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PASKUBOMIS SIUNČIA GINKLUS IEGIPT
.  *  »  % “    _____   _ - . -jI” T _________________________________________ - ■ *

GINKLUOTAS RUSAS ĮBĖGO 
( Į AMBASADĄ

MASKVA, Busi  ja. —- Praeitą, 
sekmadienį ginkluotas rusas, 
412 /metų amžiaus mechanikas, 
pasprukęs pro Sovietų sargus, 
priėjo prie Amerikos ambasados, 
durų. Įžengęs į vidų, Boris ‘ I. 
Lesiioy, atidavė savo revolverį 
ambasadą saugojantiems • ame
rikiečiams ir pareiškė,' kad jis. 
norįs’ išvažiuoti į Ameriką. ' . 
.» ’ i.- _• * 4 -Z - , - r.

■ Ambasados pareigūnai jį pen- . 
kias. valandas klausinėjo, kokiais ’ 
sumetimais jis nori.pabėgti iš' 
Sovietų Sąjungos.: Po trumpo 
pokalbio, lesnov pareiškė, kad 
jis Įkeičia savo nuomonę. Vėliau 
Lfsriov padėkojo . amerikiečiams 
ir pareiškė, - kad i jis nori pasi
likti jRušijdje. ak

' • -V ~

JEIGU BŪTŲ REIKALO, AMERIKA PADĖTŲ MALŠINTI MAIŠTININKUS
— EGIPTAS YRA IŠTIKIMIAUSIAS JAV DRAUGAS 

ARTIMUOSE RYTUOSE, - PAREIŠKĖ HAIG

i ATRODO, KAD KINIEČIAI 
į ATRADO AMERIKĄ

LOS ANGELES, Cal. — Iki 
šio' mėto' visi galvoj oųąe, kad 
Kristoforas Columbus.’ir Lilf 
Eriksonaš atrado Ameriką, bet 
dabar yra pagrindo tnaflyii, kad

Ilgametis. Chicago' Tribune dailininkas John T; McCutdiraon nupiešė' “Bobų vasarą”.” Paveikslas tapo toks populiarus, kad 
kiekvienais metais, kai prasideda Bobų vasara, jis spausdinamas visoje eijėje Amerikos laikraščių.' Naujienos gavo leidimą 
spausdinti menininko McCutcheon paveikslą, kur senas indėnas, rūkydamas pypkę, pasakoja vaikui kaip Bobų vasaros die- 

v > . - . i. nc'mis indėnai šoka prie džiūstančių gubų.
■ - ■ • - - ' ~________ • ____________________— ; ŠMi,  , m —.—.——---------------- -------------- :----------------------------------------

NUNEŠĖ 700,000 DOL., 
O GAL DAUGIAU

SCOTTSDALE, Ariz.— Praei
tą sekmadienį Purolato'r bendro
vės šoferis turėjo' pervežti 709 
tūkst. dolerių, o gal ir daugiau, 
į kitą banką. “Purolator” parei
gūnas pareiškė, kad šarvuota- 

I me sunkvežimyje galėjo būti 
Į $1,122,000.

Sunkvežimį rado, bet dingo 
j šoferis. Dabar policija jo ieško-, 
j Nustatyta, kad jis galėjo nusi- 
Į nešti $700,000, bet galėjo išneš- 
Į ti ir daugiau. Dabar pareigūnai 
nori apskaičiuoti ir nustatyti, 
kiek iš tikrųjų išimta iš “Puro- 

— lator” šarvuoto automobilio'.

KAIRAS. — Egiptas yra išti
kimiausias JAV draugas Arti
muose Rytuose, — sekmadienį 
pareiškė sekretorius Alexander 
M. Haig, išsikalbėjęs su vicepre
zidentu Hosni Mubaraku ir ki
tais Egipto kariuomenės vadais. 
Sekretorius Haig, baigęs pasita
rimus su viceprezidentu Muba
raku, turėjo bendrą spaudos 
konferenciją su Egipto ir užsie
nio žurnalistais. Pirmuosius pa
reiškimus padarė sekr. Haig, o 
vėliau juos papildė viceprezi
dentas ir krašto apsaugos minis- 
terts H. Mubarakas. Iš pareiški
mų atrodo, kad abu sutarė svar
biausiais klausimais.VOKIEČIU KORESPONDENTO ĮSPŪDŽIAI JARUZELSKIS priėmė solidarumo'

A m m.TT^k 4TŠTnVA MAISTO KOMTSITONT I roveje nuo praeitų metų fugsė-Ė VILNIAUS IR TALINO
■ Bob Meistreli, norėdamas su

rasti senesnių suakmenėjusių vė
žių skiaiitų, -pradėjo kasti, jis 
iškasė 35 pėdų gylio "duobę. Ten 
rado 280 svarų akrįimį su skyle, 
panašų j‘^gimų Ząkfnerų;'įParodė 
tų:.akię]^f^čĮĮė0^^mšį jie iš- 
aiskifey^ia'i-Wiiuid. ne-vAmeri-

tiesi ~Ūhi^r7mtfcšTinirlka'iT)aniiys 
ųust^yii^^Įi(uĮ®į';akniens- tas 
giri^r^^.'buyd:iffcaltas. • į“

’■•-į ^iėiianv Nevv T orkogydy- 
tojilĘ-ątėjp-4< gaĮyų: idėti. į. papil-^ 
vę^^^pMų-.MĮo»ą,:. taiežmogus 
galvos,xįad' jo' pilvas 'yrąjpilnaš 
ir jis neprivalo tiek ,dąu& val
gyti’. ’.j

Jimmy 
kelione 
progos

Buvęs prezidentas 
Carter patenkintas 
į Kairą, nes turėjo 
pasikalbėti su Sadato našle 
ir nužudyto Egipto prezi- 

, dentd vaikais.-

dienraštis Frankfurter Runds-’ vienas iš įvairių pogrindžio laik- J 
chau gegužės mėn. paskelbė sa- raščių, kurie jau keletą metui 
vo; korespondento’ Peterio No- leidžiami Lietuvoje. Tie laikraš Į 
nenmacherio įspūdžius iš Pa- čiai “pajuokia visagalės valsty-1 -DUV® ięs 
baltijo^-Tikinčiųjų minioje prie bes ..slaptosios policijos, KGB, Pr0 u P "amas 
» V/ U -- • - ,7 ' • *1 ,<2,' nuos., -vbet viską sustabdė, kaiŠv. Pėtro.yrr-; Povilo bažnyčios pastangas ir nepaiso net brn^r-i 
Vilniuje, 'Didžiojo • še|fa&eai£yįų ilgamečių ištrėmimų į 
vakarą^jis- pastebėja ne tik sė- ..._ . . . 4
nimą/^-iir^^nimąį-šventadie-. kiekvienam, kas drįsta remti jų'j n< 
niškąrJ-^^^ųbšusias--zSšeimas. ’ redagavimą, spausdinimą ir pla- _| 
Vilnius'jam atffcdė modernesnis 
už Taliną ;Įr daugiau riuo sovietinė valdžia persekioja
‘pietietiškos’/ nuotaikos, • gyvos. tokį “nusikaltimą”, savaip su-j 
religinės ic- kultūrinės tradici-' prantamas, nes iš šių (pogrin- j 
jos. Vokiečių korespondento džio) leidinių paaiškėja, kaip 
nuomo'nęŲ geriausiai informuoti klaidingai ir melagingai lietu- 
žmoijęs Sovietų .Sąjungoje .yra viškoji tikrovė vaizduojama ofi- 
estai/-kurių jaunimas labai va- daliuose šaltiniuose. Be to, po- 
karietiškai nusiteikęs ir laikosi grindžia spaudoje išreiškiami 
savo idealų. . . . J giliausi ir nenuslopinami laisvės

■* * * 1 ir gyvenimo, kurio nusipelnė
SUOMIŲ LAIKRAŠTIS APIE lietuvių tauta, troškimai”.

