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CARTERS TARS ŽODI RUS AMI
KINIJA SIŪLO TAIVANIU 

UŽMEGZTI SANTYKIUS
PEK1NO VALDŽIA LEIDŽIA TURĖTI SAVO 

KARIUOMENĘ, POLICIJĄ, TEISMUS

WASHINGTON, DiC? — Da-, 
bartinė Kinijos vyriausybė, ra
ginama Amerikos biznierių, pa
siūlė Taivano vyriausybei už
megzti santykius bėgamiems rei
kalams tvarkyti. Kinija pasiža
da nesikišti į Taivano vidaus 
reikalus ir leis Taivanui pasi
likti savo karo-jėgas, policiją, 
saugumą ir užsienio prekybą, 
bet .nori santykių naujiems ne-• 
susipratimams išvengti.

Taivane yra 17 mil. gyvento- reiškė, kad Amerika l\ 
jų. Salos gyvenimo standartas padėties į kitą Vietnamo karą, 
yra gerokai aukštesnis, negu pa- Mūsų valdžia įvelta. Mūsų mo
čios Kinijos gyventojų. Saloje 
yra didokas skaičius mokyklų ir 
fabriku.

Biznierius Franklin Lamb, de
mokratų partijos centro komite
to narys, vedęs biznį su Taiva- 
nu, pasiūlė Taivanųi užmegzti 

~ šiokius tokiuš š^ty^iuš ęu da
bartine Kinijos vyriausybe.-Pe
kino -vyriausybė nesikėsina į 
-Taivaną, bet ji norėtų būti tik
ra-ir kitais pasienio klausimais. 
Dabartiniu metu yra stipriai 
saugomas Kinijos pajūrys. Ki- 

:S»ijai nori; susitarti akeliais abiem
pusėni, naudingais ^dalykais.

Pranešimai sako, kad Taiva- 
no ' vyriausybe nebijo pasitari- 
■mų-tąm tikriam sugyvenimo- bū
viui nustatyti. Dabartinių metu 
jau-* yra nustatytas tam tikras 
sugyvenimo būvis," bet jis neaj> 
tartas ir nesutartas.

Biznierius Lamb Tūrėjo gali
mybės išsikalbėti su vienu aukš
tu Kinijos valdžios atstovu, ku
ris pareiškė,. kad kiniečiai galė
tų daug pasimokyti iš Taivano 
gyventojų, nes ten yra duonos, 
drabužių ir .darbo.

Vietoj Andrew Young 
kalba Jacksonas

DAMOUR, Libanas. — Rev. 
Jesse L. Jackson, atskilęs nuo 
Kingo grupės ir įsteigęs organi
zaciją PUSH, dabar važinėja 
po Artimuosius Rytus ir daro 
palestiniečiams palankius pa
reiškimus.

■ Penktadienį J. L. Jackson pa- 
t <:yra arti

kesčių pinigai yra įvelti. Mūsų 
tautinė garbė yra pavojuje’’.

Pretekstą jo pareiškimams pa
darė izraelitu aviacija, numušu- 
si amerikiečių gamybos F-15 
naikintuvais- keturis Sirijos lėk
tuvus. . • • Ir

Popiežius važiuosiąs 
į Sovietų Sąjungą

VATIKANAS. Roma— Visus 
Italijos politinius ir tikybinius 
sluoksn.us plač’ai nustebino žr, 
nia, kad popiežius Jonas Pau
lius II planuoja skristi į Mask
vą. Dar labiau nustebo žmonės, 
kai Vatikanas pranešė, kad po
piežius bus Maskvoje Olimpia
dos metu.

Aiškus daiktas, kad popiežius 
šio v zito metu pasimatys su 
sovietų valdžios atsakingais pa
reigūnais ir, jei laikas leis, ap
tars katalikų bažnyčios reikalus 
Sovietu Sąjungoje.

Reikia manyti, kad Sovietų! 
Sąjunga pati pakvietė popiežių 
atvykti į Maskvą Olimpiados 
metu. Visi žinome, kad daugelis 
žmonių atsisakė vykti į Mask
vos oVmpiadą, nes sovietų val
džia Olimpiados kęliones gali 
panaudoti atvažiavusiems žmo
nėms. kankinti dėl sovietinės 
pilietybės.

♦ - —______ _

(TAIWAN Keelung 7 
©TAIPĖI

Shulinkou

SUQO

Ching 
Chuang 
Kong/’

Kaohsiu

U.S. Bases

Carteris turi aiškintis 
apie KennedySantykiaLsu Pakis- 

tanu šaTtf
KABULAS,- 'Afganistanas. — 

Afganistano prezidentas Hafi- 
zula Amin tikėjosi, kad Pakis
tano ir'Irano vyriausybės tuojau 
pasiųs sveikinimus' naujai Afga- 
nistand vyriausybei,’; bet. minėtos 
valstybės neskuba - nauj o prezi
dento sveikinti, ’ ;

Pakistano . diktatorius nesup
ranta, kąipf Afganistano - naujas 
prezidentas.-:gali .būti marksis- 

. tas ir Islamo. šalininkas. Gene- 
■ rolas Zia mano, rjog tai neįma-< 
nomas, visai 
lykas. Tokiai, -minčiai pritaria^' rdšlav Bala tikisi pamatyti" p6- 

• nedidelis Afganistano mulų piežitfU-diįVPa^žTK.-^^ągpjė
* —____ i r 3*— * J . A ’ • % - i L

Poneli, Baltųjų Rūmų spaudos 
sekretoriiis,'tįiTė.j^ aiškinti susi
rinkusiems partijos nariams, 
kad? pęęž; .Carteris visai nenori į 
liesti sėnatoriąųs Edward Ken
nedy elgesio 'Chappaquidick ne
laimėje?- Prezfdentas-'-Carteris 
pareiškė-- senatoriui? kad..,jis
vengs, šį klausimą: liesti. Bet 
prezidentas pieko negali pada- n 
ryti^r jei? audienciją j kelia Šitą 
klausimą ir nori patirti prezi- j 
dento-nuomonę^__ .< ..... .... !-=

? Area
. ' Miles

atk Population
14,781,000

/Pennsylvania:
".f t j 1,793,909
.... . .......:--------

Pekino vyriausybė, prižadėjusi nesikišti Į Tafvano 
krašto apsaugos, vidaus reikalų, policijos ir saugumo 
reikalus, nori susitarti, kad vieni kitų neužpuldinėtų 
ir netrukdytų jūros trafikui. Pekinas žada neliesti 

Taivano laivu.

sai nesuderinamas da -Ą- ^AV^ajnijb&.-v^er anas/Ntif PREZ. CARTERIS BALTUOSE RŪMUOSE

PREZIDENTAS TARĖSI SU ITAKINGES
NIAIS SAUGUMO TARYBOS NARIAIS
PATARTAS Z. BRZEZINSKI KELIS KARTUS TARĖSI 

SU PREZIDENTU. SEKR. VAJSTCE IR KITAIS

Amerikos italai palankūs 
popiežiui Jonui Pauliui II
Jonas Paulius II yra pirma

sis popiežius. ne italas,, po 456 
metų. Čikagos italų kilmės gy
ventojai su džiaugsmu-žada su
tikti popiežių kartu su kitais či- 
kagiškiais spalio 4-6 dienomis.

Chicago Sūn-Times korespon- 
derftai klausinėjo įvairaus am
žiaus ir socialinio lygio italų 
kilmės amerikiečius. Jie nepa
rodė nė šešėlio nepasitenkinimo 
neitalu popiežium ir visi pasi
ruošę sutikti su džiaugsmu po
piežių Joną Paulių II.

skaičius.
Irano šacho, pareigas ■ einąs 

mula Chomeini visai nesiteikė 
atsakyti į H. Amino pareiškimą, 
nes ji neturįs jokio supratimo, 
kas atsitiko Kabule ir nesupran
ta, ko naujas Afganistano pre
zidentas nori.

Mike Bala* i960-:metaiš gavo Su
tvirtinimo sakramentą, Kųroz- 
velki bažnyčioje. Sutvirtinimą 
suteikė dabartinis popiežius, tuo 
laiku buvęs vyskupas Vojtyla. .

— New Yorko ir-Chicagos len
kų vadai tariasi-su JAV žydų 
organizacija.naujai platesnei po
litinei ir/visuomeninei akcijai.' pietų valstijų balsai?

^9'^
— Senatoriaus Edward Ken

nedy . populiarumas pietinėse 
valstijose labai silpnas.

_Britų dainininkė Gracįe 
Fields mirė sulaukusi 81 metų.

KALENDORELlb

Spalio 1: Teresė, Remigijus, 
Levinija, Nauda, Krivė, Gedai- 
lis. Mantis.

Saulė teka 6:45, leidžiasi 6:26.
* > t .. i
Oras vėsesnis.

_ fe k

George Meany pareiškė,.kąd jis nekanęlidatuos Ame
rikos Darbo Federacijos pirmininko, pareigoms. t (

. t ^i$4aų sulaukė 85 t

• c

PREZIDENTAS CARTERIS PRIŽADĖJO TEIKTI 
PAGALBĄ MEKSIKOS BEDARBIAMS

WASHINGTON, D.C. — Pre-
-——~~ zidentas Carteris praeitą penk-

— Sakoma, kad tuomet kan- j tadieni ir šeštadienį labai gra- 
didatas Į prezidentus John F... priėmė į svečius atvykusį 
Kennedy nenorėjęs imti vice-IMeksikos prezidentą Jose Lopez 
prezidento pareigoms Lyndon j Portalo. Prezidentas Carteris 
B. Johnsono. bet R. McNamara j vįSą dieną buvo labai užimtas 
jį įtikinęs. Jam buvo reikalingi ( Kubon atsiųstos sovietų karo 

j brigados reikalais, bet jis vis 
=! dėlto rado laiko suruošti puikų 

I banketą atvykusiam Meksikos
% . prezidentui ir jo palydovams.

: ’ IŠVAŽIAVO. /Į DAVID 
•’ VASARVIETĘ

į f■ <.. Prezidentas labai užimtas san- 
; tykiais su rusais ir naujai at- 

. vežtos sovietų brigados išprašy
mo reikalais. vis dėlto išvyko

; 4*1 DSrvid vasarvietę, kad galėtų 
i kartu šu Lopez Portillo praleis- 
| ti savaitgalį ir aptarti sunkią 

Uty /Meksikos darbininkų ekonominę 
> būklę. ; Meksikos prezidentas 

džiaugiasi,-kad JAV vyriausybė 
pasirašė ilgametę natūralinių 
dujų (geso) sutartį, bet ji no- 

I retų gauti paramą bedarbiams.
i ■ V-Dabartiniu metui daugelis darbi- 
5 ninku bėga iš Meksikos į šiaurę

1 ir ieško darbo arba ekonominės 
U ' paramos, šeštadienį ir sekma-^ 

iTiienį abu prezidentai išsikalbės, 
j F kad galėtų formuluoti Meksikos, 
Ijr’J Jaukiamos paramos, Pačioje 
-•^Meksikoje t reikalai taip susidė-

ne-ję, kad Meksikos vyriausybė 
galės rasti darbų darbininkams, 
o pramonė nepajėgia atidaryti 
naujų dirbtuvių.

Meksika norėtų išnaudoti že
mės gilumoje esančias dideles 
mineralinio aliejaus versmes, 
bet prezidentas nedrįsta leisti 
amerikiečiams tas versmes pra
gręžti ir parru'vinėb Geriausi 
versi..’?, gręžėjai yra Teksas 
valstijos inžinieriai. Meksika tu
rės jiems mokėti.

Pragyvenimas Chicagoje 
pabrango 14.2 nuoš.

CHICAGO. — Pragyvenimas 
Chicagos srityje per vienerius 
metus-pabrango 14.2 nuoš., kas 
sukėlė blogiausią infliaciją trijų 
dešimtmečių bėgyje. Infliacija 
ypač padidėjo nuo rugpiūčio vi
durio ir tam daug padėjo gazo
lino ir gyvenimui būtinai reika
lingų dalykų brangimas.

— Prez. Carteris. paskirdamas 
D. McHenry ambasadoriaus pa
reigoms, tikisi gauti daugelio 
juodžių balsus.

— Praeitą savaitę New Yorke 
vėl padažnėjo bankų ir finansi
nių įstaigų apiplėšimai

WASHINGTON, D.C. — So
vietų Sąjungai atsisakius keisti 
savo pozicijos dėl sovietų karo 
jėgų Kuboje, prezidentas nuta
rė televizija ir radijo bangomis 
informuoti kraštą apie sovietų 
užsimojimus ir susidariusią nau
ją tarptautinę padėtį. Ką prezi
dentas pasakys, tuo tarpu dar 
neaišku, bet prezidentas nori, 
kad kraštas žinotų apie sovietų 
valdžios užsimojimus ir pasiry
žimą Įkelti .koją į Vakarų Že
myna.

Baltųjų Rūmų pareigūnai ban
do sudaryti įspūdį, kad krizė 
nėra tokia gili.-viena sovietų 
karo jėgų brigacįa Kuboje ne
gali sudaryti pavojaus JAV, bet 
tos brigados, esirpas kelia susi
rūpinimą visoje Amerikoje.

Sekretorių?’ Cypus R. Vance 
ne be reikalo 'du- kartu kalbėjęsi 
su sovietu užsienio reikalu mi- 

i nisteriu Andrei- Gromyka. jam 
nurodė naujus faktus Kuboje, 
bet sovietų valdžia net nesiren
gia kalbėti apie sovietų karo jė-; 
gų atšaukimą iš Kubos, jos at
stovai tiktai kartoja patarimą, 
kad prezidentas Carteris pakeis
tų savo nuomonę ir visai nusto
tų kalbėjęs apie sovietų karo 
jėgas Kuboje.

Prezidentas Carteris ketvirta
dienį pakartojo New Yorko laik
raštininkams. kad kovai paruoš
ia sovietų brigada atsirado Ku
boje. tai sovietų ministeris, ne
kreipdamas dėmesio Į preziden
to pareiškimą, tebekartojo, kad 
geriausia visą reikalą užmiršti.

Tuo tarpu dar nežinomas 
prezidento Carterio kalbos turi
nys. bet jis taip lengvai neleis 
sovietų karo jėgoms įkelti koją 
į Vakarų žemyną ir bandyti už
kariauti visą pasaulį. Baltųjų 
Rūmų spaudos sekretorius pra
nešė, kad prezidentui siūlomos 
kelios priemonės išprašyti sovie
tų karo jėgas iš Vakarų žemyno, 
bet tų priemonių niekas nežinos, 
kol prezidentas jų nepaskelbs. 
Prezidentas kitaip kalbėtų, jei 
jis neturėtų paskutinių dviejų 
savaičių faktu. 4.

Vieni patarė jam tuojau su- 
stabdvti visus elektroninius 
prietaisus, kurių sovietų pirkliai 
labaĄ ieško. Be to. Amerikos 
pirkliai norėtų tuos prietaisus 
rusams parduoti. Bet patarėjai 
supranta vienus ir kitus, jie vis 
dėlto pataria nekreipti dėmesio 
į savo pirklius ir rusams nepar
duoti modernios elektronikos, 
kol rusai neatšauks savo karių 
iš Kubos. <

Kiti pataria strateginių atomo 
ginklų sutarties netvirtinti, kol 
rusai neatšauks karių iš Kubos.

Tai reikštų krašto apsaugos 
biudžetą gerokai padidinti ir 
įvesti naują atominių ginklų rū
šį. Amerikai tai brangiai kai
nuotų, bet dar brangiau visa tai 
kainuotų sovietų valdžiai.

Tretieji pataria parduoti mo
dernius ginklus Kinijai. Tai. aiš
ku, nepatiktų Maskvai. Reikia 
ma’hyti, kad ji tada atšauktų vi-

Sueme 20 Centrines 
Afrikos ministerių

BANGUI, Centrinė Afrika. 
Naujoji Centrinės Afrikos 
riausybė. iš imperijos padąri 
respubliką, ruošiasi naujiė 
demokratiniams rinkimams 
tvarko buvusios imperatori; 
vyriausybės reikalus.

Naujas valstybės prezidėn 
David Dacko Įsakė prokuratū 
ištirti, kodėl valstybės iždas 
sai tuščias. Visi žino, kad, im 
ratorius Bokassa vien tik in 
guracijai išleido šimtus mili 
nu dolerių, bet jis galėjo va 
tybės iždą paskaityti savo iž 
ir naudotis valstybės pinigais

Prokuratūra nustatė, kad p 
valstybės iždo nagus buvo- p 
kišę ir kiti valstybės pareigūr 
Prokuroras' įsakė suimti ’ 20 1 
vusių Pokassos 'ministerių, ga 
iš jų parodymus, o-vėliau vis 
traukti teisman. , . < .. . < - >

Carteris kalbės pirma
dieni 8 vai. vakaro

WASHINGTON. D.C.— Žir 
nės paleido gandą, kad pre: 
dentas Carteris Kubon atvyk 
šių sovietų karių reikalą tele1 
zijos ir.radijo stotyse aptars se 
madienip vakarą. Baltieji R 
mai praneša, kąd . prezident 
šiuo svarbiu klausimu kalb 
ne sekmadienį, bet pirmadier 
Jis parinko 8 valandą vakar 
kad kiekvienas galėtų prezide 
tą išgirsti.

Prezidento kalba, veikiausi 
bus taikoma rusams, nors ji iii 
ir .amerjkiečius. Prezidentas p 
sakys, kad JAV norėjo atsiųsi 
sovietų kareivių išprašymą p; 
liesti tiktai patylomis, bet rus. 
pradėjo klausimą kelti vieši 
moh- ’ pakartotinai patardan 
visa reikalą užmiršti, v v

Vienos viešbučio gaisre 
žuvo 26 žmonės

VIENA. Austrija. — Penkt; 
dienio naktį užsidegė Am Ar 
garten viešbutis, esantis neto 
garsaus žaidimų parko Prateri 
Austrijos sostinėje. Vienos mie 
te. Gait, e žuvo 26 asmenys, j 
tarpe trys amerikiežiai. o 17 bi 
v<’ ;u;'ri ti.

N-s.atyta,* kad žuvo Donai 
ir Franci Fraser iš Maine vals 
tijos, taip pat 24 metų Miss OI 
lahoma-1977 Ellen Wright, h 
'dėjusi 32 amerikiečių ekskurs 
ją. Ji užsimušė šokdama pr 
langą. Sužeistųjų tąrperiyra 1 
amerikiečiu, ė fe’

— Ketvirtadienio vakare pc 
piežius Jonas Paulius II susitik 
su 1,100 religinių brolių neri 
Šv. Petro bažnyčioje.

sas savo karo jėgas iš Kubos 
Yra, irkitų pasiūlymų, bet pre 
zidentas pasirinks ir apie ta 
praneš tautaPpirmSRiefif.'
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Universitete dirba daugiau 
kaij) 1200 dėstytojų, iš jų — 70 
mokslu daktarų ir profesorių, 
560 mokslo kandidatų, t.y. 60%

I universiteto dėstv-
H taiga ir Įdomi senoji t hi-i i— _____
luto istorija. Aš norėčiau (procentų)

‘lėti, apie šiandieninį. Vii-] tojų turi mokslinius laipsnius.

Viiniaos Valstybinis Univer-|cialistai. rusų, anglų, vokiečių,] 
siti as tai seniausia aukštoji' prancūzų kalbų specialistai, žur-j 

ykla Lietuvoje, kuri yra' nalistai, bibliotekininkai, preky- 
paėiu ir senesnė už bet k u- bos bei pramonės ekonomistai | 
aukštąją mokyklą visoje- ir daug kitų, 

-bn S- ’ungoie. Supranta- 
v si lietuviai pelnytai ja di-

tuo

Ta*-

'■; U^ivetitezą, tekį, kokį 
ji pf.ž.siu. (Man pačiai teko 
dijtįctį Universitete ketve- 
s imtis).

a IJetuvoje iš viso 
aukštųjų mokyklų.

šiuo 
v i k.a 
kuriose studijuoja 65 tūkstan
čiai studentų.

Universiteto, kaip universa
lios mokymo ir mokslo' Įstaigos, 
funkcija yra ugdyti aukštos teo
rinėm kvalifikaejios ir perspek
tyvios mokslinės ir socialinės 
mąstysenos asmenybe. Univer
sitete ugdomas studentų suva- 
rankiškumas.• teorinis i.mastv- 
mas. mokslinio tiriamojo darbo 
Įgūdžiai, bei žinių pritaikymas 
praktikoj. Tokia kryptimi ir 
dirba Vilniaus Universitetas. 
Sovietų Sąjungoje skelbiama 
esą 65 universitetai, iš kurių ir 
Lietuvoje yra bent kėli. Bet 
Vilniaus Universitetas jų tarpe

Vilniaus U m versitete veikia 3 
skyriai: dieninis, vakarinis ir 
neakivaizdinis: Jame mokosi 
17 tūkstančiu studentu — tai 
ketvirdalis visos Lietuvos stu- 
den’ų.

Universitete , yra 13 fakulte
tų: meclianįkos —y matemati
kos, fizikos, chemijos, gamtos 
mokslų,<. risįorįjns, filologijos, 
pramonės ekonomikos, preky
bos. ekonominės kibernetikos1 
ir finapsų, teisės, medicinos, 
gydytojų tobulinimosi fakulte
tas ir Kauną anglų, kalbos vaka
rinio skyriaus filialas. Viso, — 
jame 100 katedrų.

Studentai ‘gali įsigyti vieną iš 
30 ’specialybių, kurios apima 74 
specializacijas- čia įmošiami-ges 
cgrhfai. biologai, . psichologai, 
filosofai — sociologai, klasiki
nės; filologijos specialistai, lie-

#-W
Visais laikais Vilniaus Uni

versitete buvo mokslinių tyri
mų centras Lietuvoje. Dabar 
Universitetas savo moksliniais 
patiekimais garsėja ne tik Įję- 
tuvoj, bet ir už jos ribų.

Vilniaus Universiteto mate
matikai su rektoriumi profeso
rių, n Jo’nu Kubilių priešaky 
mokslo pasaulyje žionini, kaip 
originalios tikimybių ■ teorijos 
mokyklos kūrėjai. Be to, mate
matikai dabar daug dėmesio 
skiria elektroninės skaičiavimo’ 
technikos pritaikymui ‘ visam 
viešajam ūkyje.

Mokslai Vilniaus - 
Universitete

Rizikoje — labai svarbūs tyrinėtojams, 
Adolfo Jucio ir jo mokinių dar-; dirbo tokie įžymūs lituanistai

kaip Kazimieras Būga, Juozas 
Balčikonis, .Jonas Jablonskis, 
Pranas Skaidžius? Antanas' Sa
lys ir kt.

