotų si
chų galvas ir plėšti jų baltus ap
valkalus. Seni ir jaunesnieji si
eliai pradėjo nešdintis į visas pu 
-sės. Jie nesitikėjo, kad indai 
taip smarkiai juos puls ir neleis 
’miesto centre demonstruoti ir 
šūkauti.- Panašiai buvo puolami 
sichai ir kituose šiaurės Indijos 
miesteliuose.
: Indijos kariuomenė neišlei
džiama iš kareivinių. Tankai, 
kariai ir šarvuočiai automobi
liai yra pasiruošę išvykti. Ka
riuomenei įsakyta neleisti maiš
tininkams artėti prie Kašmiro 
bei Pakistano sienos. Uždraus
ta vežti grnkus. -sr 

Premjeras pasisaRė prieš 
Į .prievartą

Sichas Zail Sh"!i prisaikdi 
; no 10 metų Indiros Gardhi sū 
nu Rajio Gandhi premjero pa

ra Gandhi nušovimą, tuojau 
vietė į prezidentūrą vlenin- 

remierės sūnų ir 
i prisaikdino premjero pareigoms.

— Niekas tarp smarkiai ne
ps.irtų mirusios Indira Gandhi 
Leos, kaip pavartojimas prievar
tos šiame atsitikime, — pareiš
kė Rajio Gandhi sudėjęs rankas

I 3 krutinės ir nulenkęs galvą.

Iki šio meto Indijos karo va- 
>vybė dar nesiėmė jokių prie

vartos priemonių prieš fanatiš
kus sichus, jei neskaityti. areš 
tų ir apklausinėjimų fanatiškų 
sichų.

Fanatiškai turį teisę prašyti 
autenomijos ir leisti, bet jie-iie- 
turi teisės vartoti karo medžia
gos iš užsienio ir platinti fana-

MIRĖ SOLISTĖ ALEKSANDRA 
STASKEVIČIŪTĖ

„Iš Vilniaus praneša, kad spa
lio 23 dieną ten mirė operos so
listė Aleksandra Staskevičiūtė, 
lyrinis sopranas. Ji gimė Kau
ne 1899 metais. 1930 metais ji 
baigė Pragos konservatoriją -ir 
buvo 
t t ra.

priimta į Kauno operos te- 
Ji dainavo kartu su Feo- 
Šaliapinu Kaune ir M’ask- 
Kauno somoje kartumu 

dainavo Margariįbs
voje. 
ša]iapinu 
vaidmenį.

Sulaukus 55 melu amžiais, 
nustojo dainavusi, bet dėstė Kau 
no ir Vilniaus dainavimo mo
kyklose. Į politiką ji nesikišo, 
bet rusų okupacijos metu ją iš
rinko į liaudies seimą. Kada so
vietų karo jėgos; traukėsi iš Lie
tuvos, tai ji buvo pasitraukusi i 
Rus ją. Grįžusi į Vilnių ji dėstė 
dainavimą Vilniuje. J<i palaido- 
’a Aukštakalnio kapinėse.

ėmė plente. _ uh

U

NUTARĖ SUMAŽINTI 
ŽIBALO GAMYBA

ŽENEVA, Šveicarija. žiba
lą gaminančių valstybių atsto-Į 
vai, išklausę Saudi Arabijos ž> j 
balo ministerio Jamani prane
šimo, nutarė sumažinti žibalo 
gamybą, krd nereikėtų mažini, 
žibalo kainų.

Saudi Arabijos ministeris bu^ 
vo nuskridęs į Nigeriją. Dvi die
nas jis bandė Įtikinti preziden 
tą palikti tas pačia 
nas, bet kaip 
Nigerijai labai 
gas, jis negali rizikuoti, nepar
duodamas žibalo, todėl ir atme
tė žibalą gam nusių valstybių 
oasiūlymą. Buvęs Nigerijos pre 
zkierrtas ir ministerial apvogė 
Nigerijos iždą, o dabar jai rei
kalingi pinigai.

žibalo kai- 
jani atsakė, kad 
reikalingas pini-

—Japonijos imperatorius va
kar prisaikdino naują Japonijos 
kabinetą. t

Saudi Arabijos šeichas Jamani bando nustatyti priežiūrą, kad 
žibalą gaminančios valstybės sumažintų žibalo gamybą



Amerikos Lietuviu T?.rybrts

ALTo garbės
Alena Devenienė-Grigaitienė ir kun. dr. Juozas Prunskis 

nariai

MBd
Kun. dr. Juozas Prun-kis

Ai. SIU EIKIS
iki

Aleua Devciuenė-Grigaitienė Į
Šaltos žiemos vaizdas

jįlūEŪŽiO L1K1MAS

Lietuvos trispalvė suplevė
suos Vilniuje.

Apie preitų metų darbus, pra 
nešimus padarė: pirm. dr. K. 
Šidlauskas, sekr. inž. Gr. La
zauskas, kasininkas • M. Prane- 
vičius, informacijos direktorius 
dr. J. Prunskis ir kifi. Išsamų 
pranešimą padarė ALTO atsto-

kilusias proble.
I l

su-į vas Washingtone dr. Jonas Ge
nys

Pranešimuose iš skyrių, buvo

1984 m. splio 26 d. i4 vJ. 30 
min. lyto, Quality In viešbuty, 
ivvKo Amer. Liet. Tarybos 44 j 
•ta^ suvažia\«mas. Suvažiavimą 
pradėjo centro vald. pirm dr.j 
K. Šidlauskas, pasveikindamas: 
suvažiavimo dalyvius ir linkėjo 
rimtai spręsti 
mas.

Kun. d r. Ignas Urbonas 
kalbėjo invokaciją.
....Suvažiavimą sveikino: Gen.

kons. Juzė Daužvardienė, prašė! džiaugiamasi .kad narių skaičius 
rūpintis, kad Lietuvos priešai j ne mažėja ir aukų suma kasmet 
nepanaikintų Lietuvos okupaci
jos nepripažinimo ir linkėjo sėk 
mes Lietuvo> laisvinimo darbe. 
VLIKo pirm. dr. K. Bobelis 
džiaugėsi ALTo darbais ir lin
kėjo sėkmės. BALFo centro 
vald. nirm- M. Rudienė, sveikin
dama suvažiavimą, 
kad galime laisvai 
kovai dėl Lietuvos laisvės.
lūžti negalima! Buvo ir visa ei-į rikore gimęs lietuvis,^S&is AL- 
lė sveikintojų, linkėdami AL- - To reikalais rūpinasi nuo pat jo, 
Tui sėkmės laisvinimo darbe' Alto. įstegimo.

vis didėja. Kai kurie skyriai pa
siskundė. kad aukų rinkimą 
trukdė L. B-nės darbuotojai. 
Skyriai pasigendu platesnės in
formacijos apie veiklą. Būtų ge
rai tureli savo informacini laik
rašti . I nformaciniai biu 1 eten ia i

džiaugėsi.į nepakankamai informuoja Easij 
susririktiJ-OHicagos skyr. pranešimą pa-da-j

re skyriaus pirm. Vinika^^,

Numatyti suvažiavimo darbai 
(13 punktų), suvažiavimo da
lyvių buvo rimtai apsvarstyti 
ir padaryti reikiami nutarimai.

Suvažiavime dalyvavo 127 da
lyviai. kurių tarpe 32 svečiai.

Pilną pranešimą ir paskaitų 
tekstą vėliau duos Ant- Ples- 
kys. I. P.

UNRRA, Jungtinių Tautų nu 
tarimu buvo įkurta 1943 m, pa
gal amerikiečių .ir anglų 1943. 
XI 8. paruoštą sutartį, kurią 
pasirašė 44 valstybių atstovai. 
Jos tikslas buvo: parūpinti mai 

( sto, kuro, drabužių, pastogę, sa-
- Sode buvusieji du- kariai' nitari,1« k1^

siebai paleido i Indira S šūvius, i W yventojams .r k^tu. ari- 
, ! - - < tatvti reikalingu priemonių, Ka2 pataikė. Netoli buvęs karmm- i ; , • • C• -r, v _ . ., r-x • I ro belaisvius, nabegėhus ir tremkas nušovė vieną soviką, o Kitas I . . _ L »

suimtas ir tardomas.

djrektorių susirinkimas pavedė 
dr. kun. Končiui daryti visas 
pastangas, kad kuo greičiau iš
sirūpintų Ipidimą vykti į Euro
pą lankyti pabėgėlių stovyklas 
ir vietoje susipažinti su stovyk
lose gyvenančių lietuvių vargą-, 
na padėtimi.

— Gallup Poll lvirtiną; kad 
Mondale 'j'otiu būdu nepajėgs 
laimėti, nes Reaganas taip’dau
giau šalininku. Tuo tarpu Man
date yra Įsitikinęs, kad šių rin
kimų jis iiegąE pralaimėti.

Svetimos plunksnos - paukštį 
uepapuošia. f

s «
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tinius repatriuoti—
. ‘"UNRRos” vadovybės tarpe at
sirado žmonių visai pritarian
čių Sovietų S-gos planams, prie 
varta grąžinti į Pabaltijo kraš
tus į Vakarus pasitraukusius 

[ gyventojus. Daugiau ^svarbios 
l šios 199 isakvmo vietos: buvo 

numatyta ‘ skubiai repatrijuoti 
pabaltiečiai, Lenkijos ukrainie- 

, čiai ir sovietu piliečiai, Sovietų 
S-gcs teritorijoje gyvenę prieš 
1939. IX. Į”; (L.E- 32 t., 255 ir 
256 psl.). ?