ESTŲ KULTŪRINU KOVĄ
Estų literatūros vaidmenį ko-' 

voje dėl tautinio išlikimo Helsin-j 
kio laikraštyje Huvudstabladet, 
aprašo suomių kritikas Ben TL1-1 
man. Jis pabrėžia, kad gimtoji 
kalba estams “buvo ir tebėra 
žmogiško orumo simbolis”. Ru
sų literatūra Estijoje neturi di
delės įtakos. Estų rašytojas Ar
vo Valton aiškino' suomių korės- ko susišaudymas dar ties dviem 
pondentui, kad Estijoje neleng- policijos nuovadom, 
va būti realistu, nes tada “poli-! Daug karštesnis susišaudy- 
tinė pažiūra darosi nepaken-, mas įvyko vienos moskės apy- 
čiaihą”. j . > linkėję. Policija negalėjo įeiti į

hu-

ATSTOVĄ MAISTO KOMISIJOS-
LENKAI SKOLINGI UŽSIENIAMS 23 BILIJONUS 

AJOL52UŲ,-ATSAKINGA KOMUNISTŲ PARTIJA
VARŠUVA. — Lenkų komu-|gė. Ji žino, kad streikas dar 

t nistų partijos sekreto'rius Kania' labiau pakenks kraštui. .Šaltai 
į buvo pasiryžęs pakelti -maisto galvojantis premjeras Žino, kad

I ir net 200! valdžia.negali, pasmerkti komų-.
nistų partijos, nes buvęs.
torius dirbo pagal MaskvosĄąar
kynrusi Sekretorius tęisrrlė" bus’ 
privefstaą ~paš#kykodėl' vai-'
džia išleido tokias ' pasakiškas! Ųjos^^psfe<drįsu£iūš' įmit^nrk-

jo mėnesio. Mano’ma, kad jis 
i kaltę vers grobikams, pagrobu- 

. siemš.-pinigus ir jį patį.

KALENDORfiLIS
Spalio 13: Eduardas, Norutis, 

linveidė. Ąžuolas, Svykštė, Nar- 
bas, Dulba.

Saulė teka 7, leidžiasi 6:14.
Oras debesuotas, vakare lis.

-ut^!nuoš- 
Šii)i 1 §°Udarumo unija pareiškė, kad 

. . . . . . -1 paskelbs streiką, jei maisto kai-1
• j nos bus keliamos.■ i: ,-\v-•; - ■ ■■.

.Premjero Jaruzelskio kobįne- 
.. . v. ■ I tas,- visa šeštadienio' vakaratinimą, sis žiaurumas, su ku-l G ' , • . ,‘ -Isvarstės nutarimą -kelti maisto

J kainas, vėlyvą naktį; nutarė kai- ’ 
j nu nekelti ir įsileisti Solidaru

mo unijos atstovą Į komisiją 
Lenkijos maisto reikalams tavr-. 
kyti. -,

Solidarumo unijos pirmininkas 
Lešek Valensa pareiškė, kad 
unija sutvarkys maisto reikalą 
per du metus, bet jį reikalauja 
paskelbti, kad 'komunistų par
tijos pareigūnair yrą atsakingi 
už dabartinę sunkią ekonominę ’ valstybių nariai, 

j būklę. Valensa nori, kad valdžia 
tai pripažintų ir patrauktų teis
man komunistus, kurie užtrau
kė tokias dideles paskolas ir vis
ką išeikvojo. Valdžia kalba, 

..... - kad pats Edv. Gierekas prisipa-mail butą ir paleido kulkosvai-’ . ., - T...t . , .y, žįsta prie dabartines netvarkos,dziu salvę. Vėliau jvvko susisau- , ‘ T: l kad jis patrauktas teisman, nors*avmas prie dvieju meškiu. Įvy- ., . . . .. . k-s--“-1 1 iki šio meto teismo nėra ir jis - jat’ne

(Elta)

EGIPTE BUVO UŽPULTA 
POLICIJA

KAIRAS, Egiptas. — Sekma- 
disnio vakarą fanatikai užpuolė 
vidaus reikalų ministerio N. Is-

Helman pamini, kad Sovietų moskę, bet ji yra pasiryžusi 
valdžia nesiėmė griežtų priemo- ginkluoji visus fanatikus, 
nių "prieš pernai rudenį paskelb-: 
to 40 ties es'.ųrintelektualų pro Į 
•esto laiško prr.š rusinimą au-l 
torius: “^fątyt, vadai Maskvoje: 
ir Taline supranta, kad yra riba,' 
kU_r!L 2^jJ“ga,iamS’ rininkaT'gavęs~triš 'Tanalikus 

’ I pagalbon. Niekam ne paslaptis, 
kad rusai žinojo apie mažos 

' grupelės pastangas.
Į Sovietų valdžia negalėjo už
miršti, kad prezidentas Sadatas

RŪSAI BANDO PA
KENKTI EGIPTUI

KAIRAS, Egiptas. — Prezi- 
’ dentą Sadatą nušovė Egipto ka-

peržengti neapsimoka”.

Te-

IRANE SUŠAUDĖ 82 
KAIRIUOSIUS

TEHERANAS, Iranas^— 
jhėrano radijas sekmadienį
skelbėšeštadienį b.uvo su-, 
šaudy^į^^kąirieji. Kairiais jie 
vad^C^tzAhadvn- Glialkbš-'psr- 
i:, j i? *
lą prieš mulos (^nei
ni ‘ '

D|d§^:xfeelbiama, kad šaudo 
mi -vjsi» Mažahadys Chalkos par 
tijos .nariai. Nesvarbu, ar jie’ 
dalyv^tyo. .maiste ir protestavo 

-prieš Chomeinio Įvestą santva:-- 
,r - . . . J ką, ąč nieko nesakė. Vvriausvbėna. Tiktai Venezuela. atsisakė: TĄ-, . , v. - A1 - ». .. c. . . -- „ , .. ryra įsitikinusi, kad sies Chalkdsnuleisti naftos kainą. Dabar ji J ■

už naftos statinę gauna daugiau 
negu $34, tai nerado'reikalo ma- 
žinti iki tos-kainos,'kurią vie
nodai nori priimti kiti OPEC

sumas, palikdama tuščią iždą. '

NESUSITARĖ DĖL .
NAFTOS KAINŲ

ŽENEVA, Šveicarija. —12 is;
13 naftą gaminančių valstybių 
susitarė suvienodinti naftos kai

partlįųs nariai yra Chomeini. 
priešai, todėl ir įsakyta juos nu
tildyti^ :

—- Mekos priemiestyje įvyk c 
susišaudymas tarp Saudi Arabi 
jos policijos ii’ mules Chomein.

Policija ryžosi išaiš-
Saudi Arabijos šeichas Jsma 

ni pareiškė, kad Saudi Arabija šalininkų, 
sutiktų suvienodinti kainas, jei kinti Chomeini šalininkų nele 
visos kilos valstybės vieningai; galų atvykimą, 
tai nutartų, bet kadangi vises, 
valstybės nesusitaria, tai Saudi Į 
Arabija nekels kainas. Ji dabar j 
pigiausiai parduoda naftą — $32 ,

dar nepaskelbtas didžiausiu šios 
lenkų nelaimės kaltininku.