Dabar pasauliui baltistikos 
centru pąsįdąrė Vilnius- . ' 
. Universiteto filologai'bėn.dfa-

I darbiaųja su Lietuvių kalbps ir _ ■ I. J . L 7 ri*. » • *..wi > į ■ j .*

t

vičiaus darbai.
Baltistika 4aj>o tarptautiniu 

' mokslu- Iki IFojęs pasaulinio 
karo žymiausi- darbai baltisti-l 
kos srityje priklausė užsienio] 

nors Lietuvoje

VOLDEMARININKAI VOKIEČIU OKUPACIJOS METAIS 1

JUOZAS AMBRAZEVIČIUS -,

(Tęsinys)
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tyš. Iš tikrųjų, tur’būt, dėl toj 
kad tarėjų firmą pasirinko an-! 
tra konkuruojanti Įstaiga Ost- 
ministeriuni. Generaliniai tarė-L 
jai griebėsi iniciatyvoš taip pat 
organizuoti memorandumą ir 
ji. įĮtėikė rytų -ministerijai 1945 ; 
sausio 6; Memorandumas kalbė

ti gęn. Š. Pundzevičiui. Bet jis [jo tarėjų ir prie pirmoje tarė- : 
jau buvo . gen. Raštikio infbr- jo ■ 1Q43 sudarytos M. .- Biržiškos | 

! r ■-; y. ; j '/I r-- ,“r*“ —”7 7—2 --ą-e , J--------------- J------ :  J   |
.. . . , Universitete ..Įkurta jr is karto,atsisakė. Atrodo, bu-idu. Kalbėjo apie reikalą dekla-

se imngai dirba profesorius.-Altl Balių filologijos? kadedrū. jlĮei-fyo jutikęs. taip pat pasivėlinęs jupti Lietuvos > nepriklausomy- 
^imanlas arcin evičius ■ žir- džiamas ^ tarptautinis ^Baltistų -gen. Tallat Kelpša, bet paskui bę; skelbė protestą, prieš soviet 
d^s chirurgijos.srityje. 19(Mm. žurhaI^bJialtistik^ ’ ■ ' - ' — ’

bai atominės ir molekulinės 
spekrosko’pijos srityje, profeso
rių Povilo Brazdžiūno ir Jurgio 
Viskočkos darbai puslaidininkių 
fizikoje. Universiteto fizikai 
sėkmingai studijuoja kvantinę 
teoriją ir jos pritaikymo’ gali
mybes. Jų tyrinėjimų objektas 
— lazeriai, f
tradicijas Universitete turj fizi-

Senas nioksĮinęsĮliteratūrOfS 'institutu, ruošdami
TTUl’Cl f 4*ir»v I___ 1____  _ *11 _ *1_ ** <1 _'l *51 _ -I A. i -fA _ '■

Universiteto. medikai veda ty
rinėjimus keliose srityse.’ Ypač

Vilniaus klinikose buvo padary-

bendrus darbus' 'leksikoš, gra
matikos bei dialektologijos'' Šri-’ 

tyse.
?! 19/3 in

Įspėjo betgi,kad politinės są
lygos nebus priimtinos, o apie 
jas susirinkusieji daugiausia ir 
kalbėjo.,,Dr,, Paukščio plane to 
dalinio ..vadų buvę , numatytas 
gen., S. Raštikis. Kai pastarasis 
griežtai atsisakė, kitą dieną bu
vo siūlyta. pavėlavusiam ątyyk-

jmpoias apie vakarykščią eigą»pirmininkaujamos tarybos var

m. r ręnbjąirios jSiitistų kefefe^ 
tos pirmosios -širdies operaci- rencijoš. Jose savo’pran^fiiitiš 
jos. Iki 197/ nietų padaryta-skaito jyairių šalių'ktšlovai. Da- 
5000 širdies indų operacijų,į bartiniu iuetų Universiteto ’bailį 
3000 širdies operacijų,_ apie..30Į tistai aktyviai tyrinėja Tiėiūvnf 
inkštų persodinimų ir 7000 šir-jįkalbos senus lietuviškus raštus; 
dies zondavimų. ,

jos. Iki 1977

>. Filologai tyrinėja istorine' ‘did

Dvi vieno būrio vištos, Kuode 'pj
patvartšalyje sykį stdvi ' ii- ’ 

ir kalbasi. Rudoji sako tai: ’Žinai, širdele,į " T 4 • *
man širdį gelia, r .

kai pamatau tį pliuškę mūsų Raibę- /,
.Tai, rodos, aibė, <

visų geriausių ypatybių, »
visų dorybių! ■' *• , ».

Tik tu žiūrėk, kas još *per! išdidųmas, ■ ' *' *•
kas eisenos per iškilnumas
O kad sukarkina, kad sukadėna, '.T * i ' : i z. . ’ f .

tai, rodos, čia pati lakštingala skardenk-!”
— ‘Taip, taip, širdele”, sako Kuode, “pąsiebėjau 
ir tau seniai jau pasakyt norėjau'. . 1 ■■ ;

Matai, teisybę juk sakau, brangioji!”
• • i tapsidžiaugė Rudoji:

”6 dar tiktai pasižiūrėk ilgiau,
tai mūsų sesė juo atrodys juokingiau ... 
Antai, pažvelk, kaip skiauterę prieš gaidį kelia, 

kaip gūžį stato! - . , 1 <- ■
O tas visai jds nė nemato: ■ •» ■’
sau lesa, ir gana, žolelę . . ?‘ : - 'j

-z" - -'J < f f j .* ,Grynai tokia ir Auksė. Vd, inątai,
' kaip skiauterę užvertusi aukštai .., . ,? ,

pro gaidį žengia! ! -rjj !f . į ,.
O tas žiūrėt į ją nė nesirengia; ; • • • 

. vistiek čia jam, ar Auksė, ui’ pelėda, ■; '
ar varna nevelėta!? ’ >

Tikėk manim, tokia iš jų ir Kądė? ir; Baltoji, 
ir Kanapėtė, ir Juodoji. . /

’ • Taip lygiai riuo anos . , ;v!. ;
neskirk Jų nė vienos.” ...l ' > ■ t - £.1

O Kuode pritaria; “Ir aš juk taip sakau 
j ir jau seniai nuo ju nusisukau! ’t V 

Kad štaiMar tUj,-Rudoji,1 tai kas kita:. 
ir skiauterė, ir plunksnos, ir gūžys?.*' - •' - - ' - ' • z> i
, ,.. Jau čiame tik gaidys.;— . . ,

, Tikėk, .-manim; .13c tu vieni yį$am būry, p 
ir sakalas išvysti turi tokią .vStą!:;y ;..

verta stovėti vidury!’U
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P7ii. i ‘liifl
Dabar5 gilioji pa'sistiebuš kumšt ^rsni^užėi’. 
ir sakoi'J'Ve, gaidys pęr?visą vistų^urį .' 

į mudvi žiūri!
Sakiau, ateis:.diena ir mudviejų-širdužėj.!
Eiva tiktai artyn; gana jau..čia tųpėtilj -i 
Tik duokiya ir Į save 'pasižiūrėtihbr.b i‘!
Ir Siišigidsčiusios pi linksny teš:’sav&7' ■
abi gūžius atstatė, skiauteres iškėfė “ 

ir pamązeiiąi ,.x ; ‘
. v'. ' ■ ■ ’' • 1 ’ ‘. * J' - į 7 * į" C’ KiS

.1 pačią patogiausią vietą nužingsniavo?.

(A.Giedrąitis, PASAKĖČIOS, 175'psBV 
strubtos, gaunamos^NaiįįĮėĮibše^į^fiia

ir-tąs ątsišakė.Tada buvo pasi- tinę- okupaciją 1 ir ^nepriklauso
mybės' paneigimą, prašė konfe- - ■ 

t, . - . rehcijos ir tti Nuo dr. Paukščio •Pasitarimai del prašymo, del - : , . . 1paruosto1 memorandumo skyrė-j 
u ■ si nei tiek prašomais dalykais,! 

kiėk savd forma — mažiau ja-į 
me buvo ■ nuolankavimo naciu’ > ■ v į
.tęžiinui. Skyrėsi irltųo; kad ta-* 
rėjai aplenkė —? memorandumą 
įteikė, i Hiinmlerio Įstaigai tai • 
buvo akibrokštas, ir kaltė už tai j 
buvo, suversta dr. J. -Paukščiui

rinktas gen? M. Rėklaitis,7 ■.‘••sM; ° ■ . •

parašų užtruko iki gruodžio 
mėh. Ir tik tad? męmorandu- 

jfiYąs BūSro'pasirašytas. Iš 27 tu
rėjusių pasirašyti’ tebuvo su
rinkti parrisūL' tik’ TO? Tarp jjtt 
buvd buvusio prezidento K. Gri
niaus parašas.' ,en.M/ Rėklai-

ynan.'ivf.r
ni'r.J a

2 f

Lituanistikos bei lingvistikos lęklolcgiją. fonologiją, etiniolo- 
siitjje labai svarbūs profesorių giją, žodžių susidarymą, istori

kei gramatiką, lyginamąja bal-, . .... a
‘ v I čia; kitbs pavardės -mažiau' ką 

Įsakė. Bet nebuvo' pirmojo’ tarė
joj U? Kubiliūno parašo? Jis' pa
aiškino,’ ' kad a tsi šakb ne polfti-‘ 
niaiš sumetimais, ’ ib’ėt dėl to, 
kad tai orgahiziroja dr. Ūaukš-

Jono Kazlausko (1930-1970),
Jono Mažiulio, Jorio1’Palionio,.= . ■, ............. , tji kalbu -gramatika. fntenswiaiI

tuvių kalbos ir literatūros spė-Vytauto Urbučio, Zigmo' Zinke- dudijųajanm-^ttfjaf TjauJ niiimsi

t I

/nl
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— kam jis davėsi ąplęnkįanjas.c¥yks^ SS. vądavyb^-i-į^alįė
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don't cut in betweencars 
THAT ARE ALLOWING- SAFE 
FOLLOWING DISTANCES

I

I ! SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

EXPRESSWAY Df/V/Mf

kilo ten jau hžVaIgJ^tojH«yliia- 
va r__

j^Buš^daugiavF7

lay * -wibber t; tyry* *i
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You can’t afford to be wrong. 
Because if you’re in charge of 
the family budget, you’re 
making decisions about the 
future, too.

And that's where U.S.
Sayings Bonds come in. Buy 
them through your bank. Or 
encourage your husband to 
sign-up tor the Payroll Sav
ings Plan where he works.

That way, while you're 
meeting the day-to-day ex
penses, you'll still be building 
a more secure future for your 
family.

U.S. Sayings Bonds. For 
the woman wtio really knows 
a good bargain.
Now E Rond* pay 6% interest when'lieki to 
maturity of 5 years 4 4% the first year). - 
IVvnds are replaced if Vwl sL4en or destroywi. 
When needed, they can he cashed st your

pinisų kalba, baltų kalbų ryšiai 
su.! kitoniis.,in<loeuropiečių..kal- 
bdinis. Visi šie darbai įgavo

I tarptautinį pripažinimą.
■; ’Vilniaus: Ihivėrsitetaš-'' "glau

džiai bendradarbiauja sū Greis- 
filde,' Prahos, Krėkųvdsf Jogai- 

\Ipš Universitetais. • '
Kiekvienais metais ’būrelis 

U’nJ versite t o j a ūriųT nibksltn i n - 
kų stažuoja Įvairiose socialisti- 

Įriėse ir kapitalistinėse šalyse ir 
stažuočių geografija kas-'sių

Tpėt plečiasi. Fizikai, matemati
škai, teisininkai if- kiti špeeialis- 
Į tai tobulinasi JAV; Prancūzijc- 
Įjė, Austrijoje. Šveicarijoje? Jar 
čpnhijeje, Kanadoje.- - • -
fc" RitaTtuplytė

(Iš Eur. Lietuvio),

deferred until redemptMm.

STOCK

Join the Payroll Savings Fla*.

ENERGY
WISE

Change the oil and 
filters evęry 3,000 tq 
S.000 mi I es to avoid 
wasting gasoline.

Don't be a Bom loser!

Buvo pasirūpinta atleisti .jį iš 
Hilfstelles vedėjų, ir. jo .vietoj 
buvo paskirtas buvęs Kauno 
burmistras, turn pareigom vo
kiečiu civilfęrvaltųngo pasirink
tas.

Rosenbergo njinisteriją dar 
prieš pat nacionalsocializmo 
galą mėgino vykdyti Marėjų ir 
tarybos vardu jai įteiktą - me* 
morandumą — sušaukti įžy
mesnių lietuvių kdnferenciją, 
kuri paragintų lietuvius jung
tis su Vokietija kovai prieš bbl-? 
ševikus. Ta konferencija turėjo 
įvykti Bad Salzungen kurorte, 
prie Fuldos. žinodami, -karį 
kviečianiiejiį.Iietuyiai patys net

policijai'!pristatytio-nųmatytųp- .■ 
sius konf^ėn4jGs.\x’dąlyvius -ii i 
•Bąd.§ąl?uhgeiię -J£

Likimd ironija ' betgi' • lėmėį,1 
kad ahksčiau'^už iohferwieljoA^ 
dalyvius pnsištatė^F

O

you'll run into trouble if 
THERE'S A SUDDEN STOP WHICH 
YOU'RE FOLLOWING TOO CLOSELY.

speed st \y mm 
the R/GMT LANE



SIDABRINĖ SUKAKTIS
šių metų rugsėjo 15 ir 16 die

nomis Vytauto Didžiojo rinkti
nė Chicagoje minėjo 25 metų 
sukaktį, nuo šaulių o’rganizaci- nas kun. Boreviėius, Altos kun.!
jos įsisteigimo išeivijoje. 15 d. 
Šaulių namuose puikus ir nuo
taikingas Banketas. Organizaci
jos dalyvavo su vėliavomis. 
Pradžioje buvo akademinė ir 
meninė dalis. Sąjungos kapelio
nas kun. J. BoYevičius atkalbė
jo invokaęiją. Būrelis nusipel
niusių šaulių apdovanoti šaulių

Neilgą, bet išsamią kalbą pa
sakė vienas iš sąjungos steigė
jų, buvęs centro valdybos pir
mininkas, dabartinis V. D. rink
tinės pirmininkas — Vladas Iš
ganantis- Jis savo kalboje pri
minė ką rinktinė yra padariusi 
ir kekį vardą įgijusi visuomenė
je. Sąjunga yra paaukojusi virš 
30 tūkstančių dolerių lietuvybės 
palaikymui ir labdarybei. Na
rių skaičiumi išaugusi ligi 900, 
įsigijusi nuosavus namus, turi 
chorą, orkestrą, tautinių šokių* 
grupę, meno kuopelę ir biblio-] 
teką, šiom kultūrinėm grupėm 
vadovauja muzikas Petras Vec- 
vergas, Violeta Atkosin, Adol
fas Rainoniš.ir. Jtūozas. Petraus
kas. Biblioteką tvarko Ramc- 
niai- ' . -

Narių tarpe viešpatauja bro
liškas sugyvenįinas? stipri vie
ninga veikla, tėvynės meilė.. Tai 
ne pasigyrimas/Tą parodo ir 
tai, kad nariai nuo Sąjungos 
isikūrimo savo ir auko
mis rinktinei yra" sukėlę apie 
250 tūkstančių dolerių. Be ide
alizmo ir pasiaukojimo tokia 
suma nebūtų surinkta. Kur tik 
šaukė Lietuvos ir lietuvių tau
tos reikalai, šaiiliškoms parei
goms. atlikti, šauliai jas atliko 
betkokiose sąlygose, šauliai ėjo 
ir eis savanorių ir pirmųjų šau
lių nueitu kaliu. Po šaulių gar
binga vėliava burs visus geros 
valios lietuvius- Šaulių Sąjunga 
yra viena iš tų organizacijų, 
kuri stb’vi arčiausia tautos šir
dies. Tokių kaip tas uodas tu
pėdamas ant jaučio rago gyrėsi, 
kad ir jis aręs, šaulių tarpe nė
ra. Kas jau atlikta, daugiau ar 
mažiau, prie to prisidėjo visi 
jšauliai. Baigdamas pirmininkas 
visiems broliams ir sesėms šau
liams nuoširdžiai padėkojo;
/ Šaulius pasveikino Lietuvos 
gen. Konsule J. Daužvardienė, 
Sąjungos' centro' valdybos pir-

Stasys, Kęstučio kuopos pirmi
ninkas Petrušaitis, St. Butkaus 
kuopos pirm. V- Tamošiūnas. I 
gen. Daukanto kuopos E. Ven-, 
gerskas. Daug sveikinimų buvo 
raštu. Jų tarpe generalinio kon
sulo Zmuidzino-Toronte, gen. 
konsulo Simučio-New Yorke, j 
gen. konsulo Čekanausko — Los 
Angeles, Lietuvos atstovo Bač- 
kid-Washingtone, Lietuvos at
stovo Belecko-Londone, vysku
po Brizgio, Kun. A. Trakiu, 
Braigliton parko klebono Moze- 
rio, Balfo pirmininkės Rudienės 
ir kitų organizacijų, bei šaulių 
sąjungos padalinių.

Meninę dalį atliko so’istas V. 
Liorentas akompanuojant mu
zikui A. Jurgučiui ir rašytojas 
A. Baronas. Solistas padainavo 

i tris daineles ir tris arijas- Baro
nas paskaitė kelis jumoristinius 
eilėraščius. Tiek solistas, tiek ir 

!rašytojas publikos buvo šiltai 
sutikti ir palydėti gausiais plo
jimais. Po to seką šaulių mote
rų gerai paruošta vakarienė, 
šokiams, grojo rinktinės orkes
tras. Saulių su svečiais buvo 
apie pustrečio’ šimto, šoko ir 
visi geroje nuotaikoje pabend
ravo ligi vėlumos-

Ant rytojaus, rugsėjo 16 d. 
Jėzuitų šventovėje buvo pamal
dos. Šv.- mišias laikė ir šventei 
pritaikytą.pamokslą pasakė ka
pelionas kun. Borevičius. Gie
dojo rinktinės choras. Pamal
dose dalyvavo daug uniformuo
tų šaulių ir organizasijos su vė
liavomis. Po pamaldų, su ata
tinkamomis apeigomis prie pa
minklo žuvusienis už laisvę pa
dėti vainikai: Vytauto Didžiojo 
šaulių rinktinės, Romu venų ir 
Jūros šaulių, ukgiedota “Marija, 
Marija” ir Tautos himnas. Po, 
to visi dalyviai buvo pakviesti 
Į šaulių namus priešpiečiams. 
Atsilankė gražus būrys šaulių 
ir jų gerbėjų. Vėl visį buvo pa
vaišinti darbščiųjų šaulių mo
terų.

mininkas Milkovaitis, savano
rių J. Tamulis, Romuvėnų A. 
Juškevičius, Sąjungos kapelio-

ossiuzeo impassions of hjg? 
.A?f-WS7Zv?/c RfMNOfiOPS. »M&EOC>ą 
ON KOCKS OF Trif CA«3OK!FęROOS 
kriqo.hpve been discovered in • 
HNGijONO -And cam ©e SECn ąt i 
*TKE Barns* *'**’

_ C-AN 8S made
IMTO '1W?SAD SO ĘJJ^E THAT 
ONE POOMO \NiVV PEACH moOE 
THAN IOO MILČS !
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IS SUPPOSED To BRtNG oEftcR HARVES1

^HtS CHURCH....
Sussex, ė NGLflNP W/?S 
6 u • lt com ae-fia?/ cr 

curdled muk 
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CHICAGOS PENSININKAI IŠKYLAUJA
Rugsėjo 27 dieną 10 vai. nuo 

55-tos ir Western gatvės išvažia
vo, autobusas su 43 asmenimis į 
brolių Skripkų sodybą pramo
gauti. Buvo norinčių daugiau 
važiuoti. Teko važiuoti automo
biliais. Suskaičiau sodyboje' 12 
mašinų. Taip, kad buvo apie 60 
dalyvių; Autobusu važiuojant 
kaina į abu galu — $3.

Pirm: St. Vanagūnas pasveiki
no šeimininkus ir dėkojo už su
teiktą malonią progą pabuvoti 
jaukioje aplinkoje.

Vos išlipom iš autobuso, sku
bėjom užimti stalus. Jų trūko. 
Nešėm iš garažo stalus, kėdes. 
Ponios pasistengė padengti sta
lus, klojo kepsnius ir kitus ska
nėsius. Vyrai, neapsileisdami, iš 
portfelių išsitraukė šio to stip
resnio. Ponia J. Jasiūnienė at
skubėjo su virduliu ir pasirengė 
kavai. Buv. Lietuvos lakūnė 
Liorentaitė ima iš krepšio su
muštinius, daržoves ir patieka
lus. Gražu žiūrėti apsėstus sta
lus. Broliai Skripkai ant kiek
vieno stalo padėjo po pusgalonį 

Abiejų dienų iškilmėse jau- jų pačių išaugintų vynuogių
tesi nuoširdi prityrusių vadovui ► - - ■-—
Išganaičio’ ir Cecevičienės ran- suomeninis darbas, 
ka. Jie savo darbštumu, nuošir-| 
durnu su visa eile šaulių pa-] 
galbininkų visiem parodė, kaip! 
turi būti dirbamas bendras vi-

P. Venclova

Mirė diplomuotas inž. Emilis Skeberdis
Po ilgos ir sunkios, su nuo- b;»m 1979 m. rugjūčio mėn. 22 

stabiu kantrumu perneštos d. Nordfriedliof Mūncheno kop- 
klastingcs vėžio kalų ligos š-m.Į lyčioie ir prie duobės atliko ev. 
rugpjūčio mėn. 16 d. Mūncheno kunigas Er. Skėiys iš Mannhei- 
Gros.shadern ligoninėje 
diplomuotas inžinierius
Skeberdis sulaukęs 16 M. su vir
šum.

mirė
Emilis

mo.

Labai jautrius atsisveikinimo 
žodžius tarė vienas firmos Moil 
atstovas ir Mūncheno 
kės pirmininkas inž. 
Hermanas. Jis pasakė: 
Skeberdis buvo gilios 
ramaus būdo žmogus.
rūkė, nevartojo svaiginamų gė
ralų, nesisvaiėiojo' nereikšmin
gais žodžiais ir buvo pašnekus 

1957 j įvairiomis temomis.