“Jos (UNRRA) viršūnėse bu
vo daug Sovietams palankių 
žmonių. Netgi UNRRA pirmi- 
ninkas, bu v. New York guber
natorius Herbert Lehmanas, bu
vo jiems, kaip atrodė, labai pa-l 
lankus, o taip pat ir visa eilė1 
kitų aukštų pareigūnų.. Dauge
lis stovyklų direktorių; nors at
vykę iš JAV-bių buve prosovie
tinio nusistatymo”. (PreL J. B- 
Končiaus ‘'Atsiminimai 
psL).

•Net 1948 m. lietuviu ir kitu 
w V

pabaltiočių išdavimas sovie
tams, pavojus dar nebuvo pa
šalintas SLA prez. Povilas Dar 
gis “Naujienose” 1984. 2. 3. apie 
ALTo delegacijos T948. IX. 16. 
apsilankymą pas piezldentą H 
Truman rašo: ‘

“Toje delegacijoje aš pats da
lyvavau. Tada teiro išgirsti iš 
pi'ezidento Trpmaac šiuos žo
džius: “Gerbiamieji, mes sim
patizuojame jums ir jus atjau
čiame ir sevu pareiškimų laiko
mės. Bet. gefįiamjeji, męs dėl 
Lietuvos ar dėl kitų teritorijų į 
karą neisime. Tačiau čia užtik
rinu jus. kad duosiu įsakymą 
JAV okupacinei valdžiai Vokie
tijoje, kad ji jokiu būdu neiš-

Dr. kup. J- Končiui prisiėjo 
daug kartų lankytis Valstybės 
Departamente ir Tautiniame 
Karo Fonde, kad gavus leidimą 
vykti į Europą. Ir 1945 m. spa
lio 19 d. iš P? K- š.K. Tarybos" 
prašytas leidimas buvo gautas. 
UNRRA centras Washingtone 
išdavė rekomendaciją ir raštą 
karo vadovybės biurui - Londo
ne, kad dr. kun. J-.Konč'ui bū
tų parūpinti irei kai ingi doku
mentai ir suteikta teisė A'ykti į 
karo zonas ir specialus karo vai 
džios leidimas dėvėti JAV ka
riuomenės pulkininko unifor
mą. Visi tie prašymai buvo pa
tenkinti. Ir 1945 -m. gruodžio 11
d., laivu Queen Elizabeth dr- , 
kun. J. Končius išvyko i Euro
pa- -A

(Naudotasi: “ALTo” — L. Ši
mučio, “Atsiminimai iš BALFo

I Etytą. atėjęs prie ežero nus*- 
I pąr rjįjrti, eigulys Kasparas pa- 
1 matė briedį.
i Kasparas d*Ž»|ai maudydavo-
i si ežc.e Gal būt. todėl jo kū- 

■j- nežiūrint metų nastos. >s- 
laįkė pirmykštį tvir’umą, o e - 

buvo lengva, nelyginanti 
jaunuolio. IŠ pažiūros eigulys iš Į 
lodė piktes. niūrusžinogus. Ta
čiau niūrumo išraišką jam su
teikdavo vienatvė — Kasparas 
gvveno vienišas senoje troboje 
girios pakrašty, kuri iš tolo pri- 

į mine nutepusį baravyką. Jis pat
sai tvarkė nedidelį save ūkį: 
virdįivp valgį, melždavc karvę, 
perindavo žąsiukus Retkarčiais: 
atvažiuodavo marti, išskalbdavo 
baltinius, suadydavo kojines. 
Šiaip Kasparas viską darė pats.• 1

Kasparas pamažu brido į vešų 
ežero vandenį. Vanduo iįu kau
liukų apsėmė jo gyslotų, tvirtų 

Į kojų pėdas. Kažkas netoliese su- 
šnarpštė. Kasparas pasuko galvą 
ir pamatė briedį. Tai truko tik 
akimirką, nes briedis pakėiė iš
didžią, gražią galvą su plačiais 
išsišakojusiais ragais, neramiai 
pažvelgė į žmogų, tėškė koja 
vandenį ir, drebindamas kano
pomis žemę, nušuoliavo į mišką.

Eigulys liko stovėti su pra
verta burna Seniai jis buvo ma 
tęs briedžio, nuo pat jaunystės, 
kada tik pradėjo eiguliauti Ger
vinęs miškuose. Briedžius tuo
met galėjai matyti gana dažnai, 
— čia miške, čia atbėgusius prie 
ežero atsigerti arba plaukian
čius į. salą, kur |jic rasdavo pa
smaguriaut. gardžios žoles. Jie 
plaukdavo anksti, saulei tekant. 
Paskiau briedžiai ėmė nykti; 
blogi žmonės ir karai galutinai 
juos išiiaikino. Briedžio pasiro
dymą reikėjo laikyti geru ženk
lu.

Kasparas susijaudinęs tebe
žiūrėjo į tą pusę, kut miške din
go briedis. Išlipęs ant kranto, jis 
paskubom užvilke marškinius.

i

MIELI LIETUVIAI,
Daugiausiai pavergtai Lietuvai ir lietuviams yra padėjęs senatorius 

CHARI.ES PERCY. Amerikos senato užsienio reikalų komisijos pirmininkas.
Su juo dirbame jau veik 20 metų. Dabar jis reikalingas mūsų pagalbos. 

Prašau visus lietuvius 1984 metų lapkričio mėn. 6 d. balsuoti už senatorių 
CHARLES PERCY. \

VLIKas jį remia. ' .

užsitraukė kelnes, įsispyrė į pa- 
laikės, viela suvaržęs klumpes, 
ir nulipgavo per rasotus žoly
nus paežere. Kasparus žingsnia
vo linksmai švilpdamas, atgrę
žęs saulei nušvitusį, pajaunėjusį 
veidą. O švilpdavo jis, kai bū
davo nepaprastai gerai nusitek

Visi Kasparo sumanymai neti
kėtai pasikeitė. Jis buvo ketinęs 
šiandėn išimti medų iš avilių, 
bet dabar, užuot greitai grįžęs 
namo, pasuko skersai kaimą. 
Naujiena buvo dįdęlė. Sutikęs 
pažįstamą. Kasparas i$ tolo jam 
rėkė:

— Ar matei briedį?
; Ne, briedžio Gervinėje nie

kas dar nebuvo matęs, tedėl jis 
su pasididžiavimu kiekvienam 
pasakojo, kaip nuėjo is ryto mau . 
dytis ir išbaidė briedį, gėrusį 
ežere. Tai bent atsitikimas! Kas 
galėjo tikėtis po tiekos metų? 
Jeigu pasirodė vienas, netrukus • 
pasirodys ir kitas. Gervinė — 
puiki giria, kodėl briedžiams jo
je neapsistoti? Kasparas jau įsi- .

; vaizdavo žiemą, sieksninius pus 
1 nynus, miške sukaltas ėdžias ir ■ 
‘ save prie ėdžių, bekraunantį į 

jas šieną. Žinoma, jis paąirū- 
’ pins, kad briedžiams per vasa

rio speigus nereikėtų badauti- 
Jis dar prilaužys jiems drebu
lės šakų. Jie, rodos, mėgsta kar
tais pakrimsti žievę. Gervinė bus 
garsi giria. Žmonės atvažiuos iš 
miesto ne tiktai nusimaudyti ar 
pažvejoti ežere, grybauti, bet ir 
pamatyti =. briedžių.

Aplankęs keletą kiemų, pasi
šnekėjęs su kaimiečiais, Kasp|- - 
ras tik apie vidudjuŪLgrįžp na
mo. Jis pateisino l^y^tĘžiicips 
ančiukus, išvedė įv ganyklą iš 
tvarto mykiančią karvę, pašėrė 
šunį Aitvarą. Dabar kada na
muose atsirado tvarka, buvo ga
lim?. dar kartą ramiai pagalvo- 

apie įvykį-
(Bus daugiau)

veiklos' — Prel. J- 3. Končiaus 
ir Liet. Encikl. 32 t.).

Antanas Pleškys

Metropolitan Sanitary District

Sovietų Rusijai ir raginsiu 
JAV Kongresą, kad jis priimtų 
įstatymą palankų pabn.lt rečiam s 
įvažiuoti į Ameriką”

Pirmoji drabniu siunta, pa
siųsta per UNK£A j y. Vokie
tiją. kažkur <ftRge. (UNRĘA 
siuntas neraių-34vo dyįrai). Kai 
dr- J. Ka učių?.'tek vėliau, taįr- 
vykę> į V- Vokietiją* UNRĘA 
vadovybėj pJdį^usė. kur toji 
lietuviams pabėgėliams siųsta 
apranga diugo. tai UNRRA va
dovybe paaiškino. kad jie išda
lino visoms DP stovykloms be 
tautybių skirtumo. Kitos vėles
nės siuntos jau buvo dalina
mos tik lietuviams. Manau, kad 
♦lerasime pabėgėlio iiptnvio. ku-

įįp ners drabužio, yfcsč 
gaudavo moterį*. N«rs 
žia. jau buvo padfevM, bet tis-

1945 m birželio mėn BALFo

k

ti

— ftaip tas daktaras pagydė.-; 
tavo žmoną nuo nervingumo?

— Jis tik pasakė, kad nervin- 
gumas yra senatvės reiškinys*

ELECT JONAS (JOHN) TALANDIS

A PROFESSIONAL

FOR COMMISSIONER

Vote for TALANDIS - Punch #99
Let’s Bring Professional Experience to MSD!

• Talandis turi metų profesionalo 
patyrimą.

Technišką patirtį

Inžinerijos žinias

Įrengęs mylias didžiųjų nutekėjimo 
vamzdžių

Vadovavęs planavimui, statyba? ir 
priežiūrai

12 baseinų nuotekoms valyti 
~ 4 dirbtuvių vandeniui ir ųuotc- 

koms valyti.