Jaruzelskis nenori, kad Soli
darumo unijai būtų pavesta 
tvarkyti krašto ūkio reikalai, 
Bet jis pats yra bejėgis išspręsti 
maisto ir bado klausima. Dabar 
paaiškėjo, kad užsienio valsty
bėms Lenkija skolinga 23 bilijo
nus dolerių. Ta skola gali siekti 
iki 27 bilijonų dolerių, nes dar

viskas tiksliai apskaičiuota.' paleido žemyn. Triukšmas buvo
' rtir/Lmoc rtono fnli

AUDRA UŽMUŠĖ 200 
FILIPINIEČIŲ

MANILA, Filipinai.— Praeito 
šeštadienio naktį pietų Filipi
nuose siautė tokia didelė audra, 
kad atlupo Amahen kalno vieną
sieną ir nuvertė žemyn. Lietus' 
buvo teks smarkus, kad jis at- Į 
palaidavo didelį kalno kraštą ir

na

žurnalistai domėjosi Ameri
kos pagalbos klausimais, bet bū
vą tjr tokių, kuriems rūpėjo’ 
anteaeilės smulkmenos. Vienas 
palilhusė, kaip sekrėtbrius Haig 
jąųtėsi, kąi jam teko vadovauti 
žnionėms, kurių- žinioje- jam pa
čiam teko tarnauti. Jis buvo 
pnez. Nixono-pavaldinys Baltuo
se; R ūmuose;- tokias-pačias parei
gas ėjo prezidentaujant Fordui, 
o vėliau jis turėjo ištikimai tar
nauti prez. Carteriui, o dabar, 
kelionėje į Egiptą, jis vadovavo 
JAV delegacijai. Sekretorius 
gražiais žodžiais atsiliepė apie 
buvusius prezidentus. Jis pa
reiškė, kad visiems rūpėjo ir 
rūpi Amerikos gerovė, tedėl ir 
bendras darbas yra malonus.

Sekretorius pareiškė, kad 
JAV, jeigu būtų gyvas reikalas, 
paskubins ginklų siuntimą į 
Egiptą. JAV komisija vyksta į 
Sudana išsiaiškinti kiek ir kokių 
ginklų reikėtų duoti Sudanui ir 
kiek jis turi karių, kurie moder
nius ginklus gali naudoti.

Krašto apsaugos minister^ 
Mubarakas pareiškė, kad Egip
tui būtinai reikalingi karo lėk
tuvai, tankai, šarvuoti sunkve
žimiai ir šaudmenys. Viceprezi
dentui būnant Washingtone, 
buvo’ jam' pasakyta, kad tuc? 
ginklus galės gauti tiktai 1985 
metais, bet Kairo pasitarime pa
aiškėjo, kad tie ginklai jau rei
kalingi šiandien, nes Libija yra 
moderniai ginkluota, tuo tarpa 
Egipto kariams reikalingi mo
dernūs ginklai šiandien, jeigu 
norima, kad egiptieičai pasiprie
šintų Libijos invazijai i Sudaną. 
Sekretorius pranešė, kad Ame
rikos ginklai jau vežami į Egip
tą dabar. Neturės laukti ketu- 
riū metu.

Turint galvoje, kas darosi 
Irane, Saudi Arabijoje ir kitesa 
arabų valstybėse, aptartas gali
mas maištas kurioje nors Egip
to provincijoje. Jeigu susidary
tų pavojus Egipto vyriausybei, 
*ai Amerikos lakūnai padėtų 
vyriausybei malšinti maištinin
kus. Saudi Arabija vyriausybė 
pati neleidžia maišininkams gal
vų pakelti. JAV padės Egiptui 
suvaldyti maišininkus, jeigu jie 
ten bandytų maištauti.

girdimas gana toli, žemė užver
tė kelius, sulygino su žeme pa
šlaitėje stovėjusius namus.

/Audrai praėjus ir akmenims 
nukritus, žmonės pradėjo ieško- ( 
ti sužeistųjų ir žuvusių. Surado 
174 lavonus ir 110 sužeistų. Ka
simo darbai tęsiami. Mandma, 
kad bus apie 200 užmuštų ir 
apie 600 sužeistų.

Krašte nuotaika žymiai 
pablogėjo

Atrodė, kad lenkų vyriausybė, 
beklausydama Maskvos instruk
cijų, pradeda ,atgauti savo galią 
ir rengiasi pavartoti Maskvos 
siūlomus metodus. Bet dabar, 
kai pasibaigė Solidarumo unijos 
suvažiavimas, o ekonominė pa
dėtis nepagerėjo, tai nuotaika

ITALŲ DIENRAŠTIS APIE 
“AUŠROS” STRAIPSNĮ

Romos dienraštis II Giomsle 
d'Italia birželio 18 d. išspausdi- du kartu įsakė Sovietų karo jė-
no straipsnį “Jaudinantis šauks- goms, laivynui ir kitiems pata- 
mas iš Lietuvos: Gana rusini- rėjams išsikraustyti iš Egipto, 
mo!” Straipsnyje aprašomas, ------------------
Aušros 26 nr. tūpęs atsišauki- 
mas prieš lietuvių gimtosios kaimus ir užmušė du Sudano visame krašte dar labiau pablo- 
kalbos “žudym^”. Straipsnio gyventojus. gėjo. Vyriausybė pasijuto bejė-

— Libijos lėktuvai apšaudė
— Pirmadienį aukso 

kainavo $452.
uncija

i

Sekr. A. Haig pareiškė, kad 
JAV gins Egiptą, jeigu už
sienio agentai bandys bet 
kurioje Egipto provincijoje 

sukelti maištą.

— Kinija įleido dvi Amerikos 
krikščic’niškas grupes, kad susi- 
pažin'ų su tikybiniu gyveniniu.
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TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai 

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 
JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

iSMčELJ f X
Lietuvos nepriklausomybės laikais 1937 metais Kėdainiuose pastatyta gimnazija

LIETUVIŠKI PAPROČIAI - GERIAUSI NERVAMS VAISTAI
Gaivinkime 'avo tarpe lietuviškus papro
čius, tada mažiau nervais sirgsime ir be 
nervams vaistų apsieisime.

(Mediciniškas raginimas)
Kiekvienam žmogui reikia linos, bet ir kiekvieno autori- 

žmogaus — tikro draugo, su ku- lėto. Tikras pragaras pradeda 
riuo jis savo džiaugsmus didin-;

J I
tų, d nepriteklius mažintu. Gai
la, kad tikri draugai yra visada 
reti. Mat, žmonės dar nepajė
gia išsiauginti tikrai žmoniškų i 
asmenų. Jau senovės romėnai ’ 
žinojo šitą gyvenimišką tiesą 
tvirtindami, kad tikri draugai 
visada yra reti (veri amyci sem 
per sunt rari). Tikri žmonės 
buvo retai sutinkami praeityje, 
reti jie bus ir ateityje tok koi 
žmonija pradės atlikti svarbiau
sią savo pareigą tinkamai: ko* 
bus prisiauginta tikrai žmoniš
kų žmonių per apturėjimą tin 
kainai elgtis pajėgiančių tėvu.