Apylin-

“Inž. E. 
minties, 
Jis ne

Gimė 1933 rn. vasario įnėn. 
28 d. Kaune. 19.52 m- baigė gim
naziją Biržuose. 1952-1957 stu
dijavo Leningrado vandens 
transporto ir uostu statvbos in
žinerijos institute, labai gerai 
apgynė diplomini darbą — Ode
sos uosto rekonstrukciją. 1957 j įvairiomis temomis. Jo malo- 
-1!>58 dirbo inžinierium Rusnė-' niausios temos buvo apie kul- 

je, 1958- 1959 Vilniuje statė tūrinį darbą gimtajame krašte 
gyvenamus namus ir mokyklas, ir išeivijoje. Buvo didelis lietu

vis patriotas ir susipratęs evan
gelikas. l'ž tai jo draugai ir 
bendradarbiai jį gerbė ir mylė-

fe.". ~ ~ ' ' -
For your headache get 

extra strength and safety, too.
r Anacin® has extra strength, by a panel of experts, used as 

More strength than any reg- directed. But Anacin gives you 
- Lt L"_'__2 more pain reliever than any 

„Anacin combines that strength regular strength headache 
with safety. f tablet. Gives you safety you

‘ Like ah lading headache expect with extra strength you 
tablets. Anacin starts with a want. Read and follow label

ular headache tablet And

tablets, Anacin starts with a

TRYS NAUDINGOS 
KNYGOS

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS:

- Leonardo Šimučio
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

500 psl. Kieti viršeliai ........................... $5.00

- Prel. J. B. Končiaus
ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS.

494 psl. Kieti viršeliai ......................... $5.00

3 — Henriko T. Tamašausko
LIETUVIŠKASIS PAMARYS

340 psl. Minkšti viršeliai ..................... $6.00
į. Su žemėlapiu, daug paveikslų.

ČEKĮ PRAŠOME PASIŲSTI, PRIDEDANT 50 CENTŲ
UŽ PERSIUNTIMĄ, TOKIU ADRESU:

‘ ę ■
t '• f s- ’ __ HS. NAUJIENOS

1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608 I
- . .__ \ _ ___ _ ___ I

TheDi-Gel

Antacids.
re,”^c’M£

The
Anti-Gas 
Antacid.
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vyno. Vaišės su klegesiu tęsėsi 
net kelias valandas. Oras lietu
viškai gražus!

Po to pasileidom Į kultūringai 
užlaikomą didžiuli sodą. Šakos 
linksta nuo vaisių. Kas rinkos 
nuo žemės, kas skynęs. Pasirin
ko krepšius už labai menką kai
ną. Sodas purškiamas ir vaisiai 
sveiki. Stebėtis reikia, kaip tie 
du vyrai sugeba nupiauti žolę 
keleto akerių lankos ir sodų. 
Pavyzdinga tvarka. Vieno biti
ninko priglaudė 5 šeimas bičių. 
Puiki rezidencija, skoningai 
Įrengta. Priešais gėlės ir mels
vos eglės.

Pasinaudojęs proga pirm. St. 
Vanagūnas visus kviečia spalio 
10 d. 2 vai. popiet Šaulių Na
muose. atvykti į .rudeninį susi
rinkimą. Ten bus.meninė pro
gramėlė su užkandžiais. Prime
na, kad šį tą atsineštume lai
mės šuliniui.

Vienai poniai pareiškiau nu
sistebėjimą, kad turint muzi
kantą K. Venskų, nei šokam, nei 
dainuojame. Girdi,, rugsėjo 26 d. 
laidojom agr. Karazijos žmoną, 
šiandien pranešė, kad mirė šau
lys ir. pensininkas -Pr. Beinoras. 
Jie mūsų nariai. Nutilau. Ji tei
si. Liūdime.

Grupėmis pavaikščiojom po 
pavyzdingai užlaikomą sodybą, 
didžiulį sodą su dauguma rau
donų obuolių. Gražų žiūrėti. 
Beveik visi medžiai nukarę su 
vaisiais. Reikės turbūt' didelės 
talkos surinkti toną vaisių?

Totografas J. Tamasevičius 
daro grupines ir bendrą dalyvių 
nuotrauką.

Pirm. St. Vanagūnas šeimi
ninkams nuoširdžiai dėkoja už 
tokią malonią paslaugą, vaišes.

Sunešiojam atgal stalus, kė
des. Laikas pasirengti namolei. 
Obuolių krepšiais nešini, suli
panti į autobusą po 4 vai. popiet 
ir grįžtam į namus. Pravažiuo
jam ir prastus namelius ir puoš
nias rezidencijas. Medžiai, krū
mokšniai pasipuošę rudens la
pų spalva.

Berods, ši aštuntoji išvyka 
bus paskutinė į gamtą. Jei va
žiuosim, tai į muziejus, meno

Visi dėkingi valdybai, ypatin
gai inž. K. Karazijai už sudary
tą tokią malonią išvyką- pasigė
rėti gamtos grožiu. Labiausiai 
dėkingi broliams Skripkams, 
kad šįmet jau net du kartu leido 
pensininkams pabuvoti jų glo
boje ir pajusti jų nuoširdumą. 
•-Sodyba verta didelio pinigo. 
Turime didžiuotis, kad lietuviai 
sugeba praturtėti.

K. Paulius

1959 m. su tėvais ir žmonų, 
gim. Paužaitė atvyko į Vakarų 
Vokietiją ir nuo 1962 m. dirbo 
kaip dipl. inž. didžiausieje sta- 

j tybos firmoje Mol 1 Mūnche- 
I ne. E. Skeberdžiui vadovaujant, 
galima sakyti, visas kraštas bu
vo nusėtas tiltų tilteliais, hidro
elektrinėm, užtvankų šliužais, 
ir t. t. Paskutinis, didžiausias 
jo užplanuotas, bet jau kitų 
rugjūčio įnėn. 3 d. užbaigtas 
statyti tiltas —- Rosenheime.

Gyvenimo audrų blaškomas, 
velionis, kaip repatriantas, du« 
kartu išgyveno' atsiskyrimo su 
tėvyne skausmą. Meilę savo 
tautiečiui galėjome visi paste-i 
bėti jo niekad nepraleidžiamuo
se lietuviškuose subuvimuose. 
Tą meilą nuskriaustam broliui 
jis rodydavo metai iš metų, ve
žiodamas savo — Vargo moky
klą lankančius vaikučius — pas 
senelius ir ligonius. Jis buvo 
keletą metų ir Mūncheno Lietu-’ 
vių Apylinkės valdybos narys-

Laidojimo apeigas dviem kal-‘

paliko liūdinčius: žmoną Bi
rutę, dukrą Aušrelę (15 m.), sū
nų Mindaugą (17 m.) tris sese
ris (dvi iš jų dar Lietuvoje ir 
viena JAV - I SA) ir kitas gi
mines.

Laidatuvėse dalydavo apie 80 
žmonių, beveik visi kilę iš Lie- 
tuvos. Ant kapo sudėta labai 
daug vainikų, jų tarpe ir vienas 
iš VLB Mūncheno apylinkės su 
lietuvišku įrašu. Visi dalyviai 
po laidotuvių buvo’ pakviesti į 
kavine- V

žmonai, dukrai, sūnui ir se- 
nuošir- 
su jais

tekstas:

sutėm reiškiu mano 
džiausią užuojautą ir 
kartu liūdžiu.

Laidojimo pamokslo
Tokiu būdu pamokyk mus 

skaičiuoti mūsų dienas, kad 
įgautume išmintingą širdį.

Psalmė 90, 12
Kunigas Fr. Skėrys

DENTURE WEARERS
j A major g 

advancement

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

2759 W. 71st St, Chicago, HL
» RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 tial. vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vaL vak.

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

-ę
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Turime po kelias
RETAS KNYGAS

J. JWRlrni, a KISS IM TH! DARK. Plkmtlfcj Ir Intymų nuotyki 
tpiujflttl, painu ii gyvenimo. Lenzvaa atiliu*. gyvi kaibt staliai HHehrtt 
ISO pat Kaina CJO.

Dr. Jurai A Kvoflua, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuva* IftortJet 
antranki nno pat aenqjij amiip Iki pokario »etn. Vidutinio formato. 1<J 
xL, kainuoja U.00.

Dr. JtMtat B. K*r>£h», VYTAUTAS THR GREAT. Istoriniai DLK Vy 
into brnofaL paliečiant to laiko Lietuvoa valatyoe* ir jo« kaimynu Ltortj* 
211 pal- Kaina S3.00. Kietai* vlriallaii $4.00.

Daugunu Bq knygų yra tinkamos dovanot jvalriomlf progoml*. Ja* b 
dtaa knygai galima iaigytl atdlanklua j Naujienai arba ztatuntot čeki v 
oinigine perlaida v ■ ■

1TW HaIMM Strwi. Chfe»<«. IK

DR. ANTANO J. GUSENO RA ŠTAI
NAUJIENOSE GALIALa GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Ovt»*rt _ MINTYS IR DARBAI, 230 p«L, Ueflanfini 190$ 

metą įvykina, Jablonaklc Ir Totoraičio jauno dieno tr «n*f 
rftptalMA. M.M

i Dr. A. J. Guwn — DANTYS, Ju prleilfira. rreikata ir Evil* 
Kietai* rlrięUala. rJetoja SA.00 dabar tik ___ __________ O.W
Mlnkfrtala rtrAallala tik rr o

Dr. A. J. Gv*w — AUKŠTA KULTŪRA _ ŽIAURŪS 1MONRK
KellonA* pe Kanopą IcpOdUal Dabar tik _______ ' SX.SN

Salima tai a prf *4a4«XrH afNvntv* Mt| arba "m-mt arAarL prte
• kNn«a |arMo4anf SS®, paraiuiiflw< W>4A«sa,

|l naujienos,
1739 S*. HALSTED 8T, CHICAGO, n J, *MB|

I i .- .—■ . r. . , ,,,,,, -- Hf—a^. -- --- ------ ~ ---- - - _____
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1. Kun. M. Valadkos Už LAISVĄ LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl.____ $10.00

2. V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA, I ir II dalis.

Minkšti viršeliai.. $10.00

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai_________________ $15.0d

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai

Čekį reikia išrašyti:

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

Pridėti dolerj palto iilaidonii.

s$l

-------$10.00

t
| — MAUJiSMoa, CKtCARD I, RX Monday, October 1, 1979
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Pinigus raikia durt pafo Ssaey 

Orderiu karta sa Utaakysa.
litose JAV Tiatoea: — 

metanu _____________  138 Jt

I vietų karius Koboje. Jis nepaneigė, kad Kuboje nebūtų 
sovietų karių, bet jis viešai pripažino, kad rusų kariai 
įsitaisė Kuboj prieš 17 metų. Jis pastebėjo, kad sovietų 
kariai nesudaro jokio pavojaus JAV, todėl jos neturin
čios teisės reikalauti juos atšaukti iš Kubos. Jis pabrė
žė, kad Kubos reikalus tvarko patys kubiečiai ir kiti 
neturi teisės kištis į Kubos reikalus. -Bet Castro taip 
pat žino, kad Kuboje būtų žymiai daugiau sovietų ka-j 
rių, jeigu Kuba nebūtų JAV kaimynystėje ir Amerika 
nesektų Kubos gyvenimo eigos.

Tuo tarpu prezidentas Carteris visą penktadienį 
tarėsi su saugumo tarybos nariais ir dažnai klausdavo 
patarėjo Zb’gniev Brzezinskio apįe netolimos prąeįtįes 
įvykius, kai Beryne, prie gėdos sienos ir sovietų bandy
mus primesti ne tik Berlynui, bet ir visai Vokietijai So
vietų Sąjungos valią. Prezidentas stengiasi trumpiau-, 
siu laiku surinkti galimai daugiau žinių, apie sovietų 

valdžios pastangas įsistiprinti Argentinoje, Urgva- 
juje, Brazilijoje, Domininkonų respublikoje, Kuboje ir 
kitose vietose, kaip patys gyventojai pasipriešino toli
mesnei sovietų ekspansijai. Jam buvo priminta praei
tis,, kaip apsupti berlyniečiai didvyriškai pasipriešino 
Maskvos politikai, kaip saujelė portugaliečių sugebėjo 
sustabdyti sovietų agentų įsigalėjimą Lisabonoje ir ki
tuose Portugalijos miestuose. Prieš komunistų ekspan
siją pasipriešino Egiptas, Izraelis, Uganda ir kitos 
valstybės. ,

Penktadienio vakare Baltieji Rūmai nutarė, kad! 
pirmadienį prezidentas Carteris visuomenei pasakys 
kalbą apie sovietų karius Kuboje ir apie JAV priemo
nes komunistų daliniams iškraustyti iš Kubos. Anksty
vo kalbos projekto neturim ir nežinome, ką prezidentas 
planuoja pasakyti. Mus ne jungia nei telegrafo ar tele
fono viela, kuria praneštų naują JAV Poziciją, bet ku
riuo svarbesniu klausimu, bet štai kaip mums atrodo 
visas sovietų karo jėgų klausimas Kuboje.

Didieji Sovietų- Sąjungos strategai, turėdami gal- 
goje Amerikos ruošiamus prezidento rinkimus ir ašt
rias kandidatų kovas prezidento-Pareigoms, nutarė pa
naudoti šį neaiškų laikotarpį ir pasiuntė Kubon dau
giau sovietų karo jėgų. Maskva ne vieną kartą Ameri
kos rinkimus išnaudojo pozicijoms stiprinti, naujoms 

/teritorijoms grobti ir tautoms pavergti. Maskva pa
naudojo šį laikotarpį ir pasiuntė daugiau karių į Kubą. 
Amerikos vyriausybė turėjo žinią apie Kubon siunčiamus- 
sovietų karius, o Amerikos žvalgyba išlipančius jaunus 
sovietų karius nufotografavo. Prbžidėritas Carteris, iii 
formuodamas apie sovietų karių išlipimą Kubon metu, 
gali TV klausytojams :parodyti Kubon išlipančius so
vietų karius, šiuo savo veiksmu prezidentas užkimš 
burnas Gromikai ir sovietų propagandos mašinerijai;

Prezidentas, klausytojams Įrodęs, kad aukščiausi 
sovietų pareigūnai melavo, pareikalaus, kad Maskva 
atšauktų visas sovietų karo jėgas iš Kubos. Sovietų 
kariams daug 'lengviau mokyti Kubos karius pačioje 
Rusijoje, negu Kuboje.

Kalbos pabaigoje prezidentas patars rusams gali
mai greičiau atitraukti karius iš Kubos. Juo greičiau 
atšauks visus karius iš Kubos, tuo mažiau bus pakenkta 
Sovietų Sąjungos Amerikos šžlfitykijlms. Aniėrikd iiė-, 
toleriuos jokių sovietų karių Kubbje dr kūridje kitBjb i 
Amerikos teritorijoje. . . . . . !

Geriasiu atveju, prezidentas ; gali aštriai Brežnė-

t

Leonardo da Vinci Paskutinė Vakarienė

-J

Ką prezidentas Carteris pasakys?
Praeitą penktadieni Baltieji Rūmai paskelbė, kad 

pirmadienio vakare prezidentas Carteris pasakys kai-1 
bą visam kraštui apie sovietų karo jėgas Kuboje ir apie 
dabartinės administracijos pastangas gražiuoju išpra
šyti Sovietų karius iš Kubos. " * .

Visi žinome, kad sekretorius Cyrus R. Vanee pir
madieni kalbėjosi tuo pačiu reikalu. Sekretorius kelis 
kartus jau buvo kalbėjęsis su sovietų ambasadorium A, 
Dobryninu, o kai atskrido sovietų užsienio reikalų mini- 

' steris A. Gromyka ir atsikvėpė Po ilgos kelionės, sekre
torius Vance su juo susitiko ir klausė to paties dalyko: 
kada atšauksite sovietų karo jėgas iš Kubos?

Kaip Dobryninas, taip ir Gromyka, taip tr visa so
vietų propagandos mašinerija tvirtina, kad Kuboje nė
ra sovietų karo jėgų. Dobryninas pripažįsta, kad Ku
boje yra sovietų karių, bet jie yra tiktai Kubos kariuo- 

' menės instruktoriai,- o ne kovai pasiruošę sovietų ka
riai. Jie prideda, kad Kuboje karių skaičius yra toks 
nedidelis, kad neverta tuo reikalu ir burnos aušinti. 
Jie atsisakinėjo pasakyti, kada sovietų kariai bus at
šaukti-'iš Kubosl Sovietų užsienio politikos komentato
riai Jr: “Tass” agentūros suformuluoti pranešimai te
betvirtina, kad Kuboje nėra jokių kovai paruoštų so;

; vietų brigadą, ir kad visa- tai esą vien prezidento Car- 
;terio išmislas, reikalingas dabartinei rinkiminei kam- 
’ panijai ir kad geriausia' būtų, ‘jeigu pats prezidentas 
Carteris nustotų kalbėjęs apie sovietų kovai paruoštą 

• ištisą brigadą. ’ ' ‘ ■
; Praeitą ketvirtadienį sekretorius Vance ištisas 
itris valandas kalbėjosi su Gromyka tuo pačiu klausi- 
■mu. Ketvirtadienio vakare prezidentas Carteris sukvie
tė šaugUmo tarybos vadovybę, kad galėtų išgirsti iš 
sekretoriaus Vance apie Gromykos ir sovietų valdžios 

-Poziciją apie sovietų karius Kuboje. . .
Kubos diktatorius Fidel Castro, prisiklausęs JAV 

' valdžios atstovų kaltinimų apie sovietų karius esamus 
■Kuboje, labai supyko, kad į jį patį nei viena pusė vi-
: sai nekreipianti jokio dėmesio, viešai prašneko apie so- vui pasakyti, kad JAV riėtvirtins strateginio ginklų

i
I
i 
i

: KAR. DINEIKA ' .. . c • -

■ Ideali kūno kultūra lietuvių tautai
‘ BENDRI PRINCIPAI LIETUVOS ŠAULIŲ 

KŪNO KULTŪROS EIGAI NUSTATYTI
; Lietuvos šauliams — sušaulinti

visą šalį, stiprinant tautos sveika
tą ir pajėgumą.

Lietuvos šauliai galėtų pasidžiaugti svetim
taučių atsiliepimais apie lietuvių jaunikaičių kū
no sveikatą ir pajėgumą.

(Tąsa)

Mes matome, kad prigimtas kūno sveiku
mas, patvarumas ir jo galia atsispirti ligoms 
tapo pakeista linkimu išsigimti ir sveiki organai, 
kaip širdis ir plaučiai tapo susilpninti ligi tokio 
laipsnio, kad net sveikas artojo darbas gryname 
ore yra tapęs kankynė. Normalėse sąlygose taip 
neturėtų būti. Fininis darbas duonos kąsniui nu
gali ir neturi išsemti visas žmogaus galias, jei 
tik poilsis bus tinkamai sunaudojamas. To poil
sio mūsų tauta ir nemoka pakreipti taip; kad jis 
būtų iš vienos pusės pasiruošimas darbui, iš an- 
tfrfes pušės t ’o pat laiku ir poilsis nuo darbo. Tik 
Mokamai poilsį sunaudodami mes, šauliai, pajėg
sime stoti kovon- su ta neigiamąja civilizacijos

įtaka, kuri mus stumia į nejėgą ir nykimą; Bet 
visa tai bus galima tuomet, kai sūįirdširfiė šVėntą 
tiesą, kad protingas poilsio pavertiiiidš Pramo
gom ir fiziniu tobulinimu negali pakenkti dar
bingumui bet pagerina nuotaiką ir padidina fi
zines išgales. Fizinis darbas, kuris nuvaro ligi 
kojų nepavilkimo, negali atstoti jokio racionali o 
fizinio lavinimo. Tolygiu būdu, kaip kad vienas 
proto darbas niekada nepajėgs be fizinio darbo 
pakankamai ištobulinti asmenį. Reikalingas ir 
vienas ir antras. Tik tuo būdu yra galima žmo
guje jėgų pusiausvyra, be kurios nėra nei stipru
mo nei sveikatos, nei grožio.

Tinkamas poilsio sunaudojimas yra tam 
vienintelis laidas. O tą poilsį kaip tik ir sudaro 
racionąlis fizinis lavinimas ir ndrmalis gyveni
mas. Bet toks poilsis visgi nieku būdu negali bū
ti lyginamas su ūkio ar proto dafbii.

Toks yra Šis Lietuvos šaulių fizinio lavini
mosi dėsnis. Jo laikydamiesi išjudinsim mūsų 
dvasios pajėgas iš apsnūdimo ir tuo pat metu pa- 
didinsim atsparumą pries_ nuovargį.

6) Tikrą fizinio lavinimosi palaimą šauliai 
gaus patirti tik ta sąlyga, jei kūno kultūra lai
kys ne sau tikslu, bet tik priemonė pusiausvirai 
tarp kūno ir sielos pasiekti. Ne$, anot Šeiniaus 
posakio ,tikrai nereika pamiršti, “kad ir dva
sia gyvena kūne, o ne kabo vienartte ore’’. “Glau
dus ryšys, sako prof. med. d-ras P. Avižonis, yra

Jessė Jackson rengia žydų 
ir palestiniečiu mdršą

AMMAN, Jordanija. — Chica- 
gos juodžių lyderis kun. Jesse 
Jackson, PUSH organizacijos 
steigėjas, buvo nuvykęs į Afri
ką savo rasės žmonėms pakelti 
nuotaikas ir netrukus atsidūrė 
Vidurio Rytuose, kur pradėjo 
organizuoti masinę eiseną —
maršą iš 25,000 jordaniečių it j laikytis rezistencijos, priešintis 
25,000 izraelitų, dramatizuojant, integracijai” .ir būk jis leidžia 

Chicagą žeminti, ją parodantis 
kaip vietą, “kur viešpatauja ra
sistinės nuotaikos ir ardoma stu
dentų, tėvų ir piliečių, moralė”.

goms, nepaisantis įstatymų ir nių sužeidžia, negu didieji. Jie 
duodantis blogą pavyzdį moki
niams. Miesto Taryboje alder- 
manas Kellėy perskaitė spaudai 
savo paruoštą rezoliuciją, ku
rioje jis išbara ir Chicagos švie
timo tarybą, kuri rugsėjo 12 d. 
Hannonui pakėlė algr iš $56,000 
iki $82,500 metams.

Rezoliucijoje Hannon kaltina
mas “visame mieste skatinimu

taikos reikalą. Maršas-eisėna 
baigtųsi karo paliaubų linijoje 
prie Jordano upės. “Jei valdan
tieji nejuda, tai valdomieji pri
valo judėti”, pasakė Jackson sa
vo kalboje arabams per pietus, 
kuriuos fam iškėlė arabai.

Kun.t Jackson į savo sumany
tą maršo idėją tiek ’įsimylėjo, 
kad paskiau spaudai pasakė, jog 
tokie maršai patrauktų įsijungti 
tūkstančius žmonių iš viso pa
saulio. .. % ’■ ?

Nepamiršo PUSH steigėjas ir 
JAV prezidentui duoti, patari
mų. Pavyzdžiui, nepamiršti pa
kviesti į Baltuosius Rūmus Jor
danijos karalių Husseiną, kuris 
šiuo metu vizituoja Jungtinės 
Valstybes.