Žinovas darbo, kontraktorių p? pata
rėjų reikalams tvarkyti.

jtojo-

CHARI.ES
pabn.lt
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Šeimos meiles ir pagarbos atspindys

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS 
■Ur.W' LWkRATCRA, HetūvlTj Šteratteos, meno ir mc£ė

9 kraštu liet

Vok. LB. Biuletenis 
B. D.

Kam 
kas siūlo

FT T
T X

Kultas nytys, kaltas skietas.
tik audėja reti-

/pasmerkta
3

gą. Tuoj po i 
Vokietijos lietuvių 

?a. kuri 1949 
Lietuvių ben-Į 

L: et

finansinę paramą L. B. Kroni
koms leisti. Pasakė, kad yra at- lą didžiai reikšmingi 
spausdintas jau ir septintas LB. dyti tautos nueita
Kronikų pumeris ir kad jrs greit kai teigia: “Tauta,neturi 
bus pateiktas . prenumeratams savo istorijos yra,

ių cnar-1 
Pasaulio'
Jos r

savo jaunimui 
ai s i

xlėt 
teinanč 

”lio lietuvių 
Australijoj.

sutk.ro

nu-j 
Pa-| 

umimo kongre-’

remia istorijos draugijos veik- 
gą^skirtą liu

la Istori-

Pranešė PLI 
savo! tą ir Jos narių 

Euro-i

ku jaunimu

-.uįiSgį-Tsį

■ MAY DRUGS VAISTINĖ ;:
2759 W. 71st St., Chicago, HL

• HtTESTINGAr iSPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL

DUMYNAI s KOSMETIKOS REIKMENYS

t:nė. Ligiiju A 
įeri. Vvkdomi

planus apibūdino PLB valdybos 4 
pirmininkas inž. Vytautas Ka- f 
mantas- Piimiausiai jis perdavė! g 

' š

pcpie;

Bebra
jfe vt

. / Kun. Adolfas sia^ys, ilgametis- ALTo vicepirmininkas, 
Jbuyęs Panevėžio mergaičių gimnazijos kapelionas, š. m. 
spžiio 19 dieną minėjęs savo 80 mietų sukakti, iš Floridos, 

t 'atvyko į Chica^ą ir šitaip’-pasveikino dešimtąjį ALTo 
keągresų:

Yra šalis, kur žilų amžių sunkios durys atsiveria,
Kur prabyla prabočių, bočių dvasia,
Kur aukurų liepsnos šaukė ginti numylėtą žemę, 
Kur Šalies valdovai saugojo šalį nuo pįūstančių 
Qrdų,> y • L ■ M ’ j r ;
Kur Nemunas plačia vaga skalauja Baltijon,
Kur (girios, šlamėjo, ošė miškai, gojai,
Kur artojas ramiai pureno mielą žemelę,
Kur bėrė brandų pasėlio grūdą,
Kur zikariška lietuviškos Motinos Vargo mokykla 
L mokė sūnų ,dukrą a, b, c...
Kurįauka tėvynei auksų nemylėta
Kur už tautos laisves dainą nemokėta,
Kųį. tūno milžinkapiai skausmų susimąstę,
fa šalis —'Tavo'-ir mano — JI-LIETUVA — vadinas,
'L.'-1 t ‘ * , * ♦ - . x,

? I? i

Gintaro Bumai, grafika neVacį. Ratas

n i n k

ciKir 
us. ouv i/Javimo 
daugelį Studijų savai 

p jų vy-k. <lr. 
etuvo> diplomat;
n? rys minister! s
s, “Europos Letuvio’ 

faktorius V Keiis ir kiti
Įvadiniame žodyje V. Bartu-

i, ka’»p

'tuv’i Leno r uc me
tiniu pagrindu su
lietuvins, atsidū- 
tuvos ribų.

drinę lietuvių erg iiizaciją 
buvo

amata bus gerokai sumažinta 
LB veiklą remia Lietuvių len
dąs. “Pasaulio Lietuvio” išaugo 
į modernų ir įdomų žurnalą tu 
f or 3 000 sk.Litytoju. Keletą^ vo 
numerių siunčiami ir į okupuo

Apie Pasaulio L3 valdybos 
visuomeninę bei pelitinę veik
lą painformavo jos vicepirr.i- 

k^s ir Visuomeninių reikalų 
inAijos pirmininkas inž. Algi- 
ntas Gečys. Suminėjo komi

su?.; rančius asmenis. VI J
B seime pasirašytas VLIKo ir 

Dirmininku susitarimas 
lygia teisišku-

ŠIANDIEN... i ’
Ten, išdraskyti savanorių kapai ir jų antkapiai, 
Ten, partizanų, lavonai-. pakelėse, aikštėse išniekinti, 
Ten, .lietuvis beteisis, komunizmo vergas,
Tėū išgriautos, medžiais, sodais papuoštos vienkiemių

gražios sodybos,
Ten Sibiro^ gulagai, koncentracijos, protinės ligoninės 

sveikam‘ir tauriam lietuviui,
T^n ,išniękintos? katedros, bažnyčios, kryžiai. 
.feir-Hetiiviškas žodis prievartaujamas rusišku, 
Ten‘pasaulio gėda ir kaltė — paneiktas teisingumas 
yĄir. teisė, >'y-.

■Ten požemy girdisi audros dundesys, ten gyva kovos
• ' Lietuva, ,

Lietiivi/itikėk lietuvių Tautos-ir Valstybės Amžinumu, 
■ išeiga įtikėti lietuvių tautos geniališku kūrybingumu, 
Reikia tautos meilės, brolio ir sesers vieningumo. 
^Ram gi tu, budrus Dievuli mano, prie lygaus kelio 

. ?kūpintbjėliu rymojai”. (Putinas)
'Ir..jūs. Rūpintojėliai, Smūtkeliai išvyti iš lietuviškų 

pamiškių, kryžkelių, sodybų,
Mes,prašom “Grįžk Rūpintojėli, pa-kelėn lymoti, - 
Vėl' nušvis' lietuvio skruostai ašaroti”.
Amžių Dieve, suteik šiam kongresui šviesaus proto, 

tvirtos valios, išminties, suminkštink širdis dvasine
.. -ir.-mėdžįagįne auka. Lietuvos laisvei,

’Kyyąiaus./kristau, tu patyrei-žemės skausmą, prašom: 
Ištieks palaimos ranką,--laimink Lietuvą, laimink 
^7 y^^ngre^t Išmink Įiętuvi... . ; =

r ■' === ===== ■ -■ ■■
VIŠI Lėtu VI AI BIZNIERI AI 
GARSINK lO S N A U JI E N OS E

. ■•■■t-.* - ' * * ’ = C v .

ML K. Gmilonio, M. Kelkio, V. aaiuboe, JL Rūkitelės ir A. Virs? 
knygM kili

Kati Boktij pirminės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie datm 
jventea bei jų tetoriji Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuoju

Ml qfrpHrink, Studija yta 151 push, kainuoja $2.
A*"***

;L > VltJfBO ŽMOGAU^ <JTvENTMAS. Antano Rūic apnlj 
Berno vcjiljūoas. Lal nc sansar

( bet tiksli to laikotarpio buities Htf 
puslapiu fcayr

□tto Palatai >

oje dDodttfl

HBOapf*

$ im. 
kt* >

klausomos Lietuvos pašto tarnai!; 
tojas, paskutiniuoju metu Vil
niaus miesto burmistras, kas
met iškilmingai atžymi, prisi
mena savo mylimos žmonos Ro
žės ir sūnelio Vytauto mirties 
metines, šiemet jis jau įpynė' 
devintąjį liūdesio žiedą į šeimos 
ilgesio, prisiminimų vainiką-

Rudenėjančio dangaus nuotai
koje, š. m. spalio 18-tą dieną bu
vo atlaikytos mišios Jėzuitų kop^ 
lyčioje už šeimos mirusiuosius! 
ir visi mišių dalyviai pakviesti 
dosnioms vaišėms, geru kutina- 
rili pagamintoms. Pamaldose ir c X O

i vaišėse dalyvavo apie penkias
dešimt žmonių. Pietų metu žo-

, dį tarė, Įkalbėjo keli asmenys,

nika yra leidžiama keturiomis 
kalbomis: anglų, italu, ispanų,I 
ir žinoma, Letuvių kalba. Žur
nalistė Z. Juškevičienė pasi
džiaugė J. Tijūno giliu dvasiniu 
nusiteikimu, jo gilia pagarba sa
vo šeimai ir šį jo dvasini nusi
teikimą pastatė šviesiu pavyz
džiu dabarties jaunimui, gyvo-j 
nimo nerimo ir nepastovumo, 
bangu daužomam. J. Skeivys 
kalbėjo V. Didžiojo šaulių rink
tinės vardu, jis pasidžiaugė J- 
Tijūno šauliška veikla ir dėko
jo-.už stain bią finansinę paramą, 
organizacijos veikiai. J. Indra-Į 
širmas — N. Lietuvos Pašto tar
nautojų varau, apfbučSto J. Ti
jūną, kaip pareigingą it atsako-