Žmogaus tvarkymas — 
šeimos darbas

Mat, žmogaus susitvarkymas 
prasideda ir baigiasi šeimoje 
Kai šeima tvarkinga, tada jos 
nariams pajėgia talkinti mokyk
la. bažnyčia ir visos kitos žmo
gaus pagerinimui skirtos įstai
gos. Todėl visi dabar žinokime, 
kad be tinkamų tėvų, niekada 
nesulauksime reikiamų vaikų. 
Tokie be tinkamų tėvų vaika 
bus sunkenybė jiems 'patiems, 
jų šeimos nariams, visuomenei 
ir dažnai tokie be tinkamų tėvų 
augą vaikai bus policijos prie
žiūroje. Juk dabar turime bai
sius tėvus, kuriė* perka tvaikams 
visus rinkoje esamus •'žaislus, 
leidžia vaikams daryti kas pas
tariesiems patinka, todėl tokie 
vaikai negerbia ne tik tėvo-mo-

virti ant žemes dėl taip nužmo- 
nėjusių žmonių prieauglio.

Lietuviški papročiai
— geri vaistai

Lietuviški papročiai ragina 
vienas kitam padėti, vienam su 
kilu bendrauti darbe, džiaugs
me, varge, bažnyčiose ir sekly 
ėiose .Taip visi aplinkiniai kar
iu buvodami, visi šeimos naria: 
kariu dirbdami, valgydami ir 
melsdamiesi neturėjo laiko ner
vais sirgti.

Įsivaizduokime sau pavyzdin
gą lietuvę ar lietuvį, kuris bei 
kuri nuo lamsos iki tamsai ju
da. kruta, dirba besimelsdama 
bei dainuodama, visada geros 
nuotaikos būdama, darbo naš
ia nelaikydama. Stebėtis reikia
lokių lietuvių energija, štai vie- Į gausinti,

& v

. Vietoje bendravimo su arti- 
mu žmcfgumi, vietoje vienas ki
tam sveiko kelio gyvenime ro
dymo, vietoje savus vargus ir 

į džiaugsmus su kitu žmogumi 
r pasidalinimo, žodžiu, vietoje 
i normalaus gyvenimo (sakysim, 
tikrai lietuviško-krikščioniško'), 
ir taip gyvenant save nurami
nus, čionykščiai žmonės grie
biasi vaistų — jie ieško pagal
bos vaistuose, kuriuose jie jos 
niekada neranda, nes negali 
rasti. Pametęs žmonišką gyveni
mo kelią, žmogus atsigauti nusi
raminti galės tiktai tada, kai jis 
mes gyvenimo šunkelius ir su
grįš savas pareigas tinkamai 
pildyti. Daugiau apie tai kitą 
kartą.

Išvada: 
kitu rasti 
mės kito 
lauksime
Turime ryžtis aukotis kitam.

Pradėkime vienas su 
bendrą kalbą, aukoki- 
gerovei, tada mes su- 
gerų dienų patys sau.

Taip tokia auka laiioai Alvudas. 
Jo nariai atsisako savo asmeni
nio gyvenimo, dirba kitų, ypač 
pensininkų gerovei, todėl nė 
viena organizacija dar nepajė
gė taip artimui talkinti. Sodybo
je gyvena pusę nuomos mokė
dami pensininkai; veltui, be at
lyginimo, Sodybos ambulatori
joje iki 30 žmonių gauna medi
ciniškus patarimus tris kartus 
per savaitę; pensininkų aplinka 
— gėlynas, pušynas, jaukumą, 
todėl jiems mažiau prisieina 
nervų negerovėmis negaluoti; 
žmonės sveikatos reikalais švie
čiami žodžiu, raštu ir radijo 
bangomis; remiami visi, kurie 
paramos prašo ir kuriems ji bū
tina. .. Visi kviečiami į panašius 
darbus savo ir artimo visapusiš
kos sveikatos pagausinimui.

Pasiskaityti: Joe Graedon: The 
People’s Pharmacy —2, Avon 
Publishers.

žmonėmis savu dvasids-asmeny- galbai piršto nepajudindamas, niškumu buvome milijonieriai, 
bės branda. Visuose kraštuose 
minėtai žmoniškai asmuo yra 
labiausiai vertinamas. Minėtai 
žmoniškas elgesys lietuvių tar
pe buvo taisyklė, o ne išimtis. 
Visas kraštą., buvo žmoniškas.

Gari artimui skirti darbai 
lietuvių nervus ramino. Nuošir
dus bendravimas jų būdą (as
menybę) žmdgino, švelnino. 
Taip būdavo Lietuvoje nuo se
nu laiku. Už tai senovės romė
nų rašytojas Tacitas lietuvius 
oavadino žmoniškiausiais žmo
nėmis (homines humaniškai).

šitą lietuvišką dvasinį gėrį 
mes visi turime savyje gaivinti,

nas Marquette Parke savo na
mus pavertė tikru lietuviškos 
kultūros muziejumi. Jis, pensi
ninkas, nesėdi rankas ^.sudėjęs, 
dirba naudingą darbą ir ne tik 
pats džiaugiasi savo darbo vai
siais, bet ir kilus džiugina. To
kiems žmonėms nėra kada nėr 
vais sirgti.

Pakeleivį tokie lietuviai pri
imdavo į namus, pavalgydinda
vo ir apnakvindavo. Patys var
ge būdami, neatsakė nė vienam 
didesniame varge esančiam. Tai 
:r yra tikras žmoniškumas, pa
maldumas, lietuviškumas bei 
tautiškumas. Tai]) žmoniški mū
siškiai darosi tarptautiniais damas, tuo. labiau — tokiai pa-

aplinkoje esantiems nežmoniš
kumams.

Amerikoje žmogus žmogui 
svetimu virto

Vaikų žmoniškai neauklėjant, 
susilaukėm vienas kitam sveti
mų žmonių. Net saviškių tarpe 
dabartiniai žmonės yra vienas 
kilam svetimi. Net ir mūsiškiai, 
kiek ilgėliau vienas kito nema
tę, buvę draugai, neranda bend
ros kalbos: ką vienas kalba — 
kitas -neklauso.

Kiekvienas čionykštis eina sa
vu kęliu, visai apie bendravimą- 
bei artini ui pagalbą nė negalvo-

For the woman 
who’s at the heart of 
her family’s finances.

maturity of 5 yean (4M% the fcf* year). ■

inft-me term, «rri fade-rat tax >•
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Because if you’re in diarge 
the family budget, you’re 
lanaking decicinne wout the 
future, too. _

And that’s where ILS.
Savings Bonds come in. Buy 
them through your bank. Or 
encourage your husband te 
sign up tor the Payroll •
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. Savings Bonds. For 
the woman who really knera^ 
a good bargain.

fc-*
>4

. stock 
niĄmenca. 

Jois tbePwrafl fariagt Pte-

Užsikrečia to'kiu blogiu ir lietu
vių jaunoji kai ta. Lietuvon pa
galbą siuntinių pavidale dar kol 
kas siunčia senesnieji mūsiš
kiai. Jų vaikai šitokio darbo ne
dirbs. Tada net siuntimo įstai
gos užsidarys. Todėl pats laikas 
dabar per mokyklas, bažnyčias 
ir šeimas praktiškai raginti vai
kus susirašinėti su Lietuvoje 
gyvenančiais vaikais ir jiems 
čionykščiai vaikai turėtų siųsti 
paštu mažas dovanėles, paišelių, 
kotelių bei kojinių pavidale. 
Pradėkime grįžti į tikrai žmo
niško gyvenimo vagą: mokykla 
ne vien rašyba-skaityba turėtų 
užsiimti — reikia visų pirma 
žmoguje žmogų atgaivinti. Tas 
pats ir su Bažnyčia: gana mė
ginti dangun vesti peklon žen
giantį žmogų: padėkime mūsiš
kiui atgaivinti savyje tikrą lie- 
tuvį-krikščionį; tada jis pats kuo 
tvirčiausiais žingsniais eis dan
gun be kokio ten tarpininko pa
galbas. . .