SKUBINA INTEGRACIJĄ
CHICAGO. — Vienuolika juo

dųjų 'aldęrmanų, kūrieifis vado
vauja aid. Clifford Kellėy (20 
ward) šfcatiha Miėstb Tarybą 
pasmerkti mokyklų superinten
dentą jošeph, P. Hannon, kuris 
esąs kliūtis rasių integracijai. 
Tie vienuolika aldėrniinų deda 
pastangas pravesti per Miesto 
Tarybą savo rezoliuciją, kurioje 
Hannon kaltinamas kaip “ne- 
kompėtentingas” tbitis parfei-

Sėkmingi skiepai
WASHINGTON,-^ Vyriausias 

JAV gydytojas (Surgeon Gen
eral) Julius B. Richmond prane
šė, kad vyriausybės imunizaci
jos programa rodo “dramatišką 
pasisekimą” ir dėl to vyriausy
bė, tą programą išplečia, kad visi 
naujagimiai, kurių JAV-ėse ka|! 
met gimsta apie 3 milijonai, bū
tų imunizuoti įskiepijant nuo 
limpamų ligų.

Viešosios (Public) Sveikatos 
Tarnybos direktorius patvirti
no; kad imunizacijos programa 
daugiau kaip 90% JAV mokyk
linio amžiaus vaikų apsaugojo 
nuo kokliušo, tymų, polio, dif
terito, tetano. Vaikai nuo dar
želio iki 8-tos klasės buvo imu
nizuoti nuo rubelos (vokiškų ty
mų) su 84% pasisekimu.

Maži automobiliukai 
daugiau nuostolingi

Washington.—^Nustatyta, 
kad penkių firmų sūbkompakti- 
hi4i automobiliai daugiau žmo-

i pasirūšyįbs sutirlibį jėigu sovietų valdžia nedtšauks 
visiį šbvietiį HHtį iš fciBos; Brežnevui tai būtųskau- 
džidtįšidš asnienišfe 'shiŠįiS; nes jis ndrėjo Įeiti istori
jon, kaip atominio karo priešas. Jis dar gali toki tikslą 
savintis, jeigu atšauks Visus sovietų karius iŠ kubos.

tarp kūno ir proto lūriftinib ir d'otbS žUklėjimo.” 
Ir teikia tvirtai įlidėiiiėH kŪhd laViiiinio vado- 
Vdni, kūd kūhb kultūrinimas turi vykti lygiagre
čiai su sielos evoliucija. Tų dviejų veiksniiį susi
pynimas tegali sudaryti per visus amžius iaip 
pageidaujamą asmens gralių pbsiausvyrą, iš ku
rios, iš tikrųjų, tegali trykšte trykšti kūrybos 
darbas žmonijos labui. O žmogus, kaip tvirtina 
prof.d-ras Šalkauskis, gerai išmankštytas gi*ynai 
fizniu būdu ir dargi išlavintas reale proto psakrai 
pa, bet tinkamai neišauklėtas doros ir aukštųjų 
jausmų atžvilgiu, gali dažnai būti daug pd^ojin- 
gesnis civilizacijai už laukinius žvėris”.

Iš viso to, kas aukščiau pasakyta, ir žinant 
sporto savybę absoliučiai pavergti kūną, yra rei
kalo sportą atatinkamai aprėžti, pirmiausiai, jį 
laikant priemone stirinti ir sveikinti žmogų, įve
dant jo kūną į sutartinę su humanitariaiš sie- 
’os reikalavimais. Antra išvada, — rugtynėsė te
galima dalyvauti be įsikarščiavimų ir tuščiu gar
bės troškimų, bet tik tikslu labidu užsigrūdyti ir 
sustiprėti.

Rungtynės turi būti rengiamos ne publikai, 
bet dalyviams.

Be to, reikia veiįgtT tų 'kūno kultūros prie
monių (sunkioji atletika), kurios nustelbia pro
to gaivingumą ir dvasios rangumą. Turšime 
galvoje visuomet mūsų populiaringo kun. bėru

yra: Honda Civic, Toyota Corol
la, Datsun B210, Ford Mustang 
H, Toyota Cellica.. Jie yra ma
žiau -suspausti (subkompakti- 
niai) 1978 metų modeliai,'kurie 
turėjį, daugiau akcidenttį. Ketu
ri iš tų modelių yra importuoti.

Kontrastui penki saugiausi 
yra JAV gamybos 1 modeliai: 
Oldsmobile Delta 88, Chevrolet 
Caprice, Biiick LeSabrė, Chev
rolet.Impala ir ęhevrolėt. -Nova.

Pomidorai gali būH. 
kenksmingi: -

WASHINGTON;; D.Č. —^.Se
natorius Frank "Church yra įtei
kęs Kongresui įstatymo projek
tą, liepiantį apsaugoti krašto-.gy- 
ventojus nuo augimo; metu > su
gedusių , į daržovių. ; Pomidorus 
užkrečia augintojai; kai'jie, no
rėdami galimai; greičiau Išau
ginti- didesnius pomidorus, api- 

! purkščia1 visokiais’ ; chęmikaĮaįš 
ir naudoja cheminės^; trąšas. 
Panašus pavojus susidaradr.sa- 
ločiams. - - uk

Įstatymo projektas, taip sure-: 
daguotas, kad jis leidžia atsakin
giems pareigūnams patikrinti 
ir kitas daržoves.

Atstovų Rūmuose panašų pro
jektą pasirašė E. de laf Garza. 
Priėmus projektą senatui, jį 
pradėtų ■ svarstyti Atstovų Rū
mai. Manoma, kad neužilgo jis 
galės tapti įstatymu.

— Leonidas Kozlovaš pareiš
kė, kad jis norįs patirti, ar Ame
rikoje ir laisvame pasaulyje te
atro šokėjai iš tikru jij turi dau- 
giaus laisvės: Jis- buvb" |ėras 
Maskvos Bclšdi teatro šokėjai 
Geriau už jį Šokę tiktai šokėjas 
Aleksandras Godunovas.—

— Mula Chomėini; perorgani
zavo visą Kurdistane buvusią 
kariūomehę, bėt kufdtį nenu-’ 
malšino; >

čio fibšėkį: “Kūno globojimas be dvasios globoji
mo yra viena kvailystė, o drąsios Be-, kūno
glbbbš yra begėdystė”. . . . *

Št3*, ,įr fizinio lavinimo
frakų ilitištiafeija, kiin geriausiai atvaizduoja 
tuos tų įtakų krislelius, kurie ir SūdaPd šaulių 
sėkmingo gytėnimo Privalumą, be khrio nėra 
galima įamiai žiūrėti į tautos bent kiek švieses
nę ateitį. f

a r' ^yv^ūti nebojant žinomų higienos tai
syklių, sąko Philippe ir Gothiėr, būtų didžiau
sias apsileidimas prieš save ir nusižengimas 
Prieš visuomenę, kuridi yra reikalingi stiprūs ir 
stbiki rfdHai. Be to ,tie patys nurodymai yra taip 
paprasti ir lengvi, o jų Vykdynias teikia milžiniš
ką dorinių ir fiziniu pajėgų Pilnybę,, kad Jciek- 
vienam, kuris nori kad jo žmogatiš > ot-ganizmas 

tvąrkingai ir be jokių trukdymų, būtina 
jų šventai laikytis. Be to, tie patys autoriai tei
singai nurodo, kad Be judesių, b'ė įmanomų mank 
štymų, žitidgaus kūnas lygiai tap pal, kaip loko
motyvas ir kiekviena kita mašina, surūdija įr 
galūtnai sugenda. Todėl niekas tenepamiršta pi/- 
mdn eilėn išmokti Ir sunaudoti Fizinės kultūras 
tiekiamus budus,-kurie: yra sudaryti-higienos pa

• (Bus daugiau) ‘ *
11 WM——
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AKUiERIJA IR MOTERŲ LIGOJ 
GINEKOLOGIN* CHIRURGIJA 

4U» So. Pulaski Rd. (Crawford 
*uUic<l Buildins) Tai. LU 5-6446

GYVENIMO PAKELĖS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOMS <R CHIRURGAS 

W*»Kh«*t«r Community kliniko* I 
įeinat direktorių*

5. Manhum Rd., WMtch*H*r. Ik
VALANDOS: 3—9 darbo diexuuoia lx

Ttiu $42-2727 arba 542-2728

(A. PAKALNIŠKIO KNYG^ PERSKAIČIUS) 

susitaupyki pinigo studijoms, 
n okslo troško. Po didelių pas- 
^n'm baigė universitetą ir buvo 
Plungės gimnazijos direkto
riumi.

P rmo pasaul nio karo metu 
buvo jaunas berniukas ir sekio- 
;o brolį AJoyzą. Antrojo 
n-sau,;n:o karo baisumus išgy
veno įsijungęs į partizanų eiles. 
V;sur junti jo giFą tėvynės mei- 

’r norą aukotis, ginti jos
TEl------ BE 3-5893 t

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SOCIALYBt AKIŲ LIGOS 

West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

OR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST AS

KALBA LIETUVIŠKAI
2611 W- 71 St TeL 737-5145

Tikrina ąkU. Pritpiko akinius 
“contact lenses’*

VaL am iuaitarimą. Uždaryta treČ.

ir

DR.LE0NAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLtS 1R 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

. VaL ąntrad. 1—4 popiet

-Ofiso talef.: 776'880
■ Rezidencijos talef.: <48-5545

Berods, dar būdamas Lietu
vos universitete ska.čiau spau
doje, kad mobilizuotam kaimo 
berneliui, nesugebančiam per
šokti per barjerą, karininkas 
sako: “Pirma permesk savo šir-į 
dį, pinna norėk”.

, Prisipažinsiu savo gyvenimo 
variklį — aš daugiau norėjau, 
negu galėjau. Augęs dideliame 
neturte, pats vargais negalais 
prasimušiau, sudariau tėve
liams, broliams ir sesutei šiek 
tiek geresnes gyvenimo sąlygas.

Žinau vieną šeimą iš Lietu
vos. Tėt s su dviem sūnumis dir
bo Stock-jarduose. Dabar vienas 
tų sūnų — profesorius, inžineri
jos daktaras, Amerikos vyriau
sybės atstovas kongresuose, ki
tose valstybėse. Kitas brolis, pa
sipuošęs inžinieriaus magistro j 
laipsniu, turi milijoninį turtą. 
Antras ir geras prietelįs iš Lie
tuvos, aktyvus organizacijų na
rys, kurio sūnus turi du dokto
ratus, jo sesuo vedusį su vyru 
inžinieriumi — visos trys šeimos 
irgi turi milijoninį turtą.

Kitas iš stovyklos laikų dipl. 
ekonomistas turi sūnų profeso- 

Į rių, baigusį tris universitetus, ir 
dukterį su daktaro laipsniu.

Po šių įvadinių minčių noriu 
pasidalinti ‘ mintimis ir neišdil-

i

i

ANTANAS PETRIK0N1S

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Grįžkite į mane ir ai grjiiu į jus, sako kareiviįy VieipatVL 
MaL 3:7.

Atkartotinai šventajame Rašte pasakyta, kad Dievo malonė pasilieka 
per amžius. Esamuoju laiku tik maža dalis pasaulio žmonijos gavo Dievo 
malonės jų išteisinimui h palaiminimui. Kaip Viešpats pasirodė malonin
gas tiems, kuriuos jis priėmė ir išteisino, atleisdamas jiems nuodėmes, taip 
pat jis pasirodo maloningas ir gailestingas tiems, kurie nusigręžia nuo nuo- 
dėmių, pasitaiso ir sugrįžta pas jį. Jis taip pat pasirodo kantrus net ir tiems, 
kuriems trūksta meilės ir atleidimo dvasios. Tuo mes esame užtikrinti, kad 
tinkamu, jo nustatyta laiku. įvyks visi gerieji Dievo pažadai ir kiekvienas 
turės progos pažinti jį ir visi paklusnieji gaus amžinąjį gyvenimą.

ŠY. RAITO TYRINĖTOJAI
J. Muzikaqt, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

T’ar-'liau reikia apleisti tėviš
kės namus Kėkštuose, savo 

a-a -Tėyvpę Lietuvą. Sibire 
■"’llkankintas tėvel s išvažiuojan
ti ž^roiCĮ. D:dtfigas ir brangus 
,.„;v-ir,s ■‘ją vaizdą, tą pasku
bini tėvo pąla’minimą. išsinešiau 
i svetimus kraštus ir saugau 
Va:o šventą brangenybę” (pusi. 
1<!8) Tėsiog jaudinantis vaiz
das! Man prįpieną mano myli- 
mos mamytės laiminimą ir grąų-1 
^žtas ašaras, kai teko amžinai! 
:šsiskirti...

Kovų suirutės metu išsijun- 
^ią. pagaliau, iš partizanų, iš ri
kiuotės ir ryžtasi leistis į vaka
rus. kur švyti laisvės ir saugu
mo prošvaistė. Važiuoją menka-į 
verč u dviračiu. Jis nuolat ( 
genda.

Pirmi poskyriai rašomi jo 
gimta žemaičių tarme. Nors ir j 
nevisus žodžius supranti, bet 
įdomu buvo skaitytį. ■ j

Vieno ryžtas — tai gyveni-j 
mo variklis. Sykių lydi ir smal- • 
sumas daugiau pamatyti, sup-

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
TeL 737-8600
TeL 737-8601

DR. VYT. TAURAS j domais įspūdžiais apie iš spau-
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS I dos išėjusią Aleksandro Pakal-

S«ndrą praktika, spec. MOTERŲ llpce.; niškio knygą “Gyvenimo Pa
kelės”.,

Prieš ' kiek laiko skaičiau 
“Naujienose”,!kai! jaunuolis dir
bo Klaipėdos ūkyje, stengėsi rasti. Mokosi anglų kalbos.

Ofisas 2652 WEST SVtfc STREET 
Tel. PR 0-1223

OFISO VAL.: pin*.. antracL, trečiaC.

Jiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiimiiiiiiniiiiiir;,iii»

Jauna šeima

u. r, I

ORTHOPEDAS-PROTEZESTAS' 
Apįrgiai - Protezai Mm. ban-, 
dažai. Speciali pagalba kolona. 
(Arėk Supports) ir t t

>9!

Mielam Bičiuliui
’ ' f » r

VM 63rd |ĮU Cbicae*. HL 60629 
W.; P Respect 6*5084

PRANUI BĘINORUI
minis

Trūksta geresnės aprangos, 
maisto: alkis kankina, džiaugia
si gavęs-bulvienės, pieno, pra
migti šalinėj. Ir taip pervažiuo
ja skersai visą Vokietiją. Nelai
mės draugai tuojau remontuoja 
sukiužusius dviračius. Saugoja- 
si vokiečių sargybinių, ameriko
nų, anglų. Pervažiuoja daug 
stovyklų. Pagaliau apsistoja 01- 
denburge, Ųntenbergo stovyk
loje. /

Mano dėdukas sakydavo: “Per 
žmones Į žmones, per aniuolus 
į dangų”. Draugas supažindina 
su panele Emilija Olšauskaite. 
Iš kino pareidamas sakiau: 
“Turbūt reikės Ynudviem ženy-

dir. T. Blinstrubo, dir. J. Karpa
vičiaus, mano geriausio draugo, 
su kuriuo Chicago j e išgyvenau 
septynis su puse metų viename 
bute (jis pernai mirė Floridoje) 
ir daugelio kitų. [

Į

Per visą knygą jauti Tėvynės 
meilę ir ilgesį. Ji autorių, kaip 
naktyje žibintas, lydėjo visą 
gyvenimą ir nelaimėse nepasi
metė. . *

K. Paulius
(Bus daugiau)

SUSIRINKIMŲ

PR. C, K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo

visus gimines ir artimuosius nuoširdžiai 
drauge su visais liūdėdaini.

Aldona ir Vincas Kačinskai,
Pmnas K Lukas-Lukcševačius

uzjauciain

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

f PERKRAUŠTYMAI

MOVING 

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. ŽĖRIMAS 
TeL WA 5-8063

1 Powerhouse Snacking

tis”.' “Turbūt reikės”, — atsakė , Joniškiečiu Labdarybės ir Kultūros 
Emiliją. Buvo pagunda savo į * 
s’mpatiją pabučiuoti. Ji atsakė,

. kad nenorintį . bučiuotis, kol 
nesavą, nevedę. Pasakiau, kad

. džiaugiuosi . tokių atsakymu.
Bažnyčia buvo barako kamba-

Į ryje. Kunigas Miliauskas laikė
mišias. Per mišias mudu surišo.” '

Sukūrė šeimą, prasidėjo nau-

klubo' poatostogmis susirinkimis i 
įvyks astiadienį. spalio 2 d., 1 vai.! 
popiet Vyčių salėje, ‘ 2455 W. 47 St J 
Visi nariai ir norintieji būti nariais: 
kviečiami atsilankyti. Bus daug svar- i 
blų pasitarimų ateities reikalais. Po 
rusirinkimo bus vaišės.

A. Kalys

■

Apdraustas psrkraustymas
U įvairiu
ANTANAS VILIMAS

T»L 376-1132 arba 3765996

RADIJO ŽSIMOS VALANDOS 

Vise, prefrarnof IĮ WOP A,

ERŽVILKO Draugiško Klubo su-
’’ I sirinkimas įvyks trečiadienį, spalio ‘

3 dieną Anelės svetainėj, 4500 So. Į 
Talman Avė. Pradžia 7:30 vaL vak.Į

• į i rūpesčiai, maisto, net kuro ne- ?o sus rinkimo bus vaišės. Kviečia 
’ dateklius, neaiškus rytojus. Fra-
• skamba rusų noras tremtinius
’ mažinti namolei, šiurpa visiemsj UPYTĖS Draug škas Klubas tu- 

Kele sknmngai. Besaike spėkų- j tadienį spalio 5 d ? Anelės salėje? 
liacija kėlė daug nerimo, nes gy- 1 4500 S. Talman Avė. Pradžia 1 vai.

: venimą lydėjo vien neaatekliai.'Po susirinkino vaišės |
i Kuriasi Oldenburge gimnazi-j A. Kalysj
ja. Dėsto f.z’ką, 
Susilaukia šeimos.

' Įdomu skaityti 
kaip kaleidoskope 
burgo stovyklą, kurioje ir aš bu
vau. Ten minima pavardės: gim.

visus narius atsilankyti.
Bernice Žmgulis, rast.

matematiką.
i LIETUVIU Brighton Parko Mo- 
| teru Klubo narių poatostoginis su- 

ir prisiminti sir nkimas įvyks spalio 4 d. 1 vai. 
j ! popiet Anelės saiėje, 4500 S. Tal- apie oiaen- man Xa.es pra'cmos atsilankyti.

; nes yra daug s' arb ų reikalų ap- 
i taiti. r o sushlnk;iro bus vaišės.

E. Slrungys, rast

Dog’s Life

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS JR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicagos
Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių 

Asociacijos

ĄM8ŲLĄNSO 
PATARNAVIMAS

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

LlahnrĮv kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vtl. popiet Seštadienlair 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
ti1. ryto.-

Vadafa Aldana Dtukua

Talff.} Hinrlack 4-241J

7159 S*. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, ILL 4O62?

From Maine to California, we’re a nation of enthusiastic 
enackers . • • most of us munch, crunch and nibble our way 
through the day. Children and teens especially enjoy snacks .. . 
and it’s well to keep in mind, that snacks contribute to the 
day’s food consumption. A goodly amount of packaged snacks, 
for instance, are empty-calorie foods that appease hunger, con
tribute negligible nutritional benefit. Citrus and other natural 
foods combine for a group of nibble treats that taste delicious, 
provide quality nutrition for between-meal snack attacks.

Orange Carrot Cake is a real nutritional bonanza- It make! 
Slacking worth while.
- " Orange Carrot Cake

‘ ‘ 2/3

A “Lietuvos Aidai’
-=. _KAZt BRAlDllONYTt

Prirėmė* ved4|a

Kasdien nuo pirmadienio iki 
• penktadienio 9 tai vak.

Vlaoa laidos iš WOPA stotiaa. 
banga 1490 AM.

St Petersburg. Fla., 5:30 vaL p.p. 
iš WTIS stoties 1110—AM banga.

2846 W. 71*1 Street
Chicago, Ulinei* 60629 

•L , Teltf- 778-5374

cup soft butter or 
margarine

cups sugar 
teaspoon cinnamon* 
teaspoon nutmeg 
tablespoon grated 

orange rind
eggs

8

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUAN1CA AVE.

Nutrition Research Ka***4«
Support Your Letai 

S.P.C.A. or Humane Society

FEEDING TIPS
DCGS NEED MORE THAN 
40 SEPARATE NUTRIENTS TO 
ACHIEVE A BALANCED OUT. 
BOWSER WILL GET ALL OF 
THESE NUTRIENTS IN A 
HIGH QUALITY PREPARED 
DOG FOOD.

UNCOMMON SENSE
THE AGING DOGS HEARING 
AND EYESIGHT OFTEN BECOME 
LESS ACUTE, BUT OLD FJCXD 
DOES NOT SUFFER. HE 
COMPENSATES FOR. THESE 
LOSSES WITH THE DOG’S 
SUPERB SCENTING ABILITY
’HE ONE SENSE UNAFFECTED 
STAGE.

TeL: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill TeL: OLympic 2-1003

cup finely ebopped f 
walnuts or pecans f t 

cups sifted all- , 
purpose flour f 

teaspoons baking ;
powder, z

teaspoon salt 
cup Florida orange 

juice .

2

' 4 
i

shredded carrots x
In large bowl of electric mixer cream butter and sugar. Add 

• cinnamon, nutmeg and orange nna. Beat in eggs, one at a time. 
! Add carrots and nuts. Sift together flour, baking powder and 

salt; add alternately with the orange juice. Turn into a greased 
and floured 10-inch tube pan. Bake in 350°?. oven for 66 to « 
65 minutes until cake tester inserted in cake comes out clean* ' 
Cool in pan 15 minu tea, then turn out of pan and cool com
pletely on wire rack. Cover top with Orange Glazeand decor* J 
ate with orange slices. #

I YIELD: 1® to 12 servings.
♦Orange Oaze |

Į 11/2 cups sifted cop-
fectioners’sugar

1 tablespoon soft
butter or margarine

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayette 3-3572

1 1/2
1/3

ROCK SALT AND SNOW-MELTING 
CHEMICALS CAN IRRITATE.
A DOGS PAWS AND EVEN 
MAKE HIM SICK WHEN HE 
LICKS THEM OFF. SPONGE 
BOWSER’S PAWS WHEN 
HE COMES IN FROM A 
WINTER WALK.