—Prisi“ 
minė jo eitas ViTnlauį pašto 
viršininko pareigas, j Isterikėj 
Al. Rūgytė, padėkojo Jj Tijūnui 
už aukas Istorijas draugijos 
veiklai, — istorinės < paskirties, 
apimties leidinių lėkimui- Taip

seviciu- ^la 
būtų gulima 
v-ave ti. kad jie atneštų kuo 
lairghu ir praktiškos ’Landos, 
fis ma-r.ė, kad • uw.ž nv rruose 
būtų galima pirmiausiai apsvar
styti Pasaulio LB valdybes ir 
Europos kraštų LB ben Iro dar
bo galimybes. PLB valdyba ga
lėtų pateikti konkrečius 
planus, paveikiai paiemti 
po> kraštu LB ve klą, o šios pa-; 
reikšti savo norus. Bendrai būčių 
galima nutarti kas ir kaip iš. 
to galima įgvvendinti. Antra, to! 
kiuo<e suvažiavimuose būtų ga-‘ 

aptarti eventualaus didės-’ 
bendradarbiav;mo ealimv- 
arp Europos kraštų Lietu

viu bendruomenių.
Principinių diskusijų dėl nu- ■ 

važiavimo paskirties j tebuvo- 
valdybos pirminin- 

as, nevisai supratęs 
, teigė, jog su važi a- 
lingi ir naudingi ir 
neabejoja, jog taip 

kad di-

dybos sąsta- 
a si skirstymą pa

dribo sritimis. Jau- 
<ygoje veikia raš- 
nuosavą kempiu- 
Pasauiio lietu

viu <eimo nutarimai bei planai 
Teikiama įvairių kraštų lietu 
viams kultūrinė parama, ypa 
Pietų Amerikai. Nuo ateinanči 
rudens pradeda veikti Lituanis 
tikos katedra Illinois universŪe- 
te. Jo< vedėju pakviestas litua
nistas prof, dr- Vaškelis (g.1924). į 

PLB valdyba nusitiki lietu riš-j 
ia jo veiklą, j

?LB
Lend radarbiaut
mo principu. Sudarytos abiejų 
institucijų komisijos susitiko 
1983 lapkričio 17 ir tarėsi 11 va

ši rudenį pasitarimai bus

į gėrėjo paties J. Tijūno gražiu, 
šiltu dvasiniu nusiteikimu, gi
lia pagarba savo buvusiai šei
mai ir jo; neeiliniu dosnumu or
ganizacinei, tautinei veiklai. Kai- O 7

bėjo, kun. K- Kuzminskas, jis 
dėkojo J. Tijūnui už stambią! Alizija dėkoja visiems, kas tik

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

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

Read label and follow 
direaiom.
C Ex-Laxjnc-, T9S2

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI
1. Dr. Kario Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,

GŲ ISTORIJA. I daHs 208 psl

Miko šileikio, LIUCIJA, proza. 178 psL __________

Janinos Narūnės, TRYS IR VIENA Atsiminimai. 172 psl.

Prof. P. PakatUio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. ----- - -----

J. Venclovas, S. DAUKANTO LLEIU VISKĄ V

pridfikte vien* dolerį persiuntimo Maldom®.

110.00

86.00 
$6.00

$5.00

$5.00

|400

kad niek.
yra. Susidarė įspūdis, 
dėsnis bendradarbiavimas tarp 
Europos kraštu LB vargu ar bus 
galimas atsiekti. Jos silpnos .’r 

; sa\m vargu. Vie- 
tis galėtu būti Vokė

tija ir Diuž. Britanija, 
būtų dar pąjėgios bet 
bendram darbui. Reikė taip 
pat įtikinti Pasaulio LB valdy
bą. kad ji pateikti;'savo koncep-1 
riją ' Europos, kraštu LB ^atžvil
giu.

Pasaulio LB veikla ir ateites

sveikinimus buvusių PLB di
dybes pirmininkų dr. Songailos 
bei inž. Br. Nainio ir įteikė Lie
tuviu fondo 500 doleriu čeki c-
šiai L:etuviškų studijų savaitei 
paremti.

mirti’’. Tad kaip matoma, J. Ti 
■’ūnas laiku ir vietoje ištiesia ! t8 savo dosnią ranką, už ką jam i & 
ir tenka savųjų šiltas, pagarbus f 
žodis, padėka.

Z. J. S

SERVE WITH PRIDE IN■s OC.AYL nun rniut. m 
I THE NATIONAL GUARD'

Giežiausia^ jy turtingiausia lietuviu fratemalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.

SLA — afliuka kuprinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
* darbiš dirba. -

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MLUONUS doleriu 
apdraudų savo nariams.

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

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

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3,00 metams.

SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
Kreipkitės 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 

TeL (212) 563-2210

Inž. LIUDAS MIKŠYS, 
B0 metu studijavęs, kaip

Ml
700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską kai bet kada Ii 

8et kur. bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui 
Ir Uetuvip kalba Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium Ir prof. Et 
Būga pa? geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuviu kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

tr patarė mums toliau studijuoti.

S3S. KJett vtrieliaL
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ALTas žingsniuoja vieningais ir 
stipriais žingsniais

ALT pirm. dr. Kazio Sffiaiffiko panešimas
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYMS- VEIKUOS WNKMETte

X Amerikos Lietuvių Kongresas t ykps Y98d m. sgpttfa) 27 w «d.
Quality Inn Midway, -Čikagoje

(Tęsinys)

Kartu dėl šio reikalo kreip
tasi laišku ir į prezidentą Rea-[ 
ganą, atkreipiant dėmesį, kadi 
ši specie Ii įstaiga buvo perimta 
rš ankstybesnės administracijos 
ir knd nėra teisinga ieškoti ta- Į 
liamų *naciams tdkrnmkų kar;>į 
1 usikeltėlių^ visai nekeliant aiks 
tėn bolševiku papildytu nusi
kaltimų prieš įvairių tautų žmo 
nes. Is Baltųjų Rū;rų buvo g ra-j 
tas specialaus prezidento asis
tento Jack Burgees pranešimas, 
kad ALTO laiškas paduotas iti- >

tinkamam Makii-
ninktri ir jo turinys pateik tag 
Tekusi mo <d$part8jneniui.

ifian. Lietuvių TEaiwhps v^rdu 
pastumtas raštas į Šaltuosius 3tū* 
mus preztftento ^patarėjui vi^ 
Jaus reikalams Sxovm ^ieese 
IJI. -Kašte prhniHta, kad <pats 
Vaistvhės departamentas yra 
paskelbę< jparetskHną apie 'So
vietų ^Sąjungos dokumentų tfk’ 
stojimu , bet *to nępak^dama 
Specialiu investiaacijjų 
mm&a savo a&tovus :į dku-
kuetą Lietu vą, kur -ramia irysius 
su KMG valdininkais, >0 paskiiu

dalinai, o tas mažas pakeitimas padaro ji toleruojamu 
ir pasitikėjimo vertu veikėju. Dr. Kriaučeliūnas yra 
ambicingas žmogus, jo prisibijojusieji supras ii- ateityje 
Amerikos lietuviams parodys, kad vadovauti šiam di
deliam < Amerikos lietuvių jungrriui, :atnešusiam tiek 
daug Lietuvos laisvės, nepriklausomybės ir jdemokratr 
jos .kovoje parodys savo pajėgumą-ir sumanumą.

.-Be reikalo Teodoras Blinstnibas kongresui pareiš
kė, kad jis ‘tapęs ALTo pirmininku, turėdamas ‘kantry
bės laukti :šių pareigų. Blinstruhas -tąpo ALTo pirmi
ninkų ne todėl, kad jis tų pareigų ibūtų ilgai daukęs, -bet 
kad =šiuo momentu jis geriausiai tiko šioms ^pareigoms. 
Jis ALTo principus gerai suprato, jis tiems principams 
oritarė ir jis turėjo teisę tąpti ALTo pirmininku, kaip 
orieš 400 metų -kalvinai Blinstrilbai tapo ’Lietuvos rei
kalų vadovais. . • ,

Amerikos Lietuviu .Tafyboš nariai Teodorą •Blins- 
truba gerai pažįstai ■ Jie žino jo 'ėharaktėri. ir pąsiryži-1 
mą laikytis .kušijarimų.. Blinstnibas labai: gerai supran
ta laisvų Amerikos -lietuvių vedamą visuomenini darbą,; 
oajėgia juos pamokyti, priminti jiems galiojančius prin
cipus ir gali kartu su jais, žingsniuoti ALTo .pasirinktu, 
taku. Jis prievarta savo valios Amerikos ’lietuviams ne- 
-primes, nes jis supranta, kad .prievarta toli niekas ne
nužingsniuos. Kaip jis pavyzdžiais mokė .gimnazijos mo-. 
kinius,-taip jis bandys mokyti ir bandančius nukrypti ta
rybos narius. Kada nepajėgs jų suvaldyti, jis greičiau 
.pasitrauks, bet nežingsniuos prieš taktą :.ir protą. Tai' 
.šimtmetinis kalvinų palikimas.

Teodoras BHnstrubas -ilgus metus -buvo ALTo rezo- 
■liucijų komisijos inarys, -pajėgdavo paruošti ir jų projek
tus ir išbraukti ar Įterpti tikslesnius 4r-prasmingesnius 
žodžius. ’Visa 'tai jam padės pirmininkauti naujai su- 
■ darytai, tarybai.

Jis-labai gerai supranta, kad paskyrimas ALTo pir
mininku, užkrauja -ant jo sunkias pareigas. Jis privalės 
pasakyti — ne, ne vien artimiausiems savo bendradar
biams, ALTo nepažįstantiems, vedamo darbo nesuprantan 
tiems, bet pasakyti tąžodi ir kitiems. ALTo priešui jis'leis 
pakalbėti, kad kongresui parodytų turimą trumpą ži
nių bagažą ir dar trumpesnę nuovoką apie šių dienų ga
limus būdingas turimas priemones sunkiais mūsų' laių 
kais padėti pavergtiems mūsų tautiečiams, bet jis neleis 
garbėtroškai peržengti slenksčio. Jis žino, kad ALTo va-

Praeito sekmadienio, spalio 29-tos dienos popietę- 
Am^riko* Lietuvių Tarybos kongresas baigė savo darbus 
Vienbalsiai buvo priimtos rezoliucijos, kurios gerokai su 
stiprino ALTo vienybę, parėmė suvažiavusių atstoviu 
nuotaikas ’ir privėrtė suvažiavusius Ąmėrikos lietuviu-' 
žingsniuoti vieningėsniaiš ir stipresniais .žingsniais.