Dabar net bąįsu kaip tūli baž
nyčion einantieji kad elgiasi. Jie 
per Mišias vienas kitam mėgiiia 
ranką paspausti, o iš bažnyčios 
išėję automobilio pastatymo 
aikštėje vienas kitam gatavas 
sprandan kirsti. Dirbtinos prie
monės niekada nebuvo sėkmin
gos žmogaus žmoginime. Reikia 
pradėti praktikuoti pagrindines 
žmogaus gerinimo taisykles: 
reikia suaugusio pavyzdžio vai
kams. Be šito svarbiausio gėrio 
nesulauksime žmoniškai besiel
giančios jaunos kartos.

Tik parsis valykime sau gat
vėje ar parke užpultą žmogų ir 
pagalbos šaukiantį ir niekaip ne
galintį jos prisišaukti, nors čia 
pat gerokas būrys suaugusių 
žmonių stoviniuoja ir užpuoliko 
žiaurumą stebi. O kai iš tūks
tančio vienas ateina tokiam už
pultajam pagalbon, tai laikraš
čiai pirmuose puslapiuose apra
šo negirdėtą ir neregėtą dalyką 
— didvyriškumą, šiais laikais 
beveik nepasitaikantį elgesį.

Vien savimi rūpinimasis?
Savęs žudymas

Kiekvienas čia daugiausia tik' 
savimi rūpinasi. Tėvas su mo
tina ir dviem vaikais dar gyve
na po' vienu stogu Chicagoje. 
Seneliai būtinai išvežti kur nors 
kitur, gal Floridoje. O jie šei
mai būtinai reikalingi. Mat, se
neliai yra cementas šeimoje. 
Čioiivkšč-u žmonių broliai, 
serys, tetos, dėdės ir pusbroliai' 
su pusseserimis gyvena išsibars
tę po visą kraštą. Už tai šchny 
niškumo, gimimškurno riė per 
plauką jų tarpė nėra. Senelė 
motina gyvena vierta. Per šal
čius, pusnynus bei purvus ji sali 
pieno parsineš*. Tik kartais 
svetimas pagaili jos. Jokiu būdu 
ne namiškiai. Mat, sūnus, vedęs, 
marti per karti Prisieina viena: 
vargti, kiek šelpiamai valdžios 
Vaikai, daugumoje gerai įsitai
sę. prisistato jos tikučių pasida
linti vos tik ja? arti atffc 
guhis, dar reikiamai nė atšalt 
nespėjus.

Lietuvoje nė kalbos kilos ne 
buvo: vaikai savo senus tėvus 
kuo geriausiai finkafštndavo. 
Neturtingi buvdm visi, bet žmo- 1972 metų.

0 čia: tėvai išmokslino vaikus, 
profesionalais jie tapo kuo ge
riausiais ir laikosi kuo stipriau
siai finansiškai, bet tėvus turi 
valdžia šelpti. Rūgojama, kad 
prezidentas neišlaiko tėvų, kad 
neduoda mokykloje vaikui mais
to. .. Taip mums žmoniškume 
apsamanojus ir blogi iŠ netiku
sių žmonių pasisavinus, pradė
jome nervais

ŠMEIŽĖ ANKSČIAU, ŠMEIŽIA IR ŠIANDIEN
(Tęsinys)

Dabar aš tamstai, ponas Šal
čiau, pasakysiu iš kur gavau pi
nigų namui pirkti. Aš natsivežiau 
iš Vokietijos dolerių prisikalus 
po puspadžiais, kaip lagerio ko- 
mitetininkai ir gėrybių sandėli
ninkai. Aš per 8 metus susitaū-

negaluoti. Juk piau dirbdama fabrike $5,000 ir 
žmoniškai, užlaikomas tėvas ir turėjau laimę antrą kartą ište- 
motina suteikia sūnui ar dukrai _ keti už Amerikos lietuvio' a.a. 
dvasinio peno jd asmenybei, jei Juozo Kazlausko, kuris man pa
nori— jo sielai. Todėl gląžin- liko $13,000. Mano namas 
kime gražiausius lietuviškus pa- j yra Dievo dovana, 
pročius kiekvienas į savo ame
rikonišką-pastogę. Tada tik mes 
pradėsirtle jaustis žmonėmis.

man

7024 So. Artesian
Chicago, IL 60629

Visiems žinoma, kad profesio-
esą. Tada daug mažiau prisieis* nalai nemėgsta teisybės pasaky- 
mums vaistu nervams naudoti, mo jiems į akis, bet gaP‘3atf-

i

giau tarp >nedarys ,ką darė ku
nigui gyvam būnant ‘ir po jo 
mirties.

.. Vaičiūnienę man reikėtų keik-

Kasmet penktadalis ameri
kiečių krautos! iš 

vietos į vietą
Penktadalis (20%) šid krašto! h ir Prakeikli- tik per Vai- 

gyventojų kasmet keičia savo j člūnien§ tas kančias iškentė- 
gyvenviete. Tai reiškia, kad vi-PaU' JeiSu Vaičiūnienė nebūtų

sionalų aršiausių priešų.
Girdėjusieji ir mačiusieji įta

kingi žmonės pritarė man, kad 
aš parašyčiau knygą, tai ir pa
rašiau. Kad Lietuvds sostinėje 
gyvenantiems lietuviams daviau 
spausdinti knygą, ar tai krimi
nalas? Vilniuje lietuviai iš ma
nęs nereikalavo pinigų už išlei
dimą, kurių aš neturėjau. Ne
klausykite agitacijų prieš kny
gą, bet pirkite ir gerokai per
skaitę, gerai pagalvokite. Ar
gali kas, nepergyvenęs, tokį bai
sų terorą išgalvoti ir parašyti? 
Ne, ir niekuom.et.--fr Saliamonas 
nesugalvotų^^okių nusikaltimų 
parašyti: ne tik aš, ūkininko 
'duktė. Aš tėvų žeųie^yl^au ir 
myliu, ir tėųs^M^^įfirodyd 
savo mylimam sūntŽL'iri vien 
tiktai gimtąjį kraštą, bet ir savo 
tėviškę, kuri yra prie Kražan- 
ties.

Petronėlė Kazlauskienė

dutinio amerikiečio šeima pa
kuojasi ir palieka namus ir ke
liauja ’ kas penki metai:

man tą kun. Sugintą prikalbė
jusi, kad aš jį įsileisčiau į savo

Toks nam^’ aš niekuomet nebū- 
kraustymasis tolina žmones vie
nas nuo kito. Už tai perskyros 
(divorsai) šeimose pasidarė gy
venimo' būdu. Taip ir gavosi, 
kad trečdalis visų šio krašto 
gyventojų yra vieno iš tėvų šei
mos. Kenčia šeimoje suaugusie
ji, ypač nerviniais kamuoliais 
auga vaikai persiskyrusiose šei
mose. štai, ateina moteris, kuri 
skundžiasi nieko negalinti užlai-, .. . , . , | mane,kyti skrandyje: ji vemianti ką:
^uvalganti. Ištyrus jos skrandį, 
rasta būdingi svaigalams paki
timai. Paklausta, ji prisipažino 
gerianti svaigalus. Ji turinti du 
vaikus, neturinti legalaus vyro* 
ir niekur nedirbanti. Tai pavyz
dys, kaip žmogus neturi elgtis. 
Tai paraginimas visiems kuo 
greičiau griebtis žmogaus auk
lėjimo darbų. Juk, tokių yra 
milijonai: nieko nedirba, ištvir
kauja, vaikus be legalaus vyro 
gimdo, o visą tą baisaus žmo
gaus elgesių naštą turi nešti pa-

čiau pažinusi tuos visus taria
mus profesionalus ir veikėjus. 
Ir man atrodo, kad tas ponas, 
pasivadinęs Apolinaras Šalčius, 
bus tas nacis, kuris paskaitęs 
Drauge skelbimą, atbėgo su en
tuziazmu, nusipirko knygą ir 
lakstė po susirinkimus ir gegu
žines agituodamas, kad nepirk
tų knygos, o vėliau parašė į 
spaudą melą ir šmeižtą prieš

BE SKUBOTUMO...