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, DI. 974-4410

1/2 teaspoon grated ' 
orange rind x 

3 to 3 tablespoons 
_ Florida orange j\ne«

r Tn small bowl, beat confectioners’ sugar with butter, orange 
rind, and enough orange juice to make a slightlysrunny glaze. J

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET TeL Y Arda 71911

r - NAUJI1N0S. CHICAGO », ILL. Monday, October 1, 1979
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I vietų karius Koboje. Jis nepaneigė; kad Kuboje nebūtų

įsitaisė Kuboj prieš 17 metų. Jis pastebėjo, kad sovietų

ir kiti
SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, H.'-TNOIS

r HV?

t • »

j - >

Paskutinė VakarieneLeonardo da Vinci

I, I
S34J0 
aia.® 
S €00

883.00 
i 18.00 
S MO

______ IK®
______3 9J»
______ » uo

THl LITHUANIAN DAILY NIWI

Fiatebed Daily Exegn Soad*y by Th* UthoiaUn P •>. C*, ŽM.
1739 So. Hakted CMc««^ IIL T.i

Až DmmLf 1« 1977 
ftstw:

M Chicago $33.00 per retr, $18.00 per 
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116.00 per six months $9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
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Nwe prvad&Q plrmc 4.

Chicagoje lx priemiesčiuose:_____
pusei meti; ______
trinM mizieaUms __
▼ianam mecaeini 

litoae JAY victor: ~
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Kanadoje:
metale ______
pusei metQ ___
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Uiueniuose:
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puiei metQ ____ -
nenam meaaatsl

sovietų karių, bet jis viešai pripažino, kad rusų kariai 
___ « • • 1 1 _• "J_

kariai nesudaro jokio pavojaus JAV, todėl jos neturin
čios teisės reikalauti juos atšaukti iš Kubos. Jis pabrė- 

— — - • w Y •• •

Žė, kad Kubos reikalus tvarko patys kubiečiai 
neturi teisės kištis į Kubos reikalus. Bet Castro taip 
pat žino, kad Kuboje būtų žymiai daugiau sovietų ka- j
Hų, jeigu Kuba nebūtų JAV kaimynystėje ir Amerika 
nesektų Kubos gyvenimo eigos.

Tuo tarpu prezidentas Carteriš
tarėsi su

visą penktadienį 
saugumo tarybos nariais ir dažnai klausdavo 

patarėjo Zb'gniev Brzezinskio apįe netolimos prąeįtįespre* VC* J V. JV --- --------------------------- — —I" C —  - t

įvykius, kai Beryne, prie gėdos sienos ir sovietų bandy
mus primesti ne tik Berlynui, bet ir visai Vokietijai So-

SIKJ

f

S

į

I

133.00
118-00
110.00
I MO

šoje

Nanjieno* eisi uid-m. WHw 
«ekzn*diealiM. T pirite* * Been
drove, 1738 So. Halata1 8L, 
01 30006. Tetef. 01-3130.

Katra reikt* ESrt laite J — i«y 
Ontario karta a dMim

NAUJIENŲ mitinė atdaii ūakyrm mrsadfci W,
2 vii. ryto iki 5 txL nkiro. fcjUdienliU — iki 11 vtL

,, , ... ,..—

Ką prezidentas Carteriš pasakys?
Praeitą penktadienį Baltieji Rūmai paslilbė, kad 

pirmadienio vakare prezidentas Carteriš pa>ikys kal
bą visam kraštui apie sovietų karo jėgas Kube je ir apie 
dabartinės administracijos pastangas gražiuoju išpra

šyti sovietų karius iš Kubos.
Visi žinome, kad sekretorius Cyrus R. 

madįeni kalbėjosi tuo pačiu reikalu.
kartus jau buvo kalbėjęsis su sovietų ambasjeorium A, 
Dobryninu, o kai atskrido sovietų užsienio rel.alų mini-

\ anee pir- 
Sekretcrius kelis

steris A. Gromyka ir atsikvėpė Po ilgos keliocės, sekre
torius Vance su juo susitiko ir klausė to paties dalyko: 
kada atšauksite sovietų karo jėgas iš Kubos?

Kai? Dobryninas, taip ir Gromyka, taip ir visa so
vietų propagandos mašinerija tvirtina, kad Kuboje nė
ra sovietų karo jėgų. Dobryninas pripažįstu, kad Ku
boje yra sovietų karių, bet jie yra tiktai Kubos kariuo
menės instruktoriai,- < 
riai. Jie prideda, kad Kuboje karių skaičius 
nedidelis, kad neverta tuo reikalu ir burnos 
Jie atsisakinėjo pasakyti, kada sovietų kainai bus at
šaukti iš Kubos. Sovietų užsienio politikos komentato
riai jr “Tass’’ agentūros suformuluoti pranešimai 
betvirtina, kad Kuboje nėra jokių kovai Paruoštų 
vietų brigadų, ir kad visa tai esą vien prezid**nto par
terio išmislas. reikalingas dabartinei rinkiminei kam
panijai ir kad geriausia būtų, jeigu pats pi ezidentas 
Carteriš nustotų kalbėjęs apie sovietų kovai 

■ištisą brigadą.
Praeita ketvirtadieni sekretorius Vance ištisas 

: tris valandas kalbėjosi su Gromyka tuo pae u klausi- 
’ mu. Ketvirtadienio vakare prezidentas Carters sukvie
tė saugumo tarybos vadovybę, kad galėtų išgirsti iš 
sekretoriaus Vance apie Gromykos ir sovietų valdžios 

' i>oziciją apie sovietų karius Kuboje.
Kubos diktatorius Fidel Castro, prisiklat sęs JAV 

; valdžios atstovų kaltinimų apie sovietų karius 
: Kuboje, labai supyko, kad į jį patį nei vięna pusė vi-

primesti ne tik Berlynui, bet ir visai Vokietijai So
vietų Sąjungos valią. Prezidentas stengiasi trumpiau
siu laiku surinkti galimai daugiau žinių, apie sovietų 

valdžios pastangas įsistiprinti Argentinoje, Urgva- 
juje, Brazilijoje, Domininkonų respublikoje, Kuboje ir

valdžios pastangas įsistiprinti Argentinoje,
juje, Brazilijoje, Domininkonų respublikoje, Kuboje ir 
kitose vietose, kaip patys gyventojai pasipriešino toli
mesnei sovietų ekspansijai. Jam buvo priminta praei
tis,, kaip apsupti berlyniečiai didvyriškai pasipriešino 
Maskvos politikai, kaip saujelė portugaliečių sugebėjo 
sustabdyti sovietų agentų įsigalėjimą Lisabonoje ir ki
tuose Portugalijos miestuose. Prieš komunistų ekspan
siją pasipriešino Egiptas, Izraelis, Uganda ir kitos 
valstybės.

Penktadienio vakare Baltieji Rūmai nutarė, 
pirmadienį prezidentas Carteriš 
kalbą apie sovietų karius Kuboje ir apie JAV priemo
nes komunistų daliniams iškraustyti iš Kubos. Anksty
vo kalbos projekto neturim ir nežinome, ką prezidentas 
planuoja pasakyti. Mus nejungia nei telegrafo ar tele
fono viela, kuria praneštų naują JAV poziciją, bet ku-

Jesse Jackson rengia žydų 
ir palestiniečių maršą

AMMAN, Jordanija. — Chica- 
gos juodžių lyderis kun. Jesse 
Jackson, PUSH organizacijos 
steigėjas, buvo nuvykęs į Afri
ką savo rasės žmonėms pakelti 
nuotaikas ir netrukus atsidūrė 
Vidurio Rytuose, kur pradėjo 
organizuoti masinę eiseną —

kad!
visuomenei pasakys

riuo svarbesniu klausimu, bet štai kaip mums atrodo 
visas sovietų karo jėgų klausimas Kuboje.

Didieji Soviete Sąjungos strategai, turėdami gal- 
goje Amerikos ruošiamus prezidento rinkimus ir ašt
rias kandidatų kovas prezidento pareigoms, nutarė pa
naudoti šį neaiškų laikotarpį ir pasiuntė Kubon dau
giau sovietų karo jėgų. Maskva ne vieną kartą Ameri- 

naujomskos rinkimus išnaudojo pozicijoms stiprinti,
o ne kovai pasiruošę sovietų ka-jtgritorij’oiiis grobti ir tautoms pavergti. Maskva pa-

yra toks 
aušinti.

te-
so-

paruoštą

Va ne»‘

esamus

j

I

Jei neatsiliepia.
direkto-gimnazijos

sako: “Pirma permesk savo šir-j

sudariau ’o

Pritaikn akinius ir

dviračiu.

rašomi jo į ANTANAS PETRIKONIS Jauna šeimai

į Kitas iš stovyklos laikų dipl. 
] ekonomistas turi sūnų profeso- 
j rių, baigusį tris universitetus, ir 
j dukterį su daktaro laipsniu. _ . •Va •Po šių įvadinių minčių noriu 

pasidalinti' mintimis ir neišdil-

TEI------ BE 3-5393

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS

W»t 103rd Strwi 
Valandom pagal susitarimą.

DR.LE0NAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2456 WEST S3rd STREET 

. VaL ąntrad. 1—4 popiet, 
ketvirti 5—7 vai. vak. 
Ofiao telef.: 776 "SSO

* R«zid«nd|os telef.: *48-5545

VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ix 
kaa antra šeštadienį 8—3 vaL 
JfU 562-2727 arb* 562-2728

->-sai>,:n:o karo baisunaųs išgy
veno įsijungęs į partizanų eiles.

htedicino* fKrakteriu*
1934 S. M*nhaun Rd., We*tchwter, IL

DR. K. G, BALUKAS 
AKUiERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 Sc. Pul*%ki Rd. (Criwterd 

Building} T*l. LU 5 6446 
Pnlma ligonius pagal susitariau,.

QRTOMETRISTAS
KALBA LIETŪVIŠKAI 

2611 W- 71 St. T*I. 737-5145
Tikriną akis.

“contact lenses’*
Vai azv susitarimą. Uždaryta treČ.

i
nuolat

tėve-

berneliui, nesugebančiam per- Plungės
riumi.

P:rro pasaul’nio karo metu 
Į buvo jaunas berniukas ir selįio-

I

(A. PAKALNIŠKIO KNYGĄ PERSKAIČIUS)
Berods, dar būdamas Lietu- susitaupyti pinigo studijoms, 

vos universitete skaičiau spau- n okslo troško. Po didelių pas
kinti 374-8006 | doje, kad mobilizuotam kaimo *"n^u baigė universitetą ir buvo

DR. PAUL V. DARGIS šokti per barjerą, karininkas
GY0YTOJAS IR CHIRURGAS <

W*sRh««t*r Community kliniko* I Jį, pinna norėk”.
„ Prisipažinsiu savo gyvenimo i© «avo brolį Aloyzą. Antrojo 

variklį — aš daugiau norėjau.' 
negu galėjau. Augęs dideliame'
neturte, pats varga’s negalais V;sur junti jo gil:ą tėvynės mei- 

_' prasimušiau,
j liams, broliams ir sesutei šiek 

tiek geresnes gyvenimo sąlygas.
Žinau vieną šeimą iš Lietu

vos. Tėtis su dviem sūnumis dir
bo Stockįarduose. Dabar vienas 
tų sūnų — profesorius, inžineri
jos daktaras, Amerikos vyriau
sybės atstovas kongresuose, ki-

norą aukotis, ginti jos
’CVĄ.

Par^liaų reikia apleisti tėviš
kės namus Kėkštuose, savo 

.'Pęyępę Lietuvą. Sibire 
"pkąnkintąs tėvelis išvažiuojan
ti ž^^mojCĮ. D:dingas ir brangus 
—:^p<5. “Tą vąįzdą, tą pasku
tinį tėvo palaiminimą, išsinešiau 
’ svetimus kraštus ir saugau 
ka’o šventą brangenybę” (pusi. 
128) T’esiog jaudinantis vaiz
das! Man prirneną mano myli
mos mamytės laiminimą ir grąų- 

kaį teko amžinai?

DR. FRANK PLECKAS
Į tose valstybėse. Kitas brolis, pa

sipuošęs inžinieriaus magistro 
laipsniu, turi milijoninį turtą. 
Antras ir geras prietelis iš Lie
tuvos, aktyvus organizacijų na
rys, kurio sūnus turi du dokto
ratus, jo sesuo vedusį su vyru 
inžinieriumi — visos trys šeimos 
irgi turi milijoninį turtą.

1 ___ .v , f 1-1 -

goms, nepaisantis įstatymų ir nių sužeidžia, negu didieji. Jie 
duodantis blogą pavyzdį moki- yra: Honda Civic, Toyota Corol-

H, Toyota Cellica., Jie yra ma
žiau -suspausti (subkompakti- 
niai) 1978 metų modeliai,'kurie 
turėjį 'daugiau akcidenttį. Ketu
ri iš tų modelių yra importuoti.

Kontrastui penki saugiausi 
yra JAV gamybos ’ modeliai: 
Oldsmobile Delta 88, Jęjąėvrolet 
Caprice, Buick LeSabre, Chev
rolet Impala ir (Chevrolet Nova.

niams. Miesto Taryboje alder- lą, Datsun B210, Ford, .Mustang 
manas Kellėy perskaitė spaudai 
savo paruoštą rezoliuciją, ku
rioje jis išbara ir Chicagos švie
timo tarybą, kuri rugsėjo 12 d.
Hannonui pakėlė algr iš $56,000 
iki $82,500 metams.

Rezoliucijoje Hanhon kaltina
mas “visame mieste skatinimu 

maršą iš 25,000 jordaniečių ir į laikytis rezistencijos, priešintis
25,000 izraelitų, dramatizuojant, integracijai” vir būk jis leidžia

~’žį»s ašara?, 
:šriskirti...

Kovų suirutės metų išsijun
gia. pagaliau, iš partizanų, iš ri
kiuotės ir ryžtasi leistis į vaka
rus, kur švyti laisvės ir saugu
mo prošvaistė. Važiuoja menka- i 
verč u dviračiu. Jis nuolat, 
genda.

Pirmi poskyriai i 
gimta žemaičių tarme. Nors ir> 
nevisus

taikos 
baigtųsi karo paliaubų linijoje 
prie Jordano upės. “Jei valdan
tieji nejuda, tai valdomieji pri
valo judėti”, pasakė Jackson sa
vo kalboje arabams per pietus, 
kuriuos jdm iškėlė arabai. !

Kun.: Jackson Į savo sumany
tą maršo idėją tiek ‘įsimylėjo, 
kad paskiau spaudai pasakė, jog 
tokie maršai patrauktų įsijungti 
tūkstančius žmonių iš viso pa
saulio. :

Nepamiršo PUSH steigėjas ir 
JAV prezidentui duoti patari
mų. Pavyzdžiui, nepamiršti pa
kviesti į Baltuosius Rūmus Jor 
danijos karalių Husseiną, kuris

{.Valstybes.i
i SKUBINA INTEGRACIJĄ

CHICAGO. — VifenuolikS jtio- 
dtijų ąldęrmanų, kuriems vado
vauja aid. diffohi Kėilty (20 
ward) skatina Miėstb Tarybą 
pasmerkti mokyklų superinten
dentą Joseph. P. Hannon, kuris 
esąs kliūtis rasių integracijai. 
Tie vienuolika aldėrmarių dėdž 
pastangas pravesti per Miesto 
Tarybą savo rezoliuciją, kurioje 
Hannon kaltinamas kaip

reikalą. Maršas-eisėna j Chicagą žeminti, ją parodantis
kaip, vietą, “kur viešpatauja ra
sistinės nuotaikos ir ardoma stu
dentų, tėvų ir piliečių, moralė”.

Pomidorai gaii'būtt; 
kenksmingi:

WASHINGTON Dh

naudojo šį laikotarpį ir pasiuntė daugiau karių į Kubą.u,
Amerikos vyriausybė turėjo žinią apie Kubon siunčiamus iS1UO. Inetu vlzltu°jš. Jungtines 
sovietų karius, o Amerikos žvalgyba išlipančius jaunus
sovietų karius nufotografavo. Prezidentas Carteriš ih

_ , --k. k-' -t— «J. i į .T

formuodamas apie sovietų karių išlipimą Kubon metu, 
gali TV klausytojams parodyti Kubon išlipančius so
vietų karius. Šiuo savo veiksmu prezidentas užkimš 
burnas Gromikai ir sovietų propagandos mdšinerijai.

Prezidentas, klausytojams įrodęs, kad atikščiausi
sovietų pareigūnai melavo, pareikalaus, kad Maskva
atšauktų visas sovietų karo jėgas iš KūBoš. Sovietų
kariams daug "lengviau mokyti Kubos karius pačioje 
Rusijoje, negu Kuboje.

EUDEIKIS. DR. VYT. TAURAS j domais įspūdžiais apie iš spau- 
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS j dos išėjusią Aleksandro Pakal- 
Bandra prąkfiki, *p«c. MOTERŲ llgce.| niškio knygą “Gyvenimo Pa- 
? Ofisą* 2652 WEST 59th S7R5IT

Tai. FE 8-1223

j

natorius Frank Church yra įtei
kęs Kongresui įstatymo jprojęk- 
tą, liepiantį apsaugoti kraštovgyr 
ventojus nuo augimo metu -su
gedusių. į daržovių. . Pomidorus 
užkrečia augintojai,- kaf jiė, nb- 
rėdainį galimai; ’ greičiau ’ bau
ginti-didesnius pomidorus, api- 

t nu rtozrta i a™-i L-/siXts

Se
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 1

Sėkmingi skiepai
WASHINGTON.— Vyriausias 

JAV gydytojas (Surgeon Gen
eral) Julius B. Richmond prane
šė, kad vyriausybės imuhizaob 
jos programa rodo “dramatišką 
pasisekimą” ir dėl to vyriausy-

>

ir naudoja chemines^' trąšas.

kėlės”.
Prieš ' kiek laiko skaičiau

OFISO YĄL.: pirm- antr*<U tr«či*<l. “Naujienose”, kai: jaunuolis dir-
kiek laiko

žodžius supranti, bet 
įdomu buvo skaityti. • i

Vieno ryžtas — tai gyveni-j 
mo variklis. Sykių lydi ir smal-

j Trūksta geresnės aprangos, dir. T. Blinstrubo, dir. J. Karpa- 
. ! maisto: alkis kankina, džiaugia-'

Į si gavęs bulvienės, pieno, pra-

sumas daugiau pamatyti, šup- 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL rak. feJtadiF'j Klaipėdos ūkyje, stengėsi rasti.

i migti šalinėj. Ir taip pervažiuo-

be tą programą išplečia, kad visi 

met gimsta apie 3 milijonai, bū
tų imunizuoti įskiepijant nuo 
limpamų ligų.

Viešosios (Public) Sveikatos 
Tarnybos direktorius patvirti
no, kad imunizacijos programa 
daugiau kaip 90% JAV mokyk
linio amžiaus vaikų apsaugojo 
nuO kokliušo, tymų, polio, dif
terito; tetano. Vaikai nuo dar
želio iki 8-tos klasės buvo imu
nizuoti nuo rubelos (vokiškų ty
mų) su 84% pasisekimu.

naujagimiai, kurių JAV-ėse kaš- Ipurkščia1 visokiais " chėmikajajš 
2-._. ~ *1 

Panašus pavojus susidaro- ar. sa- 
ločiams.

_ Įstatymo projektas, taip sure.- 
daguotas, kad jis leidžia atsakin
giems pareigūnams patikrinti 
ir kitas daržovės.

Atstovų Rūmuose panašų pro
jektą pasirašė E. de Id Garza. 
Priėmus projektą senatui, jį 
pradėtų ■ svarstyti Atstovų Rū
mai. Manoma, kad neužilgo jis 
galės tapti įstatymu.

H.

i

i

siai« 2-4 vaL pojriet ir kita laika] L 
Tigrai tyrinu-

P ŠILEIKIS. 0. P.
ORTHOPEDas-PROT

i l
____________________ JSTAS'

. AlKirgrai - ProtezaL MĄS- ban-

'Arca Supports) ir t t
dažai. Speciali pąęaiĮM kolom*.

I

vąj.;' 8—6 ir 4^8. gejtądieniai» 9—1 
ŽĖCU Wn» 63rd St^ Claicacc. KL 60629

T*tef.: PRoarnct B^OM

FLORIDA
rt

V

Į

i

Mokosi anglų kalbos.
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Mielam Bičiuliui

PRANUI BEINORUI
mirus,

I

i
-i

ja skersai visą Vokietiją. Nelai
mės draugai tuojau remontuoja 
sukiužusius dviračius. Saugoj a- 
si vokiečių sargybinių, ameriko
nų, anglų. Pervažiuoja daug 
stovyklų. Pagaliau apsistoja 01- 
denburge, Ųntėnbergo stovyk
loje.

Mano dėdukas sakydavo: “Per 
žmones į žmones, per aniuolus 
į dangų”. Draugas supažindina 

panele Emilija Olšauskaite. 
Iš kino pareidamas sakiau:• . •' — - - -* ■

t't?

su

vičiaus, mano geriausio draugo, 
su kuriuo Chicagoje išgyvenau 
septynis su puse metų viename 
bute (jis pernai mirė Floridoje) 
ir daugelio kitų.

Per visą knygą jauti Tėvynės 
meilę ir ilgesį. Ji autorių, kaip 
naktyje žibintas, lydėjo visą 
gyvenimą ir nelaimėse nepasi
metė.

K. Paulius
(Bus daugiau)

SUSIRINKIMŲ 
/PRANEŠIMAI

v 
i

GAIDAS - DAIM1D
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

(“Turbūt reikės Iftiudviem ženy- 
tis”.' “Turbūt reikės”, — atsakė . 
Emilija. 'Buvo pagunda savo 
simpatiją pabučįūotį. Ji atsakė, 
kad nenorinti bučiuotis, kol 
nesava, nevedę. Pasakiau, kad 
džiaugiuosi . tokių

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME

Joniškiečiu Labdarybės ir Kultūros 
poatostogmis susirinkimis į 

i 
popiet Vyčių salėje/ 2455 W. 47 St. ’ 
Visi nariai ir norintieji būti nariais: 
kviečiami atsilankyti. Bus daug svar-į 
b^u pasitarimų ateities reikalais. Po • 
rusirinkimo bus vaišės.

nuoširdžiaiir artimuosius užjaučiame: t klubo 
įvyksvisus gimines

drauge su visais lįūdėdami.
Aldona ir Vincas Kačinskai,

. ■, Pranas F. Lukas-Lukcšetvičius

astiadieni, spalio 2 d., 1 vai.;

Visi nariai ir norintieji būti nariais:
DR. C, K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
•takų chirurgija.

Į 5C^ CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

“el. (813) 321-4200

t

i

i
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b^u pasitarimų ateities reikalais. Po'

A. Kalys
‘ T atsakymu. 

Bažnyčia buvo barako kamba
ryje. Kunigas Miliauskas laikė *

ERŽVILKO Draugiško Klubo su- i 
Įvyks trečiadieni, spalio:

13 di< ną Anelės svetainėj, 4500 So. I
į Talman Avė. Pradžia 7:30 vai. vak. į 

Kviečia

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

Telef. 476-2345

Maži automobiliukai 
daugiau nuostolingi

Washington.—..Nustatyta, 
kad penkių firmų šūbkompakti- . s - t r  .