Praeitą petnktadieni suvažiavusieji atstovai Ameri 
kos Lietuvių Tarybos pirmininku vienbalsiai išrinko mo 
kvtoja Teodora Blinstruba ALTo pirmininku. Labai no
rėjo būti kitas atstovas, bet vien tiktai noro būti ALTc' 
pirmininku neužtenka, kad žmogus galėtų juo tapti. 
ALTo atstovai galėtų džiaugtis, kad jų eilėse yra žmo
nių, kurie nori atsistoti tokios didelės organizacijos- prie
šakio, nes visiems žinoma, kad krašte yra visa eilė orga
nizacijų, kurioms vadovauti sunku rasti pasiryžusių, tu
rinčių supratimą ir taktą žmonių, o ALTas gali 
pasirinkti pačius protingiausius, pasiryžusius pasiaukoti 
ir imtis darbo.

Dauguma nujautė, kad ALTo pirmininko parei
goms būtų tikęs dr. Leonas Kriaučeliūnas, bet toleran-j 
ei jos, baimės ir takto .stoka nedavė dr. Kriaučeliūnui- 
reikalingo balsų skaičiaus. Visi žinojo, kad dr. Kriauče
liūnas turėjo reikalingos energijos, ryžto ir pasiaukoji
mo. bet kai kurie bijojo, kad jis nenuvestų ALTo kitais 
keliais, negu ALTo statutai rodo. Mums, atrodo, kad 
šiuo atveju buvo padaryta klaida. Jeigu organizacija, 
remianti ALTo principus, ji pasirinko, tai kitiems rei
kėjo turėti reikalingos pakantos ir be baimės jį išrinkti. 
Visi atstovai žino, kad pirmininkas privalo vykdyti' 
ALTo vadovybės nutarimus, o jeigu jis jų nenori vyk
dyti, tai labai lengva ji nusodinti nuo tos kėdės. Be to, dovybėje jam teks vaikščioti liūliuojančiomis Bangomis.' 
reikia neužmiršti, kad žmonės, gyvenimui bėgant, kar- bet esame tikri, kad jis nenusileis i dugną ir neleis me
tais pakeičia savo įsitikinimus, jeigu ne pilnai, tai bent kam ALTo suskaldyti.

J. VENCLOVA

__ SLMONO DAUKANTO 
LIETUVIŠKA VEIKLA

ite-Atsikratant nuo visokių žalingų svetimų 
kų ir nebijant save laikyti lietuviu, nes lietuvių 
kultūra nėra žemesnė už kaimynų, ragino savo 
tautiečius mylėti tėvynę Lietuvą >bei lietuvių 
tautą, rūpintis jos stiprinimu-bei lietuviškos dva
sios gaivinimu, priminė, jog senovės lietuviai lai
mingai gyvenę laisvi ir soliAariis.

KOVOJANT SU S1WHDU

Viena iš didžiausių skurdo atsiradimo prie
žasčių yra girtuokliavimas. Yra gerai žinoma, 
kad alkoholis yra priešas žmogaus sveikatos, jo 
laimės bei pasisekimo. Jis yra visokių nelaimių 
ir nupuolimų šaltinis. Apie pusė kriminalinių nu
sikaltimų įvyksta girtuokliavimo įtekmėj. Gir
tuoklis ne tik nuskurdina save, bet ir savo šeimą 
bei vaikus padaro nelaimingais bei varguoliais. 
O anuo metu girtuokliavimas Lietuvoj buvo įsi
galėjęs. Tuo buvo susirūpinęs S. Daukantas. Tad 
jū ir parakė knygelę “Pamokyrpą# ktfip*feik gir
tybę parnešu” (184B m.), norėfttfras lietOVių liau
dį atpratinti r.”o girtuokliavimo.

^Antroji didžioji -skurdo priežastis buvo ne
mokėjimas tinki mai ūkininkauti. Todėl S. Dau-

—:

tei’orizuoja Amerikoje gyve
nančius ateivius, jau šio krušto 
piliečius,-tuo griaudama-.pasiti- 
kęjimą Amerikos -teisingumo 
įpstilucijomis. Buvo pasiūlyta, 

'kad tos - investigacijos įstaigos 
r^udojames lėšos būtų geriau 
snnauddjamos skirk it. jas ko - 
vąi prieš , Sovietu ^ubversiją 
Prezidento - patarėjas Edwin 
Meese JIĮ * atsakė,. -kad visos įip- 
.vestįgacijos - esą- vykdomos lai
kantis JtAfV ' įstatymų i r gatin a - 
mos- informacijos- iš 1 7 .geleži
nės uždangos aina .per . Valsty
bės . departamentą. Administra
cija tik vykdanti Kongreso duo
tą mandatą: -ieškot į Ameriką 
aiva ž ia vusių kar 3-- kr im iaa 1 i stų 
H- kelti -jiems pilietybės atėmi
mo J r deportacijos <bylas. .

Buvo ^parašytas dar vienas A- 
LTo- raštas šiam prezidento pa
tarėjui, įrodinėjant, kad vis tik 
bent liudininku apklausinėj i- 
mas už geležinės uždangos ne
vyksta pagal JAV teisinius rei
kalavimus.
‘Kadangi administracijos mums 
buvo pasakyta, kad ji vykdanti 
Kongreso mandatą tai Atstovų 
Rūmų Teisingumo Komiteto 
pirmininkui kong. Rodir-o ir vi
siems 27 to komiteto nariams 
pashmteme adv. Povilo Žumba- 
kio ^-straipsnio “Sovietų įtaka 
TAV .teismuose” vertimą, kuria- j 
me autorius įrodinėja, kad liu-i 
djninku apklausinėjimas nevyki 
dęmas pagal Amerikos teismų i 
proceso reikalavimus.

šiuo klausimu ALTas

ir per Jungtinį Pabaltiečių Ko
mitetą Washingtone. *Šro komi
teto pirm, estas TMaido Kari 1981. 
m. pabaigoje kreipėsi į Valsty
bes departamentą^ -nurodyda
mas, ka<i i departamento pas. 
kęlbtus pranešimus apie 
včs vykdomą diskriminaciją - tu7 
retų atkreipti dėmesį ir Specia
lių mvestigacijų įstaiga ir nepą 
sitikėti. iš už geležinės" aiginin^ 
čiais irodvmais . vadu taniu' Wdj 
n u Orkaitei hi bylose. ; t * į *

Vėliau Jungtinio Amėrikie-j 
Č<ų Komiteto delegacija,’kurioje j 
dalyvavo ir rruLų atstovas di\ 
Jonas Genys, susitiko su Valsty
bes departamento .Europos sky
riaus direktoriumi tlbhn Davis 
ir su Pabaltijo skyriaus parei
gūne Mildred Patterson, ku-’ 
rienis pabaHieciy* atstovai aiški
no. kad žinios, surinktos-iš so
vietinių šaltinių apie -vad. karo 
kriminalistus.yra ne tik nepati
kimos. nos Sovietų Sąjunga ne 
leidžia apkaltintų gynėjams pm 
vesti nepriklausomus bešalis-: 
rinkimas nesiderina su JAV Pa-, 
haltijo valstybių okupacijos at
žvilgiu nusistatymu bei okupa
cijos nepripažinimo principu.

Pereitų metų pradžioj Jung
inis PabaJtlečių Komitetas u- 
shingtone nutarė paskatinti pa- 
baltiečiits 'ateivius siųsti petici
jas ir laibus JAV prezidentui, 
A d Hoc komiteto nariams ir ki
liems. prašant, kad būtu sustab
dytas neleistinas bendradarbia-

ro >no$fkaltėlių b0» JflCTo^ky 
riai buvo aprūpinti tokių raštų 

,pavyzdžiais ir rekalinga infor- 
*>nucij3. $ią akcijątpagrJ esamas 
aplinkybes, gana plačia i išvystė 

j ALTc skyriai, ypač Cicero, IL. 
skyrius. I k

Dabar remdami mūsų suda
lyto bendro Lietuvių Tesėms 
Ginti komiteto ir Fondo darbus 

I bei palaikydami Americans lor 
j Due Process pastangas, nenusto- 
’ Šime siekę, kad tas Specialių 
j iuvestigacijų įstaigos bendraaar 
i biavimas su KGB būtų nutrauk 
j tas ir kad su tomis bylomis liau- 
> tusi lietuvius ateivius varginę, 
i net gi neduodant tose bylose 
I lekštis jury teismams ir nepa

rūpindami kaltinamiesiems gy - 
| nvbos advokatų, kaip tą teisę 
i ''mma net ir teisman patraukti 
■ kriminalistai.

I reikalui tarptautinėse
institucijose

A Madrido konferencijoje

Džiaugdamiesi dideliu JAV 
prielankumu Lietuvos laisvės 
reikalams'ir būdami laimingi 
susilaukę reikšmingos paramos 
iš Vašingtono, rne; dabar siekia
me Lietuvos reikalus daugiau 
judinti tarptautinėse institucij© 
se. čia Lietuvos i*eikalai buvo 
•reikšmingai iškelti visų pirma 
tarptautinėje Madrido konferen- 

i ei joj e, kur pakartotinai posė
džiavo delegacijos 35 labtu, pa
prašiusių Helsinkio susitarimus. 
Čia žmogaus teisių ir laisvo tau
tų .apsisprendimo principai la
biau paremiami ir susidaro piu 
lankesnė- ^rv^^etuviu ir Lie- 
tuvos teisėms ginti. Jau besi- 
n ’ ošiant Madrido kon Jer en c i - 
jai Amerikos Lietuvių^ /Paiįyba 
paruošė • memorandumą; kon
centruodamas! į Helsinkio Akto 
VIII principą, skelbiantį visoms 
tautoms lygias teiise 4r visoms 

‘tautoms laisvo apsisprendimo 
principą. Memorandume buvo 
pažymėta, kasd lietuvių tauta sa- 
'vo-laisvą apsisprendimą yra dek 
taravusi -7918 m. :vasaiio 16 d- 
:pcit.iškime.:'kurį patvirtino Lie- 
rtuvbs ’Steigiamasis Seimas, kad 
lietuvių tauta yra pareiškusi sa
vo valią visais laikais būti lais
va. Mes tik norime, kad tas. So
vietu Sąjungos -agresijos povei
kyje -pertrauktas lietuvių tautos 
•laisvo apsisprendimo -vykdymas 
būtų atstatytas. Lietuvių tautai 
nereikia jokio naujo aus:spren- 
dimo, nes toks apsisprendimas 
jau buvo prieš 60 metų visam 
pasauliui deklaruotas.