Jauną porelę, užlipusią į kalno 
viršūnę, ištinka smarki audra.

Aplinkui siaučia vienas po ki
to viesulas ir griaustiniai. Vyru
kas,. iškėlęs rankas, pradeda 
melstis:

— Viešpatie, gelbėk mums 
sugrįžti į namus. Pruaau 
liauti rūkius, girtuokliavus; 
žadu...

— Neprižadėk tiek daug, 
jau pradeda išsiblaivinli! 
įspėjo jį žmona.

pa
pū

nes

Pasakau visiems lietuviams, 
kad aš niekuomet nebuvau, nesu 
ir nebūsiu komunistė. Užaugau 
Lietuvoj, šalelėj mylimoj, bu
vau skautė, mylėjau Dievą, tė
vynę ir artimą. Priešų neturė
jau, kol nepatekau į D.P. lagerį. 
Amerikoje 8 metus išdirbau 
fabrike, kaip tėvų ūkyje tarp 
brolių ir seserų. Visokių tauty
bių žmonių buvau mylima. Chi
cago] e užtraukė man nelaimę 
Vaičiūnienė. Su ašaromis verk
dama prašė, kad priimčiau kun.

Muzikalumus

— Šį vakarą mūsų choras 11- 
rės vaišes. Vienas geradarys at
siuntė mums degtinės i: vyno. 
Tačiau pirma mes turėsime re
peticiją.

— O kam reikalinga tcji r: p >■ 
ticija? Gerti juk visi moka:

dorus darbininkai — mokesčių Sugintą į savo namą. Ir per 
(taksų) mokėtojai. Laimė, kad kunigų įsigijau visą eilę profe- 
Dangus šiam kraštui atsiuntė' 
dabartinį prezidentą. Jis tokias' 
prašalino nuo neteisėtų pajamų 
būdamas gubernatorium Kali
fornijoje, jos atbėgo Cliicagon. 
Bet kur jos dings, kai dabarti
nis prezidentas ims tokias nuo 

se. | neteisėtų pajamų šalinti visame 
krašte?! Taigi, ir čia prieinam 
reikalą kuo greičiausiai sukrusti 
žmogų tinkamai auklėti, kitaip 
mes viri pražūsime. Tai sunkus 
r ilgai trunkantis darbas, bet 
nėra kitos išeities: kuo anksčiau 
tokio 
čfeu 
rime.

Ideališkas vyras

Viena moteris pasako a kl
— Aš myliu savo vy.ą, n s 

jis tikrai yra tvirtos valios, ir 
visuomet atlieka, išpildo tą, ką 

i tik jam bepasakau.

darbe imsimės, too grei- 
linkamū vaisių susilauk-

Ameri’-iečiai pamišę 
dėl nervams vaistų

Dabar nėra ko stebėtis, kad 
' UTTCrikiečtat.' išleidžia nervų

. šasmti daugėti ffegu ttieną Jbf- 
ijoną dolerių (ST.OOO.OOO.OOfc). 
š nervams raminti vaistų VA

LIUM vaistas vra dažniausiai 
prirašomas šiaiflė krašte nno

OUUtLlt M.
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GubosAntanas Rūkštelė

(Tęsinys)

Radijo valandėlės balius
Spalio mėnesio parengimai

Dr. K. Eringis ALTo suvažiavime

bus baigti 31 dienos vakare 
Radijo klubo kaukių baliumi. 
Visuomenė kviečiama dalyvauti.

Be čia paminėtų lietuv:3ko- 
šios veiklos momentų, per spa
lio ir rugsėjo mėn. buvo įvairių 
organizacijų susirinkimų. Vie
nur, kaip šaulių susirinkime, 
smarkiai apsišaudyta, net ka: 
kurį narį iš organizacijos paša
linant, bet kai tos “veiklos” as
meniškai nestebėjau, nesiimu į 
smulkmenas leistis.

BALFo skyrius, V. Pažiūros 
vadovaujamas, jau pradėjo 
ruoštis BALFo mėnesio veiklai. 
Buvo veikėjų susirinkimas, 
spaudoje raginama šalpai auko
ti, o lapkričio 14 d. vajus bus 
baigiamas balium parapijos sa-

Apvogė paštininką

f Spalio 1 d., tai buvo ketvirta
dienis, daug kartų ėjau pažiū
rėti, ar patšininkas ką nors įki
šo į dėžutę. Nieko ,per visos die
nos laukimą. Tai nuostabu, nes 
daug spaudos prenumeruoju, c 
juk kiekvieną dieną dar ir do
vanų (“junk mail”) dėžutėje 
randu. Kaip čia? Kodėl šian
dien nieko?

mobilio ir, pasiėmęs ryšuli, 
vaikšto po namus, atiduodamas 
kam kas adresuota. Bet spalio 
1 dieną nei jo, nei automobilio 
nematėm. Kur jis?

Paslaptis paaiškėjo' tik šian
dien, spalio 6 d. Pašto dėžutėje J 
radau inspektoriaus (Post>' į 
Inspector) raštą, aiškinantį, jog , 
spalio 1 d. buvo išplėštas laiška
nešio automobilis ir išvogti laiš
kai. O tai buvo 2800 Avenel St, 
kuric’js gyvenu, 3009 La Paz 
Jrive blokas ir 292’9 Waverly

Drive.

Duodami 
kreiptis, jei 
laukei kitų 
pvz., “credit

. Mūsų.gatvė, jei žiūri nuo Ro-’ 
wena Avė., smarkiai kyla į kai 
na? Paštininkas su savo automo- 
pilių iš" kito galo, hūo Waverly 
Dr., leidžiasi, pasistato auto- 
ipobilį, nešio'ja “paštą”, kart
kartėmis grįždamas prie auto-■ MONTREALIO

lyvavo dr. J. Jerome, dr. V. Ši
maitis, M. Pranevičius (vietoj 
šiuo laiku sergančio J. Skorubs- 
ko), P. Bučas, K. Radvila, J. Le
kas, E, Vilimaitė, kun., dr. J. 
Prunskis ir T. Blinstrubas.

Posėdžio dalyviai pasiuntė 
bendrą linkėjimų kortelę ALTo 
ižd. Juozui Skorubskui, linkint 
greitai pasveikti ir toliau tęsti 
visur-meninę veiklą.

( ALTo Informacija)

’ Metiniame Amerikos Lietuvių 
Tarybos suvažiavime į susirin
kusius dalyvius prabils neseniai 

J š Lietuvos atvykęs dr. Kazys 
) Ėringis. Suvažiavimas įvyks spa

lio 17 d. Lietuvių Tautiniuose 
Namuose, 6422 S.- Kedzie, Chi- 
cagoje. Registracrija 8 ival. 30 
min., posėdžiai prasidės. 9 vai. 
ryto. Suvažiavimo dalyviai val
dybos bus painformuoti apie pra
eitų metų darbus ir apie atei
ties veiklos gaires. Bus išrink- 
a nauja Alto valdyba.