V V / v

Kalbos pabaigoje prezidentas patars rusams gali
mai greičiau atitraukti karius iš Kubos. Juo greičiau komjMehttiigas 
atšauks visus karius iš Kubos, tuo mažiau bus pakenkta —• -^=== . . ___
Sovietų Sąjungos Amerikos santykiams. Aniėrikū nė-1 pasiržšytbš šiitiblibš jėigu sovietų valdžia nedtšauks

J- 
džidtįšiaš asniėnišRūš ■sniBgiš; nes jis ri'drėjb Įeiti isfdri-

atšauks visus karius iš Kubos, tuo mažiau bus pakfenkta

44.ne-
iiiži autbrfidbiiiąi daugiau žmo-

totoriuos jokių sovietų karių Kuboje dr kūridje kitdjė visų šoVietlį kdHų iš KiiBos; Brežnevui tai būtų skaų
Amerikos teritorijoje. . . . . 1

Geriasiu atveju, prezidentas gali aštriai Brežnė- jon, kaip atoiniiiįb kafd .^riešas. Jis dar gtli tbkį tiksiu 
iŠ kubos.sai nekreipianti jokio dėmesio, viešai prašr.ekc apie so- vui pasakyti, kad JAV nėtvirtins strateginio ginklų savintis; jeigu atsaūkš Vlšus sovietų karius

KAR. DINEIKA

Ideali kūno kultūra lietuvių tautai
BENDRI PRINCIPAI LIETUVOS ŠAULIŲ 
KŪNO KULTŪROS EIGAI NUSTATYTI

Lietuvos šauliams
visą šalį, stiprinant tautos sveik; 
tą ir pajėgumą.
šauliai galėtų pasidžiaugti svetir

Įtaka, kuri mus stumia Į nejėgą ir nykimą. Bet
visa tai bus galima tuomet, kai suprdširtiė šVėntą 
tiesą, kad protingas poilsio pavertimas pramo
gom ir fiziniu tobulinimu negali pakenkti dar
bingumui bet pagerina nuotaiką ir padidina fi-

■ kojų nepavilkimo, negali atstoti jokio racionalio
zines išgales. Fizinis darbas, kuris nuvaro ligi 

sušaulin j i k

Lietuvo 
taučių atsiliepimais apie lietuvių jaunikaič ų ki - 
no sveikatą ir pajėgumą.

(Tąsa)

sveikiMes matome, kad prigimtas kūno 
mas, patvarumas ir jo galia atsispirti ligon s 
tapo pakeista linkimu išsigimti ir sveiki oi ganai.
kaip širdis ir plaučiai tapo susilpninti ligi tok o 
laipsnio kad net sveikas artojo darbas grynarre 
ore yra tapęs kankynė. Normalėse sąlygoje ta p 
neturėtų būti. Fininis darbas duonos kąsniui r.t- 
gali ir neturi išsemti visas žmogaus
tik poilsis bus tinkamai sunaudojamas. To poil
sio musų tauta ir nemoka pakreipti taip, <ad j s

V]

galias, j

:)0t 4
trns puses 
kukamai j 
sime Moti

nos pusės pasiruošimas darbui, iš ai- 
'> pat laiku ir poilsis nuo darbo. Tik 

-unaudodami mes, šauliai, pajėg- 
r su ta neigiamąja civilizacijos

OI
ko\ or

kubos.

— Leonidas Kozlovaš pareis-J “ ■ ’ — "
rikoje ir laišvžirl'ė pisaūlyjė W

giaus TaišVėsJ jis- buvb" £'eraš 
Maskvos Bolšbi teatro šokėjai 
Geriau už jį Šokp tiktai šokėjas 
Aleksandras Godunovas.— -J

kė, kad jis norįs patirti, ar Ame
rikoje ir laisvame pasaulyje te
atre šokėjai iš tikriijij turi dau-

Geriau už jį Šokį? tiktai šokėjas

— Mula Chdmėini;^erbrgani- 
zavo visą Kurdistane buvusią 
kariųomehę, bbt Kutčhį nenu-’ 
irialšind'. .•

trišakį: “kūiio globojimas be dvasios globoj 

vdm, ktl'd kftnb kultūrinimas turi vykti lygiagre- įĮjobbš yra Begėdystę”. . . T

trUTnpa.fizinio lavihiriįo

tdrp kūno ir proto ldviiiiih’6 ir dbroš Ūiiklėjimo.n

Ir Keikit tvirtai įridėffitH kfthb raŪHlnįo vado-

čiai su sielos evoliucija. Tų dviejų veiksnh|ciai su sielos evoliucija, lų dviejų veiksnių susi
pynimas tegali sudaryti per visus amžius iaip 
pageidaujamą asmens galių pbsiausvyrą, iš ku
rios, iš tikrųjų, tegali trykšte trykšti kūkybos 
darbas žmonijos labui. O žmogus, kaip tvirtina 
prof.d-ras Šalkauskis, gerai išmankštytas giynai 
fizniu būdu ir dargi išlavintas reale proto p&krai 
pa, bet tinkamai neišauklėtas doros if aukštųjų 
jausmų atžvilgiu, gali dažnai būti daug pd^ojin- 
gesnis civilizacijai už laukinius žvėris”.

Iš viso to, kas aukščiau pasakyta, ir žinant 
sporto savybę absoliučiai pavergti kūną, yra rei
kalo sportą atatinkamai aprėžti, pirmiausiai, jį

I

h

PERKRAUŠTYMAI
MOVING 

Leidimui — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
TeL WA 5-8063

T

Powerhouse Snacking
mišias. Per mišias mudu surišo.” ’ s’.rinKimas

CIO 
mo

i-

yra viena kvailystė, pjMšioš £ldBd te-, kūno
I
i

takų iliustracija, kuri geriausiai atvaizduoja
t? įtakų krislelius, kurie ir šUdiPd šaulių

sėkmingo gyvenimo privalumą, be kurio nėra 
galima ramiai žiūrėti į tautos bent kiek švieses
nę ateitį.

L “Gyventi nebojant žinomų higienos

I * * * 7 ,

fizinio lavinimo. Tolygiu būdu, kaip kad vienas 
proto darbas niekada nepajėgs be fizinio darbo 
pakankamai ištobulinti asmenį. Reikalingas ir 
vienas ir antras. Tik tuo būdu yra galima žmo
guje jėgų pusiausvyra, be kurios nėra nei stipru
mo nei sveikatos, nei grožio.

Tinkamas poilsio sunaudojimas yra tam 
vienintelis laidas. O tą poilsį kaip tik ir sudaro 
racionąlis fizinis lavinimas ir ndrinalis gyveni
mas. Bet toks poilsis visgi nieku būdu negali bū
ti lyginamas su ūkio ar proto darbu.

Toks yra šis Lietuvos šaulių fizinio lavini
mosi dėsnis. Jo laikydamiesi išjūdinsim mūsų 
dvasios pajėgas iš apsnūdimo ir tuo pat metu pa
didinsimi atsparumą priešu nuovargį.

6) Tikrą fizinio lavinimosi palaimą šauliai 
gaus patirti tik ta sąlyga, jei kūno kultūra lai
kys ne sau tikslu, bet tik priemonė pusiausvirai 
tarp kūno ir sielos pasiekti. Neš, anot šeiniaus 
posakio ,tikrai nereika pamiršti, 
ria gyvena kūne, o ne kabo vienariiė ore’’. “Glau
dus ryšys, sako prof. med. d-ras P. Avižonis, yra galvoje visuomet mūsų populiaringo kuiLA tei

HAuirtMOZ. CHICAGO i, ILL Monday, October f

Jo laikydamiesi išjūdinsim musO

“kad ir dva-

tai
syklių, sako Philippe ir Gothiėr, būtų didžiau-
sias apšiferdimas pries save ir nusižengimas 
Prieš visuomenę, kurrii yra reikalingi stiprūs irprieš visuomenę, kurrii yra reikalingi stiprūs i

laikant priemone stirinti ir sveikinti žmbgį; įve
dant jo kūną į sutartinę su humanitariaife sto
tos reikalavimais. Antra išvada, — rugtyriėsb tė-
galima dalyvauti be įsikarščiavimų ir tuščiij gar
bės troškimų, bet tik tikslu labihu užsigrūdyti ir 
sustiprėti.

Rungtynės turi būti rengiamos ne publikai, 
bet dalyviams.

'■ i -
Be to, reikia veiįgtf tų ‘feūno kultūros prie-’

5

monių (sunkioji atletika), kurios nustelbia pro
to gaivingumą ir dvasios rangumą. Turėkime

i’U-

r

MOVING
Apdraustas psrkraustymas 
' g fv’My •♦’♦’’"Hi.

ANTANAS VILIMAS
T*l.. 376-lin srbs 976-5996

SOPHIE BARČUS)
RADIJO iKIMOS VALANDOS '

• * . - i

t

■p I

From Maine to California, we’re a nation of enthusiastic
most of us munch, crunch and nibble our way

Sukūrė šeimą, prasidėjo nau-
’ ii rūpesčiai, maisto, net kuro ne-l sus rinkimo bas vaisus.
; dateklius, neaiškus rytojus. Fra-į
; skamba rusų noras tremtinius (
’• gražinti namolei, šiurpa visiems i rėškėlė skriningai. Besaikė spėkų-! la,
' gražinti namolei, šiurpą visiems 
kėlė skriningai. Besaikė spėkų-! 
liącija kėlė daug nerimo, nes gy- i 
venimą lydėjo vien nedatekliai. Į |

' Kuriasi Oldenburge gimnazi-, 
ja. Dėsto f.z’ką, matematiką. 
Susilaukia šeimos.

' Įdomu skaityti ir prisiminti; sir nkimas

i 
i

I
i

Bernice Žmgulis, rast.

sveiki nariai. Be to ,tiė patys nurodymai yra taip
w __ 1   r.-.fT F • \ * į - A K ."■  

ką dorinių ir fizinių pajėgų pilnybę, 
vienam, kuris nori, kad jo žmogaus . bfrganizmas

jų šventai laikytis. Be to, tie patys autoriai

paprasti ir lengvi, o jų Vykdynias teikia milžiniš
ką dorinių ir fiziniu pajėgų Pilnybę,. kad liek- 
vienam, kuris nori, kad jo žmogaus . bfrganizmas

Parkingai ir be jokių trukdymų, būtina 
jų šventai laikytis. Be to, tie patys autoriai tei-
ringai nurddo, kad be judesių, bė įmanomų riiank
štymų, žrtidgauš kūnas lygiai tap pat, kaip loko
motyvas ir kiekviena kita mašina, surūdija jr 
galūtnai sugenda, todėl niekas tenepamiršta Pi/- 
mdn ėilėrt išmokti ir sunaudoti fizinės kultūros

motyvas ir kiekviena kita mašina,

tįek-iąnius. b&iuš, -kurie, yra sudaryti -higienos pa-
gnncais.

(Būs daugiau)

— —
1979

vi*9t pr*tr,,p*t if WQPA, 
169Ė HL A. M,

LleHndy kalba: kasdien nno pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vhl. popiet Seštadienlair 
ir sekm*dienl*l> nuo 8:10 iki 9:10 
ral, ryto.

V»d6|a Aldana Daulo*

HlnHack 4-241)
7159 Sa. MAPLIWOOD AVI. 

CHICAGO, ILL 4*629

I 
t

*

“Lietuvos Aidai’ 
\_KAZt BRAZDIIONYT* 

i «■

nuo pirmadienio iki

Pr»eran»e« ved4|«

penktadienio P vaL vak.

Visos Isidog iš WOPA stoties.

through the day. Children and teens especially enjoy snacks .. . 

dav’s food consumption. A goodly amount of packaged snacks, 
111* Kill VC, aiv - ------------- ------- --- * * ~ •

tribute negligible nutritional benefit. Citrus and other natural 

provide quality nutrition for be tween-meal snack attacks. _
Orantre Carrot Cake is a : ’ 1 T+ ’

I

I
snackers

and it’s well to keep in mind that snacks contribute to the 
day’s food consumption. A goodly amount of packaged snacks, 
for instance, are empty-calorie foods that appease hunger, con
tribute negligible nutritional benefit. Citrus and other natural 
foods combine for a group of nibble treats that taste delicious,

real nutritional bonanza- It makesOrange Carrot Cake is 
racking worth while. 
. ' Orange Carrot Cake

1 cup soft butter or
margarine

2 cups sugar
1 teaspoon cinnamon’1

j 1/2 teaspoon nutmeg
1 tablespoon grated 

orange rind
4 eggs

margarine

)

2/3 eup finely chopped /

3 cups rifted all- 
purpose flout .

3 teaspoons baking . 
powder 

1/2 teaspoon salt 
1/3 cup Florida orange 

juice

walnuts or pecans < l
7
I
(

purpose flout

powder

1 1/2 cups grated or finely 
shredded carrots

In larfe bowl of electric mixer cream butter and iugar. Add
shredded carrots

cinnamon, nutmeg and orange nna. Beat in eggs, one at a time.
’ tini 14®.*<1 a* *•**■*-*»»* ■**■ w- 1 • T

! Add carrots and nut*. Sift together flour, baking powder anU

and’floured 10-inch tube pan. Bake in 35G°F. oven for 60 to ; 
65 minutes until cake tester inserted in cake comes out clean. 
Cool in pan 15 minute*, then turn out of pan an^ eoĮ>'Jc?nĮ' 

L------  ..ate with orange slices.
I YIELD: 10 to 12 servings.

r

11/2 cups sifted con-

1 tablespoon soft

salt; add alternately with the orange juice. Turn into a greased 
and floured 10-inch tube pan. Bake in 350 r. oven for 6G to . 
65 minutes until cake tester inserted in cake comes out clean* 
Cool in pan 15 minute*, then turn out of pan and cool com- 
pietely on wire rack. Covar top with Orange Glaze*- and decos* j

I

1

i
i

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

UPYTĖS D^aug'škas Klubas tu-

Anelės salėje. 
Pradžia 1 vai.

atsilankyti, j
A. Kalys i-

Brighton Parko Mo-
Klubo narių poatostogmis su-

4500 S. Tai- '
atsilankyti.

pca'ostogini susirinkimą penk- 
dienį, spalio 5 d.

450C Š. Talman Ave
\ Nariai prašomi

susirinkimo vaišės.
p..p et. 
Po ----

ETUVIU

kaip kaleidoskope apie Olden- 
burgo stovyklą, kurioje ir aš bu- : 
vau. Ten minima pavardės: gim.

teru ___ .
s įvyks spalio 4 d. 1 jai- 

! popiet Anelės satėje. 
Na. ės pra'cmos

yra daug s arb ų reikalų ap- 
ro susiiink;ir.o bus

E. Sirungys, rast

man. 
res 
Uiti.

daug
vaišės.

a

tew

ty Dog’s Liže
p u tIi-11

^7^

r?

riP5
DCSS Ntep MORE THAN 
ao SĄRATE NUTRIENTS'"O 
ACHIEVE A BALANCED DiEX. 
BOVUSER WILL GET ALL OF 
P-.ESE NUTRIENTS IN A 
U4GH QUALITY PREPARED 
006 FOOD.

1
i

UNCWMOHSENSE
THE AGING DOG'S HEARING
AND EYESIGHT OFTEN BECOME 
LESS ACUTE, BUT OLD FIDO 
DOES NOT SUFFER. HE 
COMPENSATES FOR THESE 

/■ LOSSES WITH THE DOG’S 
Č SUPERB SCENTING AB'UTY 
■ * ^ric ONE SENSE UNAFFECTED

n,

WttIBiWSE
ROCK SALT AND SNOW - MELTING 
CHEMICALS CAN IRRITATE. 
A DOS ’S PAWS AND EVEN 
MAKE WM SICK WHEN HE 
LICKS THEM OFF. SPOMGE 
BOWSER’S PAWS WHEN

COMES IN FROM A 
WINTER WALK.

/■tKi
U JI

I

NARIAI:
Chica-gos
Lietuviu

Laidotuvių
Direktorių 

Asociacijos

TUKIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

A^fiULAHSQ 
PATARNAVIMAS

*

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7*3401

BUTKUS - VASALUS
■ 1446 So. 50th Avė., Cicero, III. TeL: OLympic 2-1O0J

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-113S

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE _ ____
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, DI. 974-4410

REpvblic 7*1213
Virginia 7-6672

banga 1490 AM.

(
orange rind

A .......

1/2 teaspoon grated 
orange rind x .

2 to 3 tabtespooni ,
P, J. RIDIKAS

3354 So. HALSTED STREET

♦Orange Glaze
I 

fectioners’ sugar

TeL YArds 71911
—_______
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I vietų karius Koboje. Jis nepaneigė; kad Kuboje nebūtų

įsitaisė Kuboj prieš 17 metų. Jis pastebėjo, kad sovietų

ir kiti
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sovietų karių, bet jis viešai pripažino, kad rusų kariai 
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kariai nesudaro jokio pavojaus JAV, todėl jos neturin
čios teisės reikalauti juos atšaukti iš Kubos. Jis pabrė- 

— — - • w Y •• •

Žė, kad Kubos reikalus tvarko patys kubiečiai 
neturi teisės kištis į Kubos reikalus. Bet Castro taip 
pat žino, kad Kuboje būtų žymiai daugiau sovietų ka- j
Hų, jeigu Kuba nebūtų JAV kaimynystėje ir Amerika 
nesektų Kubos gyvenimo eigos.

Tuo tarpu prezidentas Carteriš
tarėsi su

visą penktadienį 
saugumo tarybos nariais ir dažnai klausdavo 

patarėjo Zb'gniev Brzezinskio apįe netolimos prąeįtįespre* VC* J V. JV --- --------------------------- — —I" C —  - t

įvykius, kai Beryne, prie gėdos sienos ir sovietų bandy
mus primesti ne tik Berlynui, bet ir visai Vokietijai So-
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Ką prezidentas Carteriš pasakys?
Praeitą penktadienį Baltieji Rūmai paslilbė, kad 

pirmadienio vakare prezidentas Carteriš pa>ikys kal
bą visam kraštui apie sovietų karo jėgas Kube je ir apie 
dabartinės administracijos pastangas gražiuoju išpra

šyti sovietų karius iš Kubos.
Visi žinome, kad sekretorius Cyrus R. 

madįeni kalbėjosi tuo pačiu reikalu.
kartus jau buvo kalbėjęsis su sovietų ambasjeorium A, 
Dobryninu, o kai atskrido sovietų užsienio rel.alų mini-

\ anee pir- 
Sekretcrius kelis

steris A. Gromyka ir atsikvėpė Po ilgos keliocės, sekre
torius Vance su juo susitiko ir klausė to paties dalyko: 
kada atšauksite sovietų karo jėgas iš Kubos?

Kai? Dobryninas, taip ir Gromyka, taip ir visa so
vietų propagandos mašinerija tvirtina, kad Kuboje nė
ra sovietų karo jėgų. Dobryninas pripažįstu, kad Ku
boje yra sovietų karių, bet jie yra tiktai Kubos kariuo
menės instruktoriai,- < 
riai. Jie prideda, kad Kuboje karių skaičius 
nedidelis, kad neverta tuo reikalu ir burnos 
Jie atsisakinėjo pasakyti, kada sovietų kainai bus at
šaukti iš Kubos. Sovietų užsienio politikos komentato
riai jr “Tass’’ agentūros suformuluoti pranešimai 
betvirtina, kad Kuboje nėra jokių kovai Paruoštų 
vietų brigadų, ir kad visa tai esą vien prezid**nto par
terio išmislas. reikalingas dabartinei rinkiminei kam
panijai ir kad geriausia būtų, jeigu pats pi ezidentas 
Carteriš nustotų kalbėjęs apie sovietų kovai 

■ištisą brigadą.
Praeita ketvirtadieni sekretorius Vance ištisas 

: tris valandas kalbėjosi su Gromyka tuo pae u klausi- 
’ mu. Ketvirtadienio vakare prezidentas Carters sukvie
tė saugumo tarybos vadovybę, kad galėtų išgirsti iš 
sekretoriaus Vance apie Gromykos ir sovietų valdžios 

' i>oziciją apie sovietų karius Kuboje.
Kubos diktatorius Fidel Castro, prisiklat sęs JAV 

; valdžios atstovų kaltinimų apie sovietų karius 
: Kuboje, labai supyko, kad į jį patį nei vięna pusė vi-

primesti ne tik Berlynui, bet ir visai Vokietijai So
vietų Sąjungos valią. Prezidentas stengiasi trumpiau
siu laiku surinkti galimai daugiau žinių, apie sovietų 

valdžios pastangas įsistiprinti Argentinoje, Urgva- 
juje, Brazilijoje, Domininkonų respublikoje, Kuboje ir

valdžios pastangas įsistiprinti Argentinoje,
juje, Brazilijoje, Domininkonų respublikoje, Kuboje ir 
kitose vietose, kaip patys gyventojai pasipriešino toli
mesnei sovietų ekspansijai. Jam buvo priminta praei
tis,, kaip apsupti berlyniečiai didvyriškai pasipriešino 
Maskvos politikai, kaip saujelė portugaliečių sugebėjo 
sustabdyti sovietų agentų įsigalėjimą Lisabonoje ir ki
tuose Portugalijos miestuose. Prieš komunistų ekspan
siją pasipriešino Egiptas, Izraelis, Uganda ir kitos 
valstybės.

Penktadienio vakare Baltieji Rūmai nutarė, 
pirmadienį prezidentas Carteriš 
kalbą apie sovietų karius Kuboje ir apie JAV priemo
nes komunistų daliniams iškraustyti iš Kubos. Anksty
vo kalbos projekto neturim ir nežinome, ką prezidentas 
planuoja pasakyti. Mus nejungia nei telegrafo ar tele
fono viela, kuria praneštų naują JAV poziciją, bet ku-

Jesse Jackson rengia žydų 
ir palestiniečių maršą

AMMAN, Jordanija. — Chica- 
gos juodžių lyderis kun. Jesse 
Jackson, PUSH organizacijos 
steigėjas, buvo nuvykęs į Afri
ką savo rasės žmonėms pakelti 
nuotaikas ir netrukus atsidūrė 
Vidurio Rytuose, kur pradėjo 
organizuoti masinę eiseną —

kad!
visuomenei pasakys

riuo svarbesniu klausimu, bet štai kaip mums atrodo 
visas sovietų karo jėgų klausimas Kuboje.