(Bus daugiau)

— Reaganas vakar pare'škė, 
kad ateinančiais niekis jis ne
sirengia keisti kabineto sastafc 
tarvtum jis jau būtų laimėjęs 
rinkimus.

vimas su sovietinėmis įstaigom 
veikė mis, ruošiant tas vadinamas feu

— Ketvirtadienį aukso uncija 
kainavo §348.

kantas ne tik asmeniškai skatino lietuvius vals- 1 d.) taip bylojo: “Prbf. J. Jablonskis mūsų tautos 
tiečius mokytis geriau ūkininkauti, bet ir paruošė - yra -vienas -iš -didžiausių vyrų, kurie kada buvo, 
bei išleido keletą knygučių pamokymui ūkio u»i-t 
kalams: “Parodymas, kaip apynius auginti” (1847 
m.), “Pamokslas apie sodnus, arba daigynus vai-.
■singų medžių” (1849 m.), “Sėjamos pašaro žolės”- 
(3849 <m,j, “Naudinga bičių knygelė” (1848 m4, 
“Pamokymas, kaip rinkti medines sėklas” <(Ma&). 
Be to. jis dar paruošė spaudai (bet liko neaiąpaus- 
dintos): “Pamokslas, kaip girias kirsti, sėti iir 
diegti” (1854 m.), “Gaspadorius”, “Instrukcija, 
girininkams”. • >

Dar viena iš didžių nelaimių — tai gaisrai, 
kurie per visai trumpą laiką padaro žmones skur
džiais bei varguoliais. Norėdamas padėti lietu
viams, S. Daukantas paruošė ir išleido brdSiūrą 
“Ugnies knygelė” (1849), kurios pratarmėj taip 
aiškino: ‘"Trumpai sakant, ugnis yra visų didžiau
siu ženklu Dievo malonės, kurį paHko žmogui, 
vargstančiam šiame pasaulyje, kad jis čia nepra
žūtų. Bet vėl atgaliai, kas nemoka yadtriai ir sau
giai su ugnimi elgtis, tas ne vien fitašnai-pritildė: 
dideles nelaimes ir nuostolius.. . Tai viliuofi, JQg, 
kiekvienas skaitys tą knygelę (“Ugnies knygelė”), 
nesgi persergėjimai, joje išrašyti, yrą ant naudos 
kiekvieno ūkininko, tarno ar algočįaus. kurie, jei 
įsitemps labai tuos persergėjimus, nepritirs nuo 
ugnies nelaimės ir nuostolių gyvefltffle”. ' p

J. Jablonskį mūsų žymuris'lralbi- ‘

Už nuopelnus, padarytus lietuvių kalbai, jis am
žinai pasiliks 'steutos atminime. Kol mūsų kalba 
skambės tarp .šios žemės giminių, tol ji jo apva
lyta nuo .svetimų šiukšlių, išskraidinta ir pratur
tinta naujais žodžiais, . kartų {kartoms skelbs jo 
■vardą. Iš prastų-kaimiečių susižinojimo priemo- 
»uės, ikuri buvo laikoma lietukų, jis beveik per 
pusę šimto metų nepaliaujama1 darbo padarė to-

toniškai-organizuoto -krašto gyvenimo srityse. Sa
vo paštais ipadęięs lietuvių -kaftjos mokslui pama
tus ir nustatęs jos ■metodus, irs, be abejo, atsisto
jo žymjausiąj vietoj tarp kitų mokslininkų litua
nistų”/. . ‘ ‘ j

‘WU OįtOS JTEIK.XLU

Kiekviena *tauta kuria ėavo tautinę kultūrą, 
kaip ir nurodė dr. Vydūnas (Siėben hbndert Jahre 
deutsch - litaufecher 'Beziehungen, 19“2. 160): 
‘•Kiekviena 'tauta vnia savo ^kultūros kūrėja. Ge- 
.cai žinoma, <kad kiekviena iapta turi savo nuosa
vą kultūrą, Jokios kitos fnąturi pr iturėti negali”. 
Tauta, kurdama savąja kultūrą, apreiškia savo 
vertę bei TJaraOn ’saĮfo "vjĮįją. *K^Mūringuu*|liiftK 
savąja kultūraiparodo pasauliui savo kūrybinį ge-

O apie prof 
ninkas pref. J. □

ii

C f j

ir žemaičių” (išspausdintas 1845 m.), kuris, anot 
istoriko dn V. Merkio, buvo pirmoji lietuvių kul
tūros istorija, čia jis nurodė, jog reikia bran 
ginti protėvių palikimą, laikytis jų gyvenimo bū 
do bei lietuviškų papročių ir puoselėti savąją tau 
tinę kultūrą. Aplamai čia jis mėgino lietuviam; 
nužymėti savosios laimingą gyvenimą.

(Bus daugiau)

Vakar pasibaigė Aleksandros Vaisiūnienė 
“Vegetariška .mityba ir sveikata”. Ji išeis kuygo 

ffoKmąje. Kas norėtų šią knygą įsigyti, ’tai nrašo 
mwe ’nnrašvti tokiu ad’msv: Mr. Burgis ifctšinskas 
701 •East 7fh St., So. ^Boston, Ma., 4)2107.

Kelias dienas Naujienų atkarpoje eis J. Venc 
Mms' ‘Zimano Daukanto lietuviška veikla”, o t n 
da pradėsime Pušėną.

Praeitų meto Nauiienų atkamoie ėjo l. Pv 
šėno romanas “Šuritikima* Montanoj’’. Siomi 
dienomis pradėsime spausdinti to uaties ant( 
liaus naują romaną “Kova ir meilė”.

• Kas npre|ų įsigyti Pušėno “Susitikimas Mor 
ilF-Jo leidinius, prašome kreiptis 

Ger.uteš leidyklą- 227 p«l. 4F5. *Potrąs Gervila. 200
i Hobson, Hnt Springs, Ar. 71918.



< TeL: 562-2727 arba 562-2728

A. R.

OPTOMETRISTAS

o skū-

Florida

Ofiso telefonas; 778-2880, 
Rezidencijos telef.; 448-5545

Tinginys dusyk eina, 
puolis dusyk moka.

aukos su- 
išgalėmis. 
durų! Au- 
išgalėmis.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103rd Street
Valandos pagal ei įsi tari-m

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 

2656 West 63rd Street 
' Valandos; antrai 1—i popiet,

2618 W. 7Įst St. TeL 737-5149 
Tikrina akis. Pritaikę ąkinin^ 

ir “contact lenses”.

GERIAU DUOTI NEGU 
PAIMTI

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 

Medicinos direktoriui

1931 5. Manheim Rd, Westchteor, IIL 

VALANDOS: 3—9 ddibo H ienom i«

TEL. 233-8553

Service ‘ 461-8200, Page 06058

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukiitis

(312) 226-1344

Laidotuvių Direktoriai į

2424 West 69th Street

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI J _

GENIAUSIA DR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 
TeL *27-1741 — 1717

Netruko iš šlifuoto stiklo pa-J 
j 
i

VAKARŲ VĖJAI
Modemioa poezijos knyga. Kaina 5 dol Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

B AI.F o piniginis vag us jau 
prasidėjo. Spalio mėnuo - BAL- 
Fo mėnuo. Nuo spalio 1 d. au
kų rinkėjai aplarkys kiekvieną 
aukotoją, prašydami 
kokime sulig savo 
Neužtrenkime jiems 
kokinme sulig savo
Atsiminkime, kad savo nors ir 
maža auka nušluostysime ne yie 
nam džiaugsmo ašarą. Yra sa
koma: “Geriau duoti negu pra
šyti.”. Dai J. Mikalojus Ivanauskas 

. + ■ *

a

HI

Vilniaus Vizija0

___ s______________ *■ -s....... - •

------

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service
B ________________ _____________________ ,________ .. -------------------------- -----

.Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

į 3025 CENTRAL- AVĖ.
f St. Petersburg, Fla. 33710

TeL (813) 321-4200

is įvairių atstūmę.
ANTANAS VILIMAS

TeL 376-1882 ar 376-5996

ŽMONĖS NUO SENŲ LAIKŲ 
NEŠIOJO AKINUS

Didelė dauguma žmonių šian
dien nešioja akinius. Vieni juos 
nešioja saulėtomis dienomis 
nuo saulės spindulių apsiginti, 
kiti, jų daugiausia—kad savo re
gėjimą pagerintų, kuris dėl ko
kios nors akių ligos yra susilpė- 
jęs.

Tačiau niekas šiandien tiks
liai negali pasakyti, kur ir kada 
buvo pradėti nešioti akiniai. 5 «

Vienu iš geriausių įrodymų, 
kad akiniai jau ,būvo nešidjami 
viduriniuose amžiuose yra vie
nas šv. Mykolo bažnyčios Itali- 
;oj paveikslas. Tame paveiksle, 
pieštame 15-tame šimtmetyje 
vienas iš vaizduojamų pirklių 
yra nupieštas su akiniais.