Amerikos Lietuvių Tarybą 
iliuo metu sudaro šios centri
nės organizacijos: Amerikos Lie
tuvių R. Katalikų Federacija, 
Amerikos Lietuvių Socialdemo
kratų Sąjunga, Amerikos Lie
tuvių Tautinė Sąjunga, Ameri
kos Lietuvių Tautinė Sandara, 
Susivienijimas Lietuvių Ameri
koje, Lietuvių Katalikų Susivie
nijimas Amerikoje, Amerikos 
Lietuvių R. Katalikių Moterų

TIEK ŽODŽIŲ ESAMA 
ANGLŲ KALBOJE

Anglų kalboje yra mažiausiai 
700,000 žodžių, bet gyvoje kal
boje tėra vartojama tik apie 
250,000.

Tačiau ir tai yra trigubai dau
giau žodžių, negu bet kurioj ki
toj Šyvoj kalboj.

Vienok, vidurinę mokyklą už
baigę tebevartoja lik apie pus
trečio tūkstančių anglų kalbos 
žodžių, nes to praktiškame gy
venime visiškai pakanka.

paaiškinimai kur 
laukei čekių, jei 

dokumentų, kaip, 
card” ir kit. Nei 

spalio 1 d., nei spalio 2 d. jo
kios spaudos negavau, o kai 
ūandien Naujienos atėjo, trūks-! 
ta kelių numerių. j

San Francisco apylinkėse rug
sėjo antroj pusėj viešėdamas, 
.-ašiau apie kriminalistų ten siau- j 
Sėjimą, bet Į butus įsilaužimų ir j č«U ir padengtas “temperedglass 
kitokių nusikaltimų ir čia ne- Į nedūžtamu stiklu, 
trūksta. O štai, net paštininko I Paveikslas įdėtas į aliuminijaus 
vežimas apiplėštas, kai laiška-; rėmus — į 16 Įvairaus dydžio 

vv- ‘ 1 - sekcijų,, kiekviena hermetiškai
uždaryta, kad būtų apsaugota 
nuo oro atmainų ir nuo prava< 
žiuojančio traukinio vibracijų. 
Rėmai paveikslą apsaugos.

Atstatyto paveikslo pašventi
nimui, buvo pakviestas viešėjęs 
Amerikoje, Jo Ekscelencija Vys
kupas Antanas Deksnys.

1981 spalio 3 d. šeštadienio 
vakare, iškilmingoje procesijoje, 
pasipuošusių tautinėmis juosto^.

' mis bažnyčios komiteto, narių ir 
šaulių, iškilmingai chorui/giedant

I himną, bažnyčios taku atžygia-. 
| vo -Vyskupas prie; altoriaus ir 
] asistuojant kunigams J. Ara- 
Į nauskui S.J. ir St. įKulbiui, atna- 

Marijos vardo bažnyčia, negali) §av0 MišiaS- ;
būti visai be Marijos paveikslo,! Savo gražiame pamoksle, vys

kupas dėkojo ūz pakvietimą 
šventinti atnaujintą Mari jos, pa
veikslą ir prašė irius visus, ’ kar
tu su Juo atsinaujinti savd ūkė^ 
jime.

Pasibaigus pamaldoms, giedant 
“Dievas mūsų prieglauda” visi- 
išėjome ir sustojome prieš pa
veikslą. Pasibaigus šventinimo 

Į apeigoms sugiedoję dar “Marija, 
Marija” nusileidome į. salę. At
rodo niekuomet dar čia nebu-’‘ hansuota Gi Tamošiūnaitė); šia- 
vo tiek žmonių: ne tik sėdėti,;1 - - ...
bet ir stovėti nebebuvo vietos.

Čia vyko paskutinioji pašven
čia vyko paskutinė pašv. dalis. 
Klebono pasveikinimas, šven- 
paveikslo atstatymo vajus, vai
šės ir koncertas,' 'kuriam solis
tus prancūzus pakvietė-ir- jiems 
apmokėjo honorarą mūsų mece
natas, . konjako Remi • Martin

nešys po kiemus vaikščiojo, gat
vėje automobilį palikęs.

P.S. Ačiū Naujienų redakci
jai, kad rugsėjo 30 d. spausdin
dama mano iš San Francisco 
korespondenciją papuošė tilto 
vaizdu. Tai yra dalis vadina
mojo Bay Bridge, kuris jungia 
San Francisco su Oakland, Ber
keley ir kitais anoj Įlankos 
sėj esančiais miestais.

(Pabaiga)NA U JIE N 0 S
J
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Šidlausko pastangos išlaisvinti V. Skuodį "U//k/j//jĄ'j j,/.'//;
Sąjunga, Lietuvos. Atgimimo 
Sąjūdis, Vilniaus Krašto Lietu- 

seimas priėmė rezoliuciją, kuria Į vių Sąjunga, Amerikos Lietuvių 
kreipiasi į JAV vyriausybę, kad i Respublikonų Federacija; Ame- 
darytų visą galimą spaudimą į Į rikos Lietuvių Demokratų Lyga. 
Sovietų Sąjungą, siekiant išlais-1 Pirmą kartą suvažiavime 
vinti V. Skuodį. 1 sprendžiamuoju balsu dalyvaus

* * * .’’r ALTo skvrių atstovai.
PAGERBĖ SUKAKTUVININ

KĄ DR. V. ŠIMAITĮ

Savo posėdyje spalio 2 dieną 
Amerikos Lietuvių Taryba pa-

lą valdžios įstaigose. 1 -
Liet. Kat. Moterų Sąjungos

.-'jKai 1955 metais' gegužio 1 d. 
•įfetuviat montrealiečiai. giedo
dami “Dievas mūsų prieglauda 
rr stiprybė”, ir’“Marija, Marija”, 
įžengė Į savo naujai pastatytą, 
jįąuno kunigo- Jono Kubiliaus 
S. J. Aušros Vartų bažnyčią, 
mūs ir pasitiko prie durų, aukš
tai, centrinėje, Marijos paveiks
las.

■ J Jį sukūrė dailininkas bulga
ras Stefanov slaviškame stiliuje 
jr Marija nebuvo mūsų Vilniaus 
-Aušros Vartų paveikslo kopija. 
4 Gal todėl, kad lietuviai nepa
laikė tokios Marijos už savąją, 
įjraęną pavasario ankstų rytą iri 
ičyko nelaimė. .
'.jj Vykstant sprogdinimo dar- 
:bams, vedant greta bažnyčios 
-požeminį traukinį - Metro, di- 
jdžiūlis 16X16 pėdų mozaikinis 
Marijos paveikslas, krito žemėn 
jį- subyrėjo!
■iį?Ir vėl kleboną ir parapijiečius 
užgulė rūpestis. Aušros Vartų

ypač kai ir viduj bažnyčios jo 
nėra. ■ . f

Keletą metų, vis klebono pa
raginami), parapijiečiai sutelkė 
reikiamas lėšas, naujam paveiks
lui atstatyti į tą pačią vietą.

Paveikslo atstatymo komisija: 
Izidorius Mališka, Alfonsas Va- 
zalinskas ir’ Jonas Ladyga, prie
šakyje. su klebonu, paveikslą 
nupiešti užsakė Montrealio dai
lininkui R- Bukauskui.