Didieji Soviete Sąjungos strategai, turėdami gal- 
goje Amerikos ruošiamus prezidento rinkimus ir ašt
rias kandidatų kovas prezidento pareigoms, nutarė pa
naudoti šį neaiškų laikotarpį ir pasiuntė Kubon dau
giau sovietų karo jėgų. Maskva ne vieną kartą Ameri- 

naujomskos rinkimus išnaudojo pozicijoms stiprinti,
o ne kovai pasiruošę sovietų ka-jtgritorij’oiiis grobti ir tautoms pavergti. Maskva pa-

yra toks 
aušinti.

te-
so-

paruoštą

Va ne»‘

esamus
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Jei neatsiliepia.
direkto-gimnazijos

sako: “Pirma permesk savo šir-j

sudariau ’o

Pritaikn akinius ir

dviračiu.

rašomi jo į ANTANAS PETRIKONIS Jauna šeimai

į Kitas iš stovyklos laikų dipl. 
] ekonomistas turi sūnų profeso- 
j rių, baigusį tris universitetus, ir 
j dukterį su daktaro laipsniu. _ . •Va •Po šių įvadinių minčių noriu 

pasidalinti' mintimis ir neišdil-

TEI------ BE 3-5393

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS

W»t 103rd Strwi 
Valandom pagal susitarimą.

DR.LE0NAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2456 WEST S3rd STREET 

. VaL ąntrad. 1—4 popiet, 
ketvirti 5—7 vai. vak. 
Ofiao telef.: 776 "SSO

* R«zid«nd|os telef.: *48-5545

VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ix 
kaa antra šeštadienį 8—3 vaL 
JfU 562-2727 arb* 562-2728

->-sai>,:n:o karo baisunaųs išgy
veno įsijungęs į partizanų eiles.

htedicino* fKrakteriu*
1934 S. M*nhaun Rd., We*tchwter, IL

DR. K. G, BALUKAS 
AKUiERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 Sc. Pul*%ki Rd. (Criwterd 

Building} T*l. LU 5 6446 
Pnlma ligonius pagal susitariau,.

QRTOMETRISTAS
KALBA LIETŪVIŠKAI 

2611 W- 71 St. T*I. 737-5145
Tikriną akis.

“contact lenses’*
Vai azv susitarimą. Uždaryta treČ.

i
nuolat

tėve-

berneliui, nesugebančiam per- Plungės
riumi.

P:rro pasaul’nio karo metu 
Į buvo jaunas berniukas ir selįio-

I

(A. PAKALNIŠKIO KNYGĄ PERSKAIČIUS)
Berods, dar būdamas Lietu- susitaupyti pinigo studijoms, 

vos universitete skaičiau spau- n okslo troško. Po didelių pas
kinti 374-8006 | doje, kad mobilizuotam kaimo *"n^u baigė universitetą ir buvo

DR. PAUL V. DARGIS šokti per barjerą, karininkas
GY0YTOJAS IR CHIRURGAS <

W*sRh««t*r Community kliniko* I Jį, pinna norėk”.
„ Prisipažinsiu savo gyvenimo i© «avo brolį Aloyzą. Antrojo 

variklį — aš daugiau norėjau.' 
negu galėjau. Augęs dideliame'
neturte, pats varga’s negalais V;sur junti jo gil:ą tėvynės mei- 

_' prasimušiau,
j liams, broliams ir sesutei šiek 

tiek geresnes gyvenimo sąlygas.
Žinau vieną šeimą iš Lietu

vos. Tėtis su dviem sūnumis dir
bo Stockįarduose. Dabar vienas 
tų sūnų — profesorius, inžineri
jos daktaras, Amerikos vyriau
sybės atstovas kongresuose, ki-

norą aukotis, ginti jos
’CVĄ.

Par^liaų reikia apleisti tėviš
kės namus Kėkštuose, savo 

.'Pęyępę Lietuvą. Sibire 
"pkąnkintąs tėvelis išvažiuojan
ti ž^^mojCĮ. D:dingas ir brangus 
—:^p<5. “Tą vąįzdą, tą pasku
tinį tėvo palaiminimą, išsinešiau 
’ svetimus kraštus ir saugau 
ka’o šventą brangenybę” (pusi. 
128) T’esiog jaudinantis vaiz
das! Man prirneną mano myli
mos mamytės laiminimą ir grąų- 

kaį teko amžinai?

DR. FRANK PLECKAS
Į tose valstybėse. Kitas brolis, pa

sipuošęs inžinieriaus magistro 
laipsniu, turi milijoninį turtą. 
Antras ir geras prietelis iš Lie
tuvos, aktyvus organizacijų na
rys, kurio sūnus turi du dokto
ratus, jo sesuo vedusį su vyru 
inžinieriumi — visos trys šeimos 
irgi turi milijoninį turtą.

1 ___ .v , f 1-1 -

goms, nepaisantis įstatymų ir nių sužeidžia, negu didieji. Jie 
duodantis blogą pavyzdį moki- yra: Honda Civic, Toyota Corol-

H, Toyota Cellica., Jie yra ma
žiau -suspausti (subkompakti- 
niai) 1978 metų modeliai,'kurie 
turėjį 'daugiau akcidenttį. Ketu
ri iš tų modelių yra importuoti.

Kontrastui penki saugiausi 
yra JAV gamybos ’ modeliai: 
Oldsmobile Delta 88, Jęjąėvrolet 
Caprice, Buick LeSabre, Chev
rolet Impala ir (Chevrolet Nova.

niams. Miesto Taryboje alder- lą, Datsun B210, Ford, .Mustang 
manas Kellėy perskaitė spaudai 
savo paruoštą rezoliuciją, ku
rioje jis išbara ir Chicagos švie
timo tarybą, kuri rugsėjo 12 d.
Hannonui pakėlė algr iš $56,000 
iki $82,500 metams.

Rezoliucijoje Hanhon kaltina
mas “visame mieste skatinimu 

maršą iš 25,000 jordaniečių ir į laikytis rezistencijos, priešintis
25,000 izraelitų, dramatizuojant, integracijai” vir būk jis leidžia

~’žį»s ašara?, 
:šriskirti...

Kovų suirutės metų išsijun
gia. pagaliau, iš partizanų, iš ri
kiuotės ir ryžtasi leistis į vaka
rus, kur švyti laisvės ir saugu
mo prošvaistė. Važiuoja menka- i 
verč u dviračiu. Jis nuolat, 
genda.

Pirmi poskyriai i 
gimta žemaičių tarme. Nors ir> 
nevisus

taikos 
baigtųsi karo paliaubų linijoje 
prie Jordano upės. “Jei valdan
tieji nejuda, tai valdomieji pri
valo judėti”, pasakė Jackson sa
vo kalboje arabams per pietus, 
kuriuos jdm iškėlė arabai. !

Kun.: Jackson Į savo sumany
tą maršo idėją tiek ‘įsimylėjo, 
kad paskiau spaudai pasakė, jog 
tokie maršai patrauktų įsijungti 
tūkstančius žmonių iš viso pa
saulio. :

Nepamiršo PUSH steigėjas ir 
JAV prezidentui duoti patari
mų. Pavyzdžiui, nepamiršti pa
kviesti į Baltuosius Rūmus Jor 
danijos karalių Husseiną, kuris

{.Valstybes.i
i SKUBINA INTEGRACIJĄ

CHICAGO. — VifenuolikS jtio- 
dtijų ąldęrmanų, kuriems vado
vauja aid. diffohi Kėilty (20 
ward) skatina Miėstb Tarybą 
pasmerkti mokyklų superinten
dentą Joseph. P. Hannon, kuris 
esąs kliūtis rasių integracijai. 
Tie vienuolika aldėrmarių dėdž 
pastangas pravesti per Miesto 
Tarybą savo rezoliuciją, kurioje 
Hannon kaltinamas kaip

reikalą. Maršas-eisėna j Chicagą žeminti, ją parodantis
kaip, vietą, “kur viešpatauja ra
sistinės nuotaikos ir ardoma stu
dentų, tėvų ir piliečių, moralė”.

Pomidorai gaii'būtt; 
kenksmingi:

WASHINGTON Dh

naudojo šį laikotarpį ir pasiuntė daugiau karių į Kubą.u,
Amerikos vyriausybė turėjo žinią apie Kubon siunčiamus iS1UO. Inetu vlzltu°jš. Jungtines 
sovietų karius, o Amerikos žvalgyba išlipančius jaunus
sovietų karius nufotografavo. Prezidentas Carteriš ih

_ , --k. k-' -t— «J. i į .T

formuodamas apie sovietų karių išlipimą Kubon metu, 
gali TV klausytojams parodyti Kubon išlipančius so
vietų karius. Šiuo savo veiksmu prezidentas užkimš 
burnas Gromikai ir sovietų propagandos mdšinerijai.

Prezidentas, klausytojams įrodęs, kad atikščiausi
sovietų pareigūnai melavo, pareikalaus, kad Maskva
atšauktų visas sovietų karo jėgas iš KūBoš. Sovietų
kariams daug "lengviau mokyti Kubos karius pačioje 
Rusijoje, negu Kuboje.

EUDEIKIS. DR. VYT. TAURAS j domais įspūdžiais apie iš spau- 
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS j dos išėjusią Aleksandro Pakal- 
Bandra prąkfiki, *p«c. MOTERŲ llgce.| niškio knygą “Gyvenimo Pa- 
? Ofisą* 2652 WEST 59th S7R5IT

Tai. FE 8-1223

j

natorius Frank Church yra įtei
kęs Kongresui įstatymo jprojęk- 
tą, liepiantį apsaugoti kraštovgyr 
ventojus nuo augimo metu -su
gedusių. į daržovių. . Pomidorus 
užkrečia augintojai,- kaf jiė, nb- 
rėdainį galimai; ’ greičiau ’ bau
ginti-didesnius pomidorus, api- 

t nu rtozrta i a™-i L-/siXts

Se
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 1

Sėkmingi skiepai
WASHINGTON.— Vyriausias 

JAV gydytojas (Surgeon Gen
eral) Julius B. Richmond prane
šė, kad vyriausybės imuhizaob 
jos programa rodo “dramatišką 
pasisekimą” ir dėl to vyriausy-

>

ir naudoja chemines^' trąšas.

kėlės”.
Prieš ' kiek laiko skaičiau

OFISO YĄL.: pirm- antr*<U tr«či*<l. “Naujienose”, kai: jaunuolis dir-
kiek laiko

žodžius supranti, bet 
įdomu buvo skaityti. • i

Vieno ryžtas — tai gyveni-j 
mo variklis. Sykių lydi ir smal-

j Trūksta geresnės aprangos, dir. T. Blinstrubo, dir. J. Karpa- 
. ! maisto: alkis kankina, džiaugia-'

Į si gavęs bulvienės, pieno, pra-

sumas daugiau pamatyti, šup- 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL rak. feJtadiF'j Klaipėdos ūkyje, stengėsi rasti.

i migti šalinėj. Ir taip pervažiuo-

be tą programą išplečia, kad visi 

met gimsta apie 3 milijonai, bū
tų imunizuoti įskiepijant nuo 
limpamų ligų.

Viešosios (Public) Sveikatos 
Tarnybos direktorius patvirti
no, kad imunizacijos programa 
daugiau kaip 90% JAV mokyk
linio amžiaus vaikų apsaugojo 
nuO kokliušo, tymų, polio, dif
terito; tetano. Vaikai nuo dar
želio iki 8-tos klasės buvo imu
nizuoti nuo rubelos (vokiškų ty
mų) su 84% pasisekimu.

naujagimiai, kurių JAV-ėse kaš- Ipurkščia1 visokiais " chėmikajajš 
2-._. ~ *1 

Panašus pavojus susidaro- ar. sa- 
ločiams.

_ Įstatymo projektas, taip sure.- 
daguotas, kad jis leidžia atsakin
giems pareigūnams patikrinti 
ir kitas daržovės.

Atstovų Rūmuose panašų pro
jektą pasirašė E. de Id Garza. 
Priėmus projektą senatui, jį 
pradėtų ■ svarstyti Atstovų Rū
mai. Manoma, kad neužilgo jis 
galės tapti įstatymu.

H.

i

i

siai« 2-4 vaL pojriet ir kita laika] L 
Tigrai tyrinu-
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Mokosi anglų kalbos.
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Mielam Bičiuliui

PRANUI BEINORUI
mirus,

I

i
-i

ja skersai visą Vokietiją. Nelai
mės draugai tuojau remontuoja 
sukiužusius dviračius. Saugoj a- 
si vokiečių sargybinių, ameriko
nų, anglų. Pervažiuoja daug 
stovyklų. Pagaliau apsistoja 01- 
denburge, Ųntėnbergo stovyk
loje.

Mano dėdukas sakydavo: “Per 
žmones į žmones, per aniuolus 
į dangų”. Draugas supažindina 

panele Emilija Olšauskaite. 
Iš kino pareidamas sakiau:• . •' — - - -* ■

t't?

su

vičiaus, mano geriausio draugo, 
su kuriuo Chicagoje išgyvenau 
septynis su puse metų viename 
bute (jis pernai mirė Floridoje) 
ir daugelio kitų.

Per visą knygą jauti Tėvynės 
meilę ir ilgesį. Ji autorių, kaip 
naktyje žibintas, lydėjo visą 
gyvenimą ir nelaimėse nepasi
metė.

K. Paulius
(Bus daugiau)

SUSIRINKIMŲ 
/PRANEŠIMAI

v 
i

GAIDAS - DAIM1D
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

(“Turbūt reikės Iftiudviem ženy- 
tis”.' “Turbūt reikės”, — atsakė . 
Emilija. 'Buvo pagunda savo 
simpatiją pabučįūotį. Ji atsakė, 
kad nenorinti bučiuotis, kol 
nesava, nevedę. Pasakiau, kad 
džiaugiuosi . tokių

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME

Joniškiečiu Labdarybės ir Kultūros 
poatostogmis susirinkimis į 

i 
popiet Vyčių salėje/ 2455 W. 47 St. ’ 
Visi nariai ir norintieji būti nariais: 
kviečiami atsilankyti. Bus daug svar-į 
b^u pasitarimų ateities reikalais. Po • 
rusirinkimo bus vaišės.

nuoširdžiaiir artimuosius užjaučiame: t klubo 
įvyksvisus gimines

drauge su visais lįūdėdami.
Aldona ir Vincas Kačinskai,

. ■, Pranas F. Lukas-Lukcšetvičius

astiadieni, spalio 2 d., 1 vai.;

Visi nariai ir norintieji būti nariais:
DR. C, K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
•takų chirurgija.

Į 5C^ CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

“el. (813) 321-4200

t

i

i
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b^u pasitarimų ateities reikalais. Po'

A. Kalys
‘ T atsakymu. 

Bažnyčia buvo barako kamba
ryje. Kunigas Miliauskas laikė *

ERŽVILKO Draugiško Klubo su- i 
Įvyks trečiadieni, spalio:

13 di< ną Anelės svetainėj, 4500 So. I
į Talman Avė. Pradžia 7:30 vai. vak. į 

Kviečia

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

Telef. 476-2345

Maži automobiliukai 
daugiau nuostolingi

Washington.—..Nustatyta, 
kad penkių firmų šūbkompakti- . s - t r  .

V V / v

Kalbos pabaigoje prezidentas patars rusams gali
mai greičiau atitraukti karius iš Kubos. Juo greičiau komjMehttiigas 
atšauks visus karius iš Kubos, tuo mažiau bus pakenkta —• -^=== . . ___
Sovietų Sąjungos Amerikos santykiams. Aniėrikū nė-1 pasiržšytbš šiitiblibš jėigu sovietų valdžia nedtšauks

J- 
džidtįšiaš asniėnišRūš ■sniBgiš; nes jis ri'drėjb Įeiti isfdri-

atšauks visus karius iš Kubos, tuo mažiau bus pakfenkta

44.ne-
iiiži autbrfidbiiiąi daugiau žmo-

totoriuos jokių sovietų karių Kuboje dr kūridje kitdjė visų šoVietlį kdHų iš KiiBos; Brežnevui tai būtų skaų
Amerikos teritorijoje. . . . . 1

Geriasiu atveju, prezidentas gali aštriai Brežnė- jon, kaip atoiniiiįb kafd .^riešas. Jis dar gtli tbkį tiksiu 
iŠ kubos.sai nekreipianti jokio dėmesio, viešai prašr.ekc apie so- vui pasakyti, kad JAV nėtvirtins strateginio ginklų savintis; jeigu atsaūkš Vlšus sovietų karius

KAR. DINEIKA

Ideali kūno kultūra lietuvių tautai
BENDRI PRINCIPAI LIETUVOS ŠAULIŲ 
KŪNO KULTŪROS EIGAI NUSTATYTI

Lietuvos šauliams
visą šalį, stiprinant tautos sveik; 
tą ir pajėgumą.
šauliai galėtų pasidžiaugti svetir

Įtaka, kuri mus stumia Į nejėgą ir nykimą. Bet
visa tai bus galima tuomet, kai suprdširtiė šVėntą 
tiesą, kad protingas poilsio pavertimas pramo
gom ir fiziniu tobulinimu negali pakenkti dar
bingumui bet pagerina nuotaiką ir padidina fi-

■ kojų nepavilkimo, negali atstoti jokio racionalio
zines išgales. Fizinis darbas, kuris nuvaro ligi 

sušaulin j i k

Lietuvo 
taučių atsiliepimais apie lietuvių jaunikaič ų ki - 
no sveikatą ir pajėgumą.

(Tąsa)

sveikiMes matome, kad prigimtas kūno 
mas, patvarumas ir jo galia atsispirti ligon s 
tapo pakeista linkimu išsigimti ir sveiki oi ganai.
kaip širdis ir plaučiai tapo susilpninti ligi tok o 
laipsnio kad net sveikas artojo darbas grynarre 
ore yra tapęs kankynė. Normalėse sąlygoje ta p 
neturėtų būti. Fininis darbas duonos kąsniui r.t- 
gali ir neturi išsemti visas žmogaus
tik poilsis bus tinkamai sunaudojamas. To poil
sio musų tauta ir nemoka pakreipti taip, <ad j s

V]

galias, j

:)0t 4
trns puses 
kukamai j 
sime Moti

nos pusės pasiruošimas darbui, iš ai- 
'> pat laiku ir poilsis nuo darbo. Tik 

-unaudodami mes, šauliai, pajėg- 
r su ta neigiamąja civilizacijos

OI
ko\ or

kubos.

— Leonidas Kozlovaš pareis-J “ ■ ’ — "
rikoje ir laišvžirl'ė pisaūlyjė W

giaus TaišVėsJ jis- buvb" £'eraš 
Maskvos Bolšbi teatro šokėjai 
Geriau už jį Šokp tiktai šokėjas 
Aleksandras Godunovas.— -J

kė, kad jis norįs patirti, ar Ame
rikoje ir laisvame pasaulyje te
atre šokėjai iš tikriijij turi dau-

Geriau už jį Šokį? tiktai šokėjas

— Mula Chdmėini;^erbrgani- 
zavo visą Kurdistane buvusią 
kariųomehę, bbt Kutčhį nenu-’ 
irialšind'. .•

trišakį: “kūiio globojimas be dvasios globoj 

vdm, ktl'd kftnb kultūrinimas turi vykti lygiagre- įĮjobbš yra Begėdystę”. . . T

trUTnpa.fizinio lavihiriįo

tdrp kūno ir proto ldviiiiih’6 ir dbroš Ūiiklėjimo.n

Ir Keikit tvirtai įridėffitH kfthb raŪHlnįo vado-

čiai su sielos evoliucija. Tų dviejų veiksnh|ciai su sielos evoliucija, lų dviejų veiksnių susi
pynimas tegali sudaryti per visus amžius iaip 
pageidaujamą asmens galių pbsiausvyrą, iš ku
rios, iš tikrųjų, tegali trykšte trykšti kūkybos 
darbas žmonijos labui. O žmogus, kaip tvirtina 
prof.d-ras Šalkauskis, gerai išmankštytas giynai 
fizniu būdu ir dargi išlavintas reale proto p&krai 
pa, bet tinkamai neišauklėtas doros if aukštųjų 
jausmų atžvilgiu, gali dažnai būti daug pd^ojin- 
gesnis civilizacijai už laukinius žvėris”.

Iš viso to, kas aukščiau pasakyta, ir žinant 
sporto savybę absoliučiai pavergti kūną, yra rei
kalo sportą atatinkamai aprėžti, pirmiausiai, jį

I

h

PERKRAUŠTYMAI
MOVING 

Leidimui — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
TeL WA 5-8063

T

Powerhouse Snacking
mišias. Per mišias mudu surišo.” ’ s’.rinKimas

CIO 
mo

i-

yra viena kvailystė, pjMšioš £ldBd te-, kūno
I
i

takų iliustracija, kuri geriausiai atvaizduoja
t? įtakų krislelius, kurie ir šUdiPd šaulių

sėkmingo gyvenimo privalumą, be kurio nėra 
galima ramiai žiūrėti į tautos bent kiek švieses
nę ateitį.

L “Gyventi nebojant žinomų higienos

I * * * 7 ,

fizinio lavinimo. Tolygiu būdu, kaip kad vienas 
proto darbas niekada nepajėgs be fizinio darbo 
pakankamai ištobulinti asmenį. Reikalingas ir 
vienas ir antras. Tik tuo būdu yra galima žmo
guje jėgų pusiausvyra, be kurios nėra nei stipru
mo nei sveikatos, nei grožio.

Tinkamas poilsio sunaudojimas yra tam 
vienintelis laidas. O tą poilsį kaip tik ir sudaro 
racionąlis fizinis lavinimas ir ndrinalis gyveni
mas. Bet toks poilsis visgi nieku būdu negali bū
ti lyginamas su ūkio ar proto darbu.

Toks yra šis Lietuvos šaulių fizinio lavini
mosi dėsnis. Jo laikydamiesi išjūdinsim mūsų 
dvasios pajėgas iš apsnūdimo ir tuo pat metu pa
didinsimi atsparumą priešu nuovargį.

6) Tikrą fizinio lavinimosi palaimą šauliai 
gaus patirti tik ta sąlyga, jei kūno kultūra lai
kys ne sau tikslu, bet tik priemonė pusiausvirai 
tarp kūno ir sielos pasiekti. Neš, anot šeiniaus 
posakio ,tikrai nereika pamiršti, 
ria gyvena kūne, o ne kabo vienariiė ore’’. “Glau
dus ryšys, sako prof. med. d-ras P. Avižonis, yra galvoje visuomet mūsų populiaringo kuiLA tei

HAuirtMOZ. CHICAGO i, ILL Monday, October f

Jo laikydamiesi išjūdinsim musO

“kad ir dva-

tai
syklių, sako Philippe ir Gothiėr, būtų didžiau-
sias apšiferdimas pries save ir nusižengimas 
Prieš visuomenę, kurrii yra reikalingi stiprūs irprieš visuomenę, kurrii yra reikalingi stiprūs i

laikant priemone stirinti ir sveikinti žmbgį; įve
dant jo kūną į sutartinę su humanitariaife sto
tos reikalavimais. Antra išvada, — rugtyriėsb tė-
galima dalyvauti be įsikarščiavimų ir tuščiij gar
bės troškimų, bet tik tikslu labihu užsigrūdyti ir 
sustiprėti.

Rungtynės turi būti rengiamos ne publikai, 
bet dalyviams.