Netrūksta tvirtinimų, kad aki 
niai buvo pradėti gaminti ir ne
šioti Kinijoje,

Viename Pekino muziejuj bu
vo užtikti labai seni akiniai, ku
rių dėžutėje buvo toks įrašas— 
“Atgabenti iš Europos”

Taigi, atrodo, kad Europoje 
jie turėjo būti pradėti naudoti 
anksčiau negu Kinijoje.

Kai kieno yra aiškinama, kad 
vokiškas akinių pavadinimas 
“Brille” yra grynai indų kalbos 
žodis, kas reikštų brangų, nuš
lifuotą akmenį.

Taigi, teKtų galvoti, kad pir
mieji akiniai buvo pradėti ga
minti Indioje.

Tiesa, yra žinoma, kad įvairus 
padidinimo stiklą! jau buvo nau 
dojami senovės egiptiečių, grai
ku ir romenųj" Bet’ tai nebuvo 
dabartiniai akiniai

Taip pat yra žinoma, kad net 
Neronąs su savim turėdavo šli
fuotą brangų akmenį, kurį naur 
dodayo kaip padidinamąjį stik
lą arba kaip akių apsaugą, npo 
kaitriu Romos saulės spindu
lių-.

Vokiečiu archeologas Schlie- 
man.daręs eilę atkasinėjimų Ita
lijoje, yra surądęs daugelį gaba- 
j.ų šlifuoto kristalo, kurie, jo 
tvirtinimu yra kdaise buvęs 
naudojami kaip akiniai. • <

Italai' nen ūstoja tvi į tinę, kad 
akiniai bųvc pradėti gaminti ir 
nešioti Italijoje.

Iš tikrųjų, ir seniausiose kro
nikose niękas tiek nėra rašęs 
apie akinius, kaip Italai.

Vienoje Florencijos kroniko
je, vardu Carlo Dati, rašytoje i. 
1630 metais užtinkamas prisi
minimas, citatą iš vienos žinios, 
siekiančios net 1300-tus metus, 
kad yra pradėta išvystyti akinių j 
ir kitokhį priemonių gamyba, j 
kurių pagalba žmogus gali ge-į 
riau matyti. f

Ta pačia proga tenka paste
bėti, kad Venecijos miestas jau 
nuo neatmenamų laikų buvo 
garsus savo s'.iklo išdirbiniais, 
kaip indais, gėlės užmerkti va
zomis ir kitais išdirbiniais.

pųošalų, kurie buvo net ir labai 
brangūs.

Taigi, tais laikais galėjo bū
ti ten pradėti gaminti ir pir
mieji akiniai, kuriu svarba žmo 
nijos gyvenime yra neužginči
jama. M- S.

KAVA. DIDINA KRAUJO 
SPAUDIMĄ

Buvo tirtas ks.vos veikimas 
į 110 suaugusiųjų ir vaikų.

Nustatyta, kad kiekvieno as- 
insųs sistolinis kraujo spaudi
mas padidėji nfttžiausia 10 mm., 
o distolinis kad šio
reiškinio kaitinirikas yra kofei
nas.

Kiekvienam asmeniui duota 
išgerti trys puodukai kavos.Pir-

mame ir trečiame puoduke bū
ta tik kofeino likučių, o antra
me — tikra kava.

Kraujo Spaudimo pasikejni- 
mai įvyko tik po antrojo puo
duko-

Dar nuostabesnių pasiekta re
zultatų. kai tie patys bandymai 
buvo atlikti su asmenimis, ser
gančiais inkstais.

Brigith’o ligos septyniais at
vejais kraujo spaudimas padi
dėjo nuo 30 iki -50 mm.

Vaiko, sergančio cukrine liga, 
kraujo spaudimas padidėjo nuo Į 

-100 iki 210 mm.

Žihai, prieš vėją nepapūsi.

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA karteles.

R. ifRĖNAS. TeL 925-8063

SOPHIE BARČUS
IUkDUQ SBIMQS VALANDOS

Swiss WOPA - HM AM 
tr*aaHw|MBM K biOw stvdi*M

778-IM?

HS9 8*. MAPLIWOOD AVI

ii ■»r.xv

i

MATILDA BUCZINSKI (BUSH)

Gimusi KESSLE
Gyvenusi Chicagoje

Mirė 1984 nf. spalio 27 d., sulaukusi senatvės.

Gimusi Lietuvoje.
(Paliko nuliūdę Du sūnūs — Alfonso (P<*t) BusJi(Paliko nuliūdę Du sūnūs — Alfonso (l'hrt) Hush ir] 

■Echvaad Josepii Bush su žtnona Jcan; 2 anūkąi: Patricia] 
ji vyras Jay,

llHdaugelis giminų, draugų ir pažįstarnų. .............. J

• i H {Mirusioji buvo Juozo Buczinskio našlė _. - 7.. J 

klausė Našlių, Našlikių ir Pavieni] amsenų khibūų 
drausriškara klubui. •
neis pašarvotais Petkgus Marqu^tlr kopfylnojfi. 2533 

I st. lankvmas nuo 2 iki 9 vai. vak.

bus penktadienį lapk£. 2 dien^

FH3 LUS AM teigs. i

I

Williams su Ką tali na. Bardi, 1 proanūkei ir H

Matildoj Bwzmskienė> ir pfc
kviečiasi dah*vauti 
patama^virna ir atsisv^iniirij-

sūrios ir giminės.

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

Telef. 476^2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME

i

PRANAS ALEKSANDRAVIČIUS
Tarnavo Lietuvos kariuomenėje nuo 1924 iki 1926 metų; 
policijoje nuo 1927 iki 1941 m.. Gyveno Marquette Parke.) . V \ r

ĮMirė 1984 m. spalio 31 d., 5:00 vai. po pietų, sulaukęs 
80 metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Telšiuose.

Amerikoje išgyveno 34 metus.

■ Paliko nuliūdę: brolis Aleksas ir daugelis kitų giminių 
bei -pažįstamų.

'Priklausė Marquette Parko namų savininkų draugijai.

įKūnas pašarvotas perdetadienį 2 valandą po pietų 
Lack Lackavicz -koplyčioje, 2424 West 69 St.

Laidojamas šeštadienį, lapkričio 3 dieną 9:00 vai. ryte 
bus. lydimas iš kopiyčios į Mergelės Švenčiausios Gimimo 
oasapjjos bažnyčią. <rpo gedulingų pamaldų bus laidojamas 
^L/ietuvių Tautinėse kapinėse.

I

Visi a. a.- Prano Aeksandj-avicraus giminės, draugai ir 
►ažjslami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir su- 

teikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: brolis ir giminė^.

Laidotuvių dirrietoriųs Sjepiian Lack ir Sūnūs. Tel. 737-1213

1424 South 50th Avenue 
Cicero, IIL 60650 

TeL: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ii laidojirao direktoriai;

JEAN VANCE ir GEORGE SO RIM

Aikštes automobiliams pastatyti

r--------- ....................................- ------------ v--------------- -------------------------------------------------------f 4^------- - ~r II! -r nfrttiiiBiinrfimninrt r n ■■ , „ į’i—

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

11028 Southwest HwyM Palos Hills, Illinoi*
TeL 974-4410

SE____ -ES

VASAITIS-BUTKUS

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 
«t>i t' v » r»*• • ~ _ I Li Jl ‘. L Is

**
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I X U M b s
Almėjimas 3 vai. po pietų 

tinimo Centro ddžiojoje-sale- 
. 7. gamoje: akademinė da 
s, trumpa menine programa ir

ROMANAS ŠILEIKIS SERGA

lbnnan;s Kęstutis šileik s, B. 
S. chemikas. 12 metų, sunkiai 
terga skausmingos vėžio ligos 
palietas Silver Gross ligcn nėję. 
Joliet, III. Baigęs I.ovo'a l ni 
vers'ty, o taipogi ir l'niv^rsity 
of Illinois. Iki išliktos Į gros dir
bo kaio chemikas savo prefer’- i 
joje Chicagoje, vadovaujant o- 
se pareigose iš kur tarnybos rei-! 
k.lais buvo dažnai >iunciamasi 
i įvairius kompanijos vietoves. 
Jo žmona Virginija Kcchanaus- j 

15 nie- 
ydia. . 
silei- i

M.!

BALFo nariai, rėmėjai ir visa 
• etuviškoji visuomenė maloniai 
kviečiama šiame minėjime da-

Pakvietimai gaunami BALFo 
Centro raštinėje. Skambinti tel. 
776-7532 .Dalyvavimas — auka 
12 50 del. asmeniui. j

Kvicč a’ EALFo Chicagos aj> J 
skritie^ ir skvriu valdybos. •-V

iš ChicagGx atvykęs Lietuvių Ką 
< rių Veteranu- Sąjungos Chicagcf 
skyriaus pirm. K. Juškaitis ir 
karinio turinio fdmu, paminė- 
ta d

Pu susirinkimo — bendra su-l 
sirinkima ir paminėjimo daly-r. 
vių kavute, užkandžiai Kvie- 

( eiami visi Dr.jos neriai, apylin-! 
kė’e gyvenantieji liteuviai ir j 
svečiai dalyvauti.

Draugijos valdyk:

UNION PIER DR-JOS 
SUSIRINKIMAS

kaitė, vaikai dvynukai 
tų am/ aus Raymondas ir I 
Jo tėvai, Petras ir Birutė

BALFAS JAU DIRBA
40 METU

BALFo 40 metų 
rningas minėjimas 
m. lapkričio 4 d 
šia tvarka;

10:30 vai. ryto
gyvus ir mini Jus BALFo na
rius Šv. Mergelės Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčioje.

10 vai. pamahlocs Tėviškės pa
rapijoje. — p

veiklos iskil- 
rengiamas š.
sekmadieni,

Hręh 
Interest Rates 

Paid on Savings

Interest Corr, poc need 
Deify and Paid Qua-tedy

REAL ESTATE FOR *ALR

TE8Ų RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTOUi

Ant Birutės kalno

RIAL BIT ATI FO* SALĮ-. 
, MmmI, Žait — R»r6>r1—~

BUTŲ NUOMAVIMAS
B NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

« NOTARIATAS • VERT1MAL

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAJOI 
X£ ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAI4. 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu ;

£212 W. Cermak Road Chicago, DL TeL 847-7741

— Amerikos Liet. Dailininkų 
Sąjungos Chicagoje, metinis na
riu susirinkimas šaukiamas lap
kričio 4 d sekmadienį, 2 vai. 
popiet, Čiurlionio Galerijoje, 
Ine. 4038 Archer Avė. Nariai 
kviečiami būtinai dalyvauti-

Valdyba
Un 

1984 
žiemos pasireiškimu planą pri
imti bei patvirtinti, o taip pat 
r kitus Dr-js veiklos einamuo-’ pu ALTo,SLA ir žemaičiu klu-1 

mus bei 
aptarti, š. m. lapkričio mėn. 10 
d., šeštadieni, 4 vai. p. p., Union Medžiotojų klubui- 
Pier, Mch.. Gintaro vasarvietės’ 
rastu namelio patalpose, yra sau 
karnas Union Pier Lietuviu 
Drauges narių inįormacinis 
sus rinkimas, kurio metu trum 
pa programa, bus ir Lietuvos 
Karinių Pajėgų atkūrimo meti-j 
nė sukaktis — Lapkričio 23 d.

1985 m. veiklą pradėjus,

— Alfonsą^ Kizteitis yra Šau-

i organizacinius reikalus valdybom, bet jis taip pat 
sėkmingai vadovauja ir Cicero 

rys”, kurio metinis lydekų ba
lius bus lapkričio mėn. 3 d. nuo 
8 vai. vak- JAV karo veteranų, 
9115 posto salėje, kuliam Ki
laitis taip pat priklauso 1434 S. 
49 Court. Cicero, IL.

Vietos iš anksto rezervuoti 
(pas Antaną Dumčių, telef. 

ui žodžiu, kurį tarps 867 6492 ir kitus valdybos na- 
S- Paiilauskasirius.

ssa us for

AT OUX LOW IATB

2212 WEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO, ILL S0608
Peter Xazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747

SERVING CHICAGOLAND SINCE 190S

’ f
Naujienose galima gauti

AUGUSTINO PAšKONIO
knygą apie

TRIPOLYJE SUŠAUDŠ 
DU LIBANIEČIUS

PRANEŠIMAS
JListuvių Enciklopedijos lei

dyklos knygas galima užsakyti 
Čikagoj šiais vietiniais telefo
nais: 858-3837 ir 434-0211. Tu-j vienas jaunas vyras, kuris da

lyvavo praeitos savaitės susirė
mimuose, dešimties dienų laiko
tarpyje privalo būti sušaudytas.

Dauguma .pslstiniečiųi žuvo 
kovų metu arba tuojau, kai ko
vos buvo baigtos ir ginklai ati
duoti. Keliems pavyko paspruk
ti ir pasislėpti, bet vakar karo 
policija išaiškino dar du jau
nuolius ,kurie Tripolio .mūšiuose 
dalyvavo. Karo .policijas virši- 

| ninkas, surišęs užpakalyje ran- 
! kas, nuvedė prie sienos, užsimo- 
j vė ant galvos “kafesiją”, pakvie 
i tė fotografus ir a‘hu jaunus vy- 
| rus nušovė. Jam nereikėjo lauk 
ti jokio teismo.

rime dar pilnų komplektų Lie
tuvių Enciklopedijos, 36 t, kai
na $366.00, Enciklopedija. Li- 
tuanica, 6 1. — $125.00, V. Krė
vės Raštų, 6 t. — $32.60. Užsisa
kykite šiandien. '.Leidyklos ad
resas: P. O. Box 95, South Bos
ton, MA 02127; telef. vakarais 
(617) 282-2759.

IOHN GJ3AITIS
Advokatų įstaiga

8247 S. Kedzie Ava
(312) 776-8700 ,

__ —„

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLA IR
JOS KARIŪNŲ LIKIMĄ

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

Čekį rašykite ir siųskite:

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

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŽOS

K G19 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pra/ižia
Vardynas ir trumpa angliška santrauka

KAINA — $17. fPersiuntirrui pridėti $1J
, ■ Siųsti čekĮ:

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

— Tuojau parlamentas pa
skelbė 13 dienų liūdesio laikotar

TC T U I> ■ Pi’ Indirai Gandhi pagerbti. Po-TRIPOLIS, Libanas. — l’ra- ‘ .. . . , , . ,. .,. _. licijai įsakvta suimti visus si-eita antradieni Libano šiaurėje ,‘ , . . , I clltLSesančiame Tripolyje įvyko 
na aštrus susirėmimas tarp Li-1 °
bano palestiniečių ir Sirijos ka
ro jėgų, .palaikančią tvarką vi
soje vakaru Libano srityje.

Sirijos policija išaiškino, kad 
du jauni Libano palestiniečiai 
aktyviai dalyvavo Tripolyj? vy
kusiame susirėmime. Sirijos ka
ro vadovybė paskelbė, kad kiek-

fanatikus, pritariusius In 
premjerės nužudymui.

Miko šileikio apsakymu knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pai 

Ave., Chicago, IL 60629
autorių: 6729 So. Campbell •

YOUR DOG h'HDS 
VITAMINS, TOO.

iraSr2
A

the pet care people

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

.AIKYKIMES MARQUETTE PARKE.

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

i butų mūrinis. Labai geros pajamos. 
Dilelis butas savininkui. Geras inves- 
•avimas. >

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Nebrangus. . Į

INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 83rd St 
TeL: 436-7878

BY OWNER brick bun
galow in Belmont Central 

■ area. 6 bright rooms, wall 
i to wall carpeting, alum; 
storms, plus full in-law 
apartment. Beautiful back 
yard with flower garden; 
Call Mr. Starzyk 777-4466.

CEMETERY LOTS FOR SALE ;
Kapiniy sklypai pa rd.

<<

i Parduodama viena duobe Lie 
tuvių Tautinėse kapinėse, Sec- 

'! don 4, Block 4, Grave 7. Skam
binti 523-5540.

ELEKTROS ĮRENGIMAI i 
PATAISYMAI

Turtu Chicegos miesto 
Dirbu ir uimiesžiuose, frllt. '■

KLAUDIJUS PUMPUTll 
4514 S. Ttlmin Ave, 

Tel. 927-3559

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ._VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilis 
liability draudimas pensininkaraB; 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Av».t

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

Dengiame ir taisome visu i “ 
šiy stogus. Už darbą L 

I tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA
6557 S. Tęilman Avenue 

. Chicago, IL 60629 J 

434-9655 ar 737-1711

Notary Public 
INCOME TAX SERV1CI

4259 S. Maplewood, Tef. 254-7450

Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildonii pilietybės pra

šymai ‘ir kitokie £

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių reikia

Homeowners insurance
F. Zapelis, Affent . 

3208% W. 95th St 
Everg. Park, HI. 

40642 424-8654

Experienced sample maker— 
seamstress wanted for North 
loop design studio.

467-9140

Liberty federal /airings
ANO LOAN ASSOCIATION

RENTING IN GENERAL
N u o m o r

Filadelfijos Federalinė Liberty 
Taupymo ir Paskolų Bendrovė

t

1984 metų sausio 29 dienų Filadelfijos FEDE
RALINĖ LIBERTY TAUPYMO IR PASKOLŲ 
BENDROVĖ, Filadelfijoje vadinama lietuvišku ban
ku, tapo pertvarkyta Į akcijų korporaciją. Jie at
spausdino ir pardavė 881,449 akcijas, tokiu būdu 
$8,400,000 padidindami atsargų fondą, kuris dabar 
siekia ?23,900,000. Akcijos dabar kiekvieną dieną 
duodamos ir paskelbiamos daug laikraščių finansų 
skyriuose ir “Over-The-Counter market” (OTC) su < 
šiais ženklais LFSLrPHIL.

Mūsų akcijas galima pirkti ir parduoti bet ku
rioje akcijas pardavinėjančioje įstaigoje. Kas nori 
gauti finansines informacijas, prašomas rašyti šiuo 
adresu: . ? k

LIBERTY FEDERAL SAVINGS
4 AND LOAN ASSOCIATION 

Att: Mrs. Barbara L. Elias, 
Director of Shareholder Relations

202 North Broad Street, Philadelphia, Pa. 19102
Suorganizuota, kaip Filadelfijos Pirmoji Lietu

vių Namų Statymo ir Paskolų Bendrovė 1901 metais, 
sufederalinta 1942 metais su $360,000 kapitalu, o 1984 
metais josios turtas siekia virš trijų šimtų milijonų 
dolerių. . ‘ , - -

Suaugusi moteris ieško mo- O
terš norinčios gyventi dideliame 
bute su šeimininke. Skambinti: 
733-1283.

REPAIRS — IN GENERAL 
(vairūs Taisymai

Advokatai
GINTARAS P. ČEPSNAS

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

neštai: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL A 
fa pagal susitarimu

TeL 776-5162
M49 West 63rd Street 

Chicago, ŪL 6062*

C. S. CHELEDEN, 
Emeritus pirmininkas

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkyi 

TeL 585-6624

KAIP SUDAROMI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legal iškomti 
’ormomis.

Knyga su formomis gauna 
na Naujienų administracijoje. 
Knygos kaina - $3.9f (su per- 
siutimu).

advokatu draugija

Darbo valandoc 
Nuo 9 ryto Qd 5 vaL popiet 

Šeštadieniais pagal susitarimą.

Chicago, IIL 60629 
Tel: 778-8000