'■ i -
Be to, reikia veiįgtf tų ‘feūno kultūros prie-’

5

monių (sunkioji atletika), kurios nustelbia pro
to gaivingumą ir dvasios rangumą. Turėkime

i’U-

r

MOVING
Apdraustas psrkraustymas 
' g fv’My •♦’♦’’"Hi.

ANTANAS VILIMAS
T*l.. 376-lin srbs 976-5996

SOPHIE BARČUS)
RADIJO iKIMOS VALANDOS '

• * . - i

t

■p I

From Maine to California, we’re a nation of enthusiastic
most of us munch, crunch and nibble our way

Sukūrė šeimą, prasidėjo nau-
’ ii rūpesčiai, maisto, net kuro ne-l sus rinkimo bas vaisus.
; dateklius, neaiškus rytojus. Fra-į
; skamba rusų noras tremtinius (
’• gražinti namolei, šiurpa visiems i rėškėlė skriningai. Besaikė spėkų-! la,
' gražinti namolei, šiurpą visiems 
kėlė skriningai. Besaikė spėkų-! 
liącija kėlė daug nerimo, nes gy- i 
venimą lydėjo vien nedatekliai. Į |

' Kuriasi Oldenburge gimnazi-, 
ja. Dėsto f.z’ką, matematiką. 
Susilaukia šeimos.

' Įdomu skaityti ir prisiminti; sir nkimas

i 
i

I
i

Bernice Žmgulis, rast.

sveiki nariai. Be to ,tiė patys nurodymai yra taip
w __ 1   r.-.fT F • \ * į - A K ."■  

ką dorinių ir fizinių pajėgų pilnybę, 
vienam, kuris nori, kad jo žmogaus . bfrganizmas

jų šventai laikytis. Be to, tie patys autoriai

paprasti ir lengvi, o jų Vykdynias teikia milžiniš
ką dorinių ir fiziniu pajėgų Pilnybę,. kad liek- 
vienam, kuris nori, kad jo žmogaus . bfrganizmas

Parkingai ir be jokių trukdymų, būtina 
jų šventai laikytis. Be to, tie patys autoriai tei-
ringai nurddo, kad be judesių, bė įmanomų riiank
štymų, žrtidgauš kūnas lygiai tap pat, kaip loko
motyvas ir kiekviena kita mašina, surūdija jr 
galūtnai sugenda, todėl niekas tenepamiršta Pi/- 
mdn ėilėrt išmokti ir sunaudoti fizinės kultūros

motyvas ir kiekviena kita mašina,

tįek-iąnius. b&iuš, -kurie, yra sudaryti -higienos pa-
gnncais.

(Būs daugiau)

— —
1979

vi*9t pr*tr,,p*t if WQPA, 
169Ė HL A. M,

LleHndy kalba: kasdien nno pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vhl. popiet Seštadienlair 
ir sekm*dienl*l> nuo 8:10 iki 9:10 
ral, ryto.

V»d6|a Aldana Daulo*

HlnHack 4-241)
7159 Sa. MAPLIWOOD AVI. 

CHICAGO, ILL 4*629

I 
t

*

“Lietuvos Aidai’ 
\_KAZt BRAZDIIONYT* 

i «■

nuo pirmadienio iki

Pr»eran»e« ved4|«

penktadienio P vaL vak.

Visos Isidog iš WOPA stoties.

through the day. Children and teens especially enjoy snacks .. . 

dav’s food consumption. A goodly amount of packaged snacks, 
111* Kill VC, aiv - ------------- ------- --- * * ~ •

tribute negligible nutritional benefit. Citrus and other natural 

provide quality nutrition for be tween-meal snack attacks. _
Orantre Carrot Cake is a : ’ 1 T+ ’

I

I
snackers

and it’s well to keep in mind that snacks contribute to the 
day’s food consumption. A goodly amount of packaged snacks, 
for instance, are empty-calorie foods that appease hunger, con
tribute negligible nutritional benefit. Citrus and other natural 
foods combine for a group of nibble treats that taste delicious,

real nutritional bonanza- It makesOrange Carrot Cake is 
racking worth while. 
. ' Orange Carrot Cake

1 cup soft butter or
margarine

2 cups sugar
1 teaspoon cinnamon’1

j 1/2 teaspoon nutmeg
1 tablespoon grated 

orange rind
4 eggs

margarine

)

2/3 eup finely chopped /

3 cups rifted all- 
purpose flout .

3 teaspoons baking . 
powder 

1/2 teaspoon salt 
1/3 cup Florida orange 

juice

walnuts or pecans < l
7
I
(

purpose flout

powder

1 1/2 cups grated or finely 
shredded carrots

In larfe bowl of electric mixer cream butter and iugar. Add
shredded carrots

cinnamon, nutmeg and orange nna. Beat in eggs, one at a time.
’ tini 14®.*<1 a* *•**■*-*»»* ■**■ w- 1 • T

! Add carrots and nut*. Sift together flour, baking powder anU

and’floured 10-inch tube pan. Bake in 35G°F. oven for 60 to ; 
65 minutes until cake tester inserted in cake comes out clean. 
Cool in pan 15 minute*, then turn out of pan an^ eoĮ>'Jc?nĮ' 

L------  ..ate with orange slices.
I YIELD: 10 to 12 servings.

r

11/2 cups sifted con-

1 tablespoon soft

salt; add alternately with the orange juice. Turn into a greased 
and floured 10-inch tube pan. Bake in 350 r. oven for 6G to . 
65 minutes until cake tester inserted in cake comes out clean* 
Cool in pan 15 minute*, then turn out of pan and cool com- 
pietely on wire rack. Covar top with Orange Glaze*- and decos* j

I

1

i
i

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

UPYTĖS D^aug'škas Klubas tu-

Anelės salėje. 
Pradžia 1 vai.

atsilankyti, j
A. Kalys i-

Brighton Parko Mo-
Klubo narių poatostogmis su-

4500 S. Tai- '
atsilankyti.

pca'ostogini susirinkimą penk- 
dienį, spalio 5 d.

450C Š. Talman Ave
\ Nariai prašomi

susirinkimo vaišės.
p..p et. 
Po ----

ETUVIU

kaip kaleidoskope apie Olden- 
burgo stovyklą, kurioje ir aš bu- : 
vau. Ten minima pavardės: gim.

teru ___ .
s įvyks spalio 4 d. 1 jai- 

! popiet Anelės satėje. 
Na. ės pra'cmos

yra daug s arb ų reikalų ap- 
ro susiiink;ir.o bus

E. Sirungys, rast

man. 
res 
Uiti.

daug
vaišės.

a

tew

ty Dog’s Liže
p u tIi-11

^7^

r?

riP5
DCSS Ntep MORE THAN 
ao SĄRATE NUTRIENTS'"O 
ACHIEVE A BALANCED DiEX. 
BOVUSER WILL GET ALL OF 
P-.ESE NUTRIENTS IN A 
U4GH QUALITY PREPARED 
006 FOOD.

1
i

UNCWMOHSENSE
THE AGING DOG'S HEARING
AND EYESIGHT OFTEN BECOME 
LESS ACUTE, BUT OLD FIDO 
DOES NOT SUFFER. HE 
COMPENSATES FOR THESE 

/■ LOSSES WITH THE DOG’S 
Č SUPERB SCENTING AB'UTY 
■ * ^ric ONE SENSE UNAFFECTED

n,

WttIBiWSE
ROCK SALT AND SNOW - MELTING 
CHEMICALS CAN IRRITATE. 
A DOS ’S PAWS AND EVEN 
MAKE WM SICK WHEN HE 
LICKS THEM OFF. SPOMGE 
BOWSER’S PAWS WHEN

COMES IN FROM A 
WINTER WALK.

/■tKi
U JI

I

NARIAI:
Chica-gos
Lietuviu

Laidotuvių
Direktorių 

Asociacijos

TUKIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

A^fiULAHSQ 
PATARNAVIMAS

*

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7*3401

BUTKUS - VASALUS
■ 1446 So. 50th Avė., Cicero, III. TeL: OLympic 2-1O0J

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-113S

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE _ ____
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, DI. 974-4410

REpvblic 7*1213
Virginia 7-6672

banga 1490 AM.

(
orange rind

A .......

1/2 teaspoon grated 
orange rind x .

2 to 3 tabtespooni ,
P, J. RIDIKAS

3354 So. HALSTED STREET

♦Orange Glaze
I 

fectioners’ sugar

TeL YArds 71911
—_______
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ŠIMAITIS REALTY

TRUMPAI

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Čhicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

8 KAMBARIU mūrinis bungalow, 
įrengtas skiepas. 3 toiletai, didelis 
garažas, arti Maiijos mokyklos ir §v. 
Kryžiaus ligoninės. Tuoj galima už* 
imti.

2 PO 4 MŪRINIS Brighton Parke. 
Palikimas. $47,000.

PETRAS KAZANAL’SKAS, Prezidentas ?
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Tel. Virginia 7'7747

TINKAMAI SUTIKIME IR PAGERBKIME.- POPIEŽIŲ JONĄ PAULIU II
Lietuviai, pasiruoškime kultū

ringai, darniai sutikti ir pagerb
ti popiežių Joną Paulių II š.m. 
spalio mėn. 5 d. 9 vai. ryto, kai 
lankysis Chicagoje ir California 
gatve pravažiuos skaitlingiausiai 
l.etuvių apgyventą rajoną — 
Marquette Parką. *

Tikimasi, kad šiame rajone 
popiežius staptelės kad ir minu
tei laiko pasveikinti susirinku
sius lietuvius, o gal ir palaiminti. 
Tik pasistenkime sudaryti gau
sią ir kultūringą minią, kad 
galėtume popiežiui padaryti tei
giamą Įspūdį. Ypač ponios ir pa
nelės, turinčios tautinius rūbus, 
turėtų jais pasipuošti, kad mi
nioje sužibėtų lietuvių tautiškų 
rūbų spalvos. Moterys, pasipuo
šusios tautiniais rūbais, bus pa
statytos garbės sargyboj abiem 
gatvės pusėm, kur pravažiuos 
popiežius. Suprantama, kad 
garbės sargyboje esančios turės

geresnę progą iš arčiau pama
tyti pravažiuojantį popiežių. 
Dar pageidaujama, kad lietu
viai, kurie namuose turi tauti
nes vėliavėles, jas atsineštų ir 
laikytų pakeltas, kad lietuviai 
aiškiai skirtųsi nuo kitų tau-1 

. tybių. Kas tų vėliavėlių neturi, I 
galėtų jas Įsigyti ir prisidėti’ 
pr:e lietuvių grupės.

Mieli tautiečiai ir tautietės, 
parodykime savo lietuvišką sot 
lidarumą ir visi kaip vienas iš-, 
eikime tą dieną ir valandą į gat
vę, ten kur pravažiuos popie
žius, tinkamai jį pagerbkime. 
Spauda pakartotinai rašė, kad 
šis popiežius yra lietuvių tautai 
palankus, tai ir mes pasirody- 
kime kaip pridera pasirodyti 
kultūringoms tautoms, gerbian
čioms savo pritarėją kovoje už 
laisvę ir nepriklausomybę.

J. Kreivėnas
’f-Ai' . ■ 1-- ------------ :-------  i

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

— Mykolas Kiriejus, pensi- 
ninkas iš Marquette Parko, 
skaito daugelį laikraščių ir vi
sus juos aukomis paremia. Ne. 
senai jis stambesne auka pa
rėmė Naujienų leidimą, bet iš 
vedamojo sužinojęs apie finan. 
jine padėtį, ir prašymą auko
mis' paremti, įteikė administra 
torei Kristinai Austin $50 a u-... 
ką. Jis pareiškė, kad Naujie
noms reikia aukoti, nes jas la
biausiai visai be reikalo puola 
ir šmeižia. Tačiau lietuviai tu
ri gerą priežodį: “Nę? tas, yra 
vyras, kuris muša, bet kuris at
laiko”. Dėkui už gausią auką 
ir už palankų pareiškimą.

— George Bajalis iš šiauri
nės miesto apylinkės tapo Nau 
jienų skaitytoju, užsisakyda. 
mas jas vieneriems metams,

vajų ir nekreipdamas dėmesio 
Į skleidžiamus šmeižtus, kurie 
yra skleidžiami spaudoje ir žo 
džiu. Jie dabar sudaro žino- {.Floridos tautietis užsisakė Nau 
nėms priešingą reakciją ir jiejjienas iki šių metų pabaigos, 
nusisuka nuo melagių. Dėkui|.Jis tai laiko susipažinimu su 
už dėmesį Naujienoms ir jų; dienraščiu, todėl nei pavardės, 

nei vietovės prašė neskelbti. 
Dėkui už auką ir už dėmesį.

i — Diana A. Maskoliūnas ..ir 
Tričytė, Marijos 

aukšt. mokyklos mokinės, ga. 
yo pagyrimo raštus iš National 

IMėrit stipendijų vadovybės.

— Sandaros 65 metų sukak
ties-proga, Sandaros laipkraš- 

Į čio gegužinė Įvyks spalio 7 die 
Ins, sekmadieni, Lietuvos Vv- 

^ ■Pfdi^ Račiiind^; Lentont, salėje ir sodelyje, 47th. St. 
III., be raginimp pratęsė savo 
prenumeratą, ir. ta proga at-

■platinimo vajui!

—■ Ponia Barbara Barzdis iš 
Čhicagos pietvakarių tapo Nau 
jienų prenumeratore, užsiša- Ramunė R. 
kydama jas mefams.Dėkui jai 
už dėmesį Naujienoms ir jų 
platinimo vajui. Taip pat dė
kui jūs artimiesiems, supažiii- ’ 
(tinusiems ją su Naujienomis 
ir turėjusiems, .teinamos įta
kos. ■ '''' " '

Lietuvių kalbos kursų lektorė 
New Yorko Kultūros židinyje. 
Kursai veikia jau ketvirtus me 
tus, pamokos būna pirmadie
niais 
suoti 
Sidą,

7:30 vai. vak. Suintere- 
prašomj kreiptis į Vladą 
tel. 840250.

6 d. 7:30 vai. vak. Vyčių salėj e, 
2455 West 47 gatvė. Bus skani 
vakarienė, muzika šokiams ir 
gausu fantų. Nariai ir svečiai 
maloniai kviečiami dalyvauti 
parengime. Kl. koresp.

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878, 

839-1784 arba 839-5568.

'.DĖMESIO
-62-80 M. AMĮHAiK VAIRUOTOJAI 
Tiktai *$106 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkam* 
Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

523-87’5

Gausus namu pasirinkimas 
pietvakariu ose

~ • r" j,
siuntė piniginiam vajui ^10.au-Į; 
ką. Dėkui. . . r

— Alfonsai Plepys, St Pe
tersburg Beach, Fla., pratęsda
mas prenumeratą, parėmė

tuo atsiliepdamas Į platinimo Naujienų leidimą $5 auka

ir Campbell Avė. Bus vaišės, 
gausus Laimės šulinys, šo
kiams gros Kosto Venckaus or 
kęsti as. . Kvięčiami visi .į, San- 

Į daros gegužinę, paremti. spąur 
■ dos bei lietuvybės reikalus.Pra 
<ižia 12 vąį. Pobūvis įvyks bet- 
kokiam orui, esant. Rengimo 
komiteto pirmininkė yra žino
ma, veikėja Teodora .Kuzienė,PLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ ;zidentė. . f;
ė — Jadvyga Kregzdienė yra

I «

— Dr. Ksavera Žilinskienė 
iš Woodbury, Conn., išsikėlė i 
Daytona Beach, Fla, Michael 

' Chesna iš Torrence išvyko Į 
Rolling Hills Estates, Cal. Sta
sė Balčiūnienė iš Bethany 
Beach, Delaware, apsigyveno 
Juno Beach, Fla. J. Liutkenis, 
gyv. Brighton Parke, grižo iš 
ilgesnių atostogų.

• (R) LB Marquette Parko 
apylinkės valdyba rengia RU
DENS BALIŲ, kuris Įvyks spa
lio mėn. 6 dieną 7 vai. vak. Šau
liu namuose, 2419 W. 43rd St. 
Bus. trumpa’-meninė programa: 
Šokiams gros K. Venckaus or
kestras. Kviečiame lietuvišką 
visuomene atsilankyti. Valdyba

■ <pr‘)
— Zarasiškiu klubo rudeni

nis banketas rengiamas spalio

NEPASITENKINIMAS
Jei pasiturinčio žmogaus ■ 

gėrybės ir turtai negali jo pa-! 
tenkinti, tai kas gali tokį žmo
gų pilnai patenkinti?
Pasiklausykite šios nepaprau 

stos radijo programos šį ant
radienį, 9:15 vai. vakare, radi
jo banga 1490 AM per “Lietu
vos Aidus”.

Įvairi aodrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paten

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600. i

X

Laikrodžiai ir brangenybė*
Pardavimas ir Taisymas
2646 West 6?th Street
Tel. REpųbŪę 7-1941.. ,-T,

RESORT — RENTING 
Kurorte Išnuomojama

ATOSTOGAUTOJAI!

Kam jums mokėti aukštas kai
nas kitataučių moteliuose, kai 
Jūs galite apsistoti pas vietos ‘ 
lietuvius už trečdalį kainc’s ir 

Penktadieni, ta pačia radijo turėti patogumus, naudojantis 
banga, 5:50 vai., vakarienės vjrtuve, 
metu, — “Pražuvęs per apsi
leidimą”.

Parašykite, pareikalaudami 
knygelės: “Iš praeities tavo sū
nūs te stiprybę semia”. Prisių. 
sime dovanai. Mūsų adresas: 
Lithuanian Ministries, P. O- 
Box 321, Oak Lawn, Ill. 60464.

indais, šaldytuvu ir 
skalbimo mašina- Prašome 
kreiptis:

Antanas Rakauskas,
1125 Bogo Ciego Isle,

St. Petersburg Beach, FL 33706

CEMETERY LOTS FOR SALE 
Kapiniy sklypai pard.

Siuntiniai į Lietuvoj 
ir kitus kraštus į 

P. NEDAS, 4059'Archer Avė. -*f 
Chicago, 11L 606S2. Tel. YA 7-5980

M. š I MX U S' |
Notary Public 1

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewcod. Tel. 254-7450 
Taip vpat daromi vertimai, giminiy 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kiloki blankai, i.
-------------- ——9

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent -j 
32081/2 W. 95th St
Everg- Park, 111... 
60642, - 424-8654 X

STATI TAKI

1MSUBAHC1
.4

savo asmenišką dėmesį gerai'su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.

Naujiems skaitytojams, užsisakantiems Nau
jienas iki šių metų pabaigos, duodama nuolaida. 
Kviečiame pasinaudoti.proga. '

NUO SPALIO PRADŽIOS IKI ŠIŲ METŲ
PABAIGOS NAUJIEMS SKAITYTOJAMS 
SIUSIME NAUJIENAS UŽ 8 DOLERIUS.

, s Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į, plati
nimo vajaus talką!

, MARMA NOREIKIENĖ 5

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 « TeL WA 5-2787 |
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių. C

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ t

Powerfulantįl^ 
drugyoučan buy| 
withoiitan Rx!*

3 GRAVE LOTS 
LITHUANIAN NATIONAL 

CEMETERY 
Reasonable price- 

476-7548

State Farm Cue and Casualty Company
v

J

Stop itching fast of external 
vaginal, rectal, and other skin 
conditions. Doctors find even 
severe itching can be treated 
with a special drug. You can 
now get this anti-itch drug 
ingredient with no prescription 
in BiCOZENE^. Use only as 
directed. The medically proven 
creme for 
itching. r

RENTING IN GENERAL
Nuomos

NAMŲ REMONTAS
Langai — Durys—■ Porciai.— Ce
mente laiptai — šaligatviai ir kita

Kalbame lietuviškai '
TeL 476-5635

6 ROOMS—2 BEDROOMS
Stove and refrigerator. Gas_ Heat J a, 
1st floor. Occupy. Nov. 1 $150.00 a

!mo. 23rd and So. Albany. Near 
Schools and Church. Children wel
come. __

521-4119.

I

BiCOZEXE

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede.......dol.
Pavardė ir vardas .......................      _.......... ............
Adresas _____________ __________ ___

9 Užsakau Naujienas kaip dovaną savo . 
yra naujas skaitytojas. Priede _____  dol
Pavardė ir vardas ................ ....... ......... .......
Adresas ____________ -________________

kuris

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė ir vardas __________ _____________________________
Adresas ------------------- --------------------------------------------------- --

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa 
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas ................ ..................................... ...... .......... ...... .
Adresas . i.— ....—...«hw n

Cosmos Parcels Express Corp0 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St., Chicago, Bl. 60629. — Tel WA 5-2737

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fratemalinė or

ganizacija; lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

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

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILLTONUS dolerių 
apdraudų savo nariams. ,

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

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

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

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

SLA —kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
į savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

Juozo šmotelio

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma 
įdomi 250 puslapių knyga su. 
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti. Kitu 
gyvenantieji prašomi užsisa 
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė., 
Chicago, IL. 60629.

ENERGY

HELP WANTED — MALI 
Darbininky Reikia

EXPERIENCED PAINTER 
& WALL PAPER HANGER

Full time steady job
INSIDE WORK.

Good pay. - Call 478-7999
Ask for Fred

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vai. ryto 
iki 6 vai. vak. šeštadienį nuo 

9 vai. ryto iki 12 vai d.' 
Ir pagal susitarimą,

Tel. 776-5162 arba 776-5163
2649 West 63rd Street

Chicago, UI- 60629

$1,000

307 W. »th St.
T*l. (212) 543.2216

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy reikia

Limit use of diswasher ( 
to once a day, after the 
evening meal, and cut . 
excessive use of water 
and electricity. i

i

SEWING MACHINE 
OPERATORS

Immediate openings for experi
enced industrial sewing machine 
operators. Located 440 N. Wells 
1J4 Blocks from the Merchandise 
Mart

Apply 7 a.m. to 3 p.m.
Some English necessary.

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gaK dau 
padėti teisininko Prano šulo
paruošta, — teisėjo Alphons< ■ Gubernatorius atsiprašė 
W e Ils peržiūrėta, “Sūduvos’ ( SPRINGFIELD. Ill. — Guber- 
išleista knyga su legališkomi: natorius J. Thompson atsiprašė 
formomis. Illinois Seimo juodųjų atstovų •

Knyga su formomis gaunat pamiršimą pakviesti juos į 
ma Naujienų administracijoje pasitarimą dėl jo ruošiamos ei- SKAITYK PATS IR PARAG J K 
1739 South Halsted St., Chica (Vilinių teisių legislatures refor- f DAR KITUS SKAITYTI 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00,;rnos’ bet vis PaPrašė rem’ l DienF ŠTĮ “NAUJIENOS”

Pašto išlaidoms pridėti 90c. | “ * reform* dabartinėj *0™°^ . _TĮ>y , r

| _ MAUSIMOS, CSKA*? ■» HA Monday, October 1, 1979