Kai šventinant paveikslas bu
vo atidengtas, atrodo visi buvo 
sužavėti, kad dabar Marija tik
ra kopija Aušros Vartų Vilniaus 
paveikslo ir laukė, kada bus nu
imti rėmai, kurie raižė visą pa
veikslą, bet jie nebuvo nuimti. 
Į parapijiečių klausimus, ar Ma
rija taip ir bus palikta lyg už 
kalėjimo grotų, komisijos nariai 
atsakinėjo, kad paveikslas nu
pieštas ant “fiberglass” plokš-

Dr. K. Šidlauskas, Amerikos 
Lietuvių Tarybos pirmininkas, 
kreipėsi į Valstybės departa
mentą, prašydamas sustiprinti 
pastangas išlaisvinti JAV pilietį 
Vytautą Skuo'dį, laikomą Sovie
tų Sąjungos kalėjimuose. Vals
tybės sekretoriaus pavaduotojas 
Dean E. Fischer, atsiliepdamas 
Į dr. Šidlausko prašymą, pain
formavo Amerikos Lietuvių Ta
rybą, kad Valstybės departa
mentas pakartotinai kreipėsi; į V 
Sovietų pareigūnus V. Skuodžio 
reikalu, buvo atnaujintas reika
lavimas leisti. JAV kdnsulato 
atstovams; pasimatyti su Skuo
džiu. Apgailestauja, kad šitokius 
dalykus Maskva. laiko tik jų vi
dau reikalu, tačiau reiškia viltį, ' 
kad kliūtys bus nugalėtos: - l'tnoi xt r , L-j-- •

tz i c, A- -14931 m-, Vytauto Didžiojo um-Pr. K Sdlajiskas V. Skuodžio. 1936 m teisio
daus reikaly,.taėiau reiškia viltį dl , IM7 m nį
nanųs, is kun^niaip pvz. iš _ 
kongresmanb Harold C. Hollen- Į VQ 

-beck, susilaukta' viltingų at
sakymų.

♦

ALTO VALDYBOS POSĖDIS

1981 m. spalio 2 d. įvykusia
me ALTo valdybos posėdyje

sveikino-ir pagerbė savo ilga- pirm. dr. K. Šidlauskas ir kiti 
mtį darbuotoją dr. Vladą Šimaij. j; valdybos nariai padarė praheši- 
tį, kuris šįmet sulaukė 70 metų j mUs iš ALTo ir Jungtinio Pa- 
amžiaus. Dr. VI. Šimaitis yra? baltiečių komiteto Washingtone 
ALTo- valdybos vicepirminin- veiklos, 
kas, žinomas visuomenininkas.
Kilęs iš Tauragės apskr., baigęs < 
Žiburio gimnaziją Kražiuose/

-- teisių daktaro laipsnį. Lietui 
voje buvo, notaras ir prokuroro 
padėjėj^"? :

■o - i , . t, v. 1958-1959 m.Pažymėtina, kad i Vasmgtond, • . . . . . x .•ii- tr l \-i j-; , r jamo turto ir seimos teisių stu-įstaigas Jyt, Skuode,o reikalu-dijas L los universite(e'i„lafc 
taip pat kreipės, pabalto, ęs atittakamus egMminus, Chi.: 
studentai, vasarą dirbę kaip in- ' • ,-j • ,, . . T L. . -r? , ! cagoje atidarė nekilnojamo tur-,terna, Jungt.niame Pabak.ec.u to pardavi>no įslai Yra 
komitete (ju tarpe r ALTo f,- ( j darba demokraluo-se.

... t. ... X ' Susivienijime, ateitininkd 
me reikale, vertingos iniciatyvos ' sendraugiuose, Teisininkų draiP 
parode ir Jungtims Pabaltiecių r , - >.i g’joje ir kitose lietuvių organukomitetas, kurio įtakoje pvz. se-, A . T , v '■. . 4, , e o z ~ nacijose. ALTo vadovybėje yranatonus Paul S. Sarbanes kele’ „„ iq--., „x.„ K
tt m iv, . i . ’nuo IDoo^metų, buvo gen. sekre?V. Skuodžio išlaisvinimo reika- •' - - -' i tonumi ir nemažai prisidėjo
' i ~prie ALTo įstaigos plėtimo.
prezidentas R- Millette. Deja, (ALTo'Ihformacija)
koncerte man nebeteko būti. -------—— ------  -V

Elzbieta Kardelienėj PYKITE .JAV TAUPYMO BONUS-.

Dr. J. Valaitis ir G. J. Lazaus
kas painformavo apie Lietuvos 
Pasiuntinybės Rūmų restauravi
mo pasitarimų reikalus. ALTo 
sekr. inž. G. J. Lazauskas spalio 
11 d. vyko į Washingtona pasi
tarimams su Lietuvos atstovu 

0 j dr. St. Bačkiu, taip pat ir su 
1 ALTo atstovu prof. dr. J. Geniu, 

gilino nekilno- J atstovaujančiu ALTui Jungti
niame Pabaltiečiu komitete.

Apie A-LTo suvažiavimui pa
siruošimo' reikalus painformavo 
valdybos sekr. G. J. Lazauskas 
ir ALTo reikalų vedėja Irena 
BlinstraNenė.

ALTu vąldybos atstovu į 
BALFo seimą, Detroite, vyksta 
Mykolas Pranevičius. Nutarta 
į VLIKo seimą, Clevelande, 
skirti tris atstovus.

Posėdyje, be jau suminėtų, da-

5.. 2608 West 69th St, Chicago, I1L 60629 ♦ TeL 925-2787 įj
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MARU A NOREIKIENĖ

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

imaimaaiiinitiaaijBMEKigiagi .r.

Cosmos Parcels Express Corp.
.n. • MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2737

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St, Chicago, HL

« imSTWGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAT SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

D, JUHLMAN, BA, ReglHmotw vaUtinlnkM

TeL 476-2206

• i..

■ • Inž. UODAS MIKŠYS,
50 metų studijavęs, kaip

paraše 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti.

Kaina 525. Kieti viršeliai. Paštas ?2.

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

O Amerikiečiai suvartoja 
kiekvienas po' 40 galonų van
dens per dieną, teigia gaminto
jas rezidencinių temperatūros 
kontrolės automatų. 60 milijo
nų vandens šildytuvų amerikie
čių namuose turi pakankamai 
vandens pripildyti apskritą tan
ką 2 mylių platumo ir penkių 
pėdų gilumo. Tame vandenyje 
galėtų plūduriuoti 60 vandeny
nų laivų Queen Elizabeth II di
dumo', — teigia Honeywell,Inc. 
bendrovė.

ENERGY 
WISE

i LMtuM of dlswastw 
to once * day, afterth« 
evening meal, end cut 
excessive use of water 
end electricity.NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS

• ■ LITERATCRAį lietuvių literatūros, meno ir mokslo 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Štankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos—nuotraukomis Ii 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

■ - > » . . . - į , ..

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimil 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo. Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už ?2.

• LIETU v IšKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės Ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitcfvardžių pavadinimai ir jų vertiniai J vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina

• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės ati
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik S3. • •

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupral- 
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ns 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja f6.

'• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 pd. knygoje yrs 40 sąmojingų novelių. Kaina S2.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. HaJsted St., Chicago, 
IE 10608. Užsakant Ė*itn, pridėti 3oiari psrafanūmo iflaldoma.
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Mubarakas seks Sadato pėdomis
Jimmy Carteris ir Gerald Fordas jau grįžo Ameri

kon Pirmomis sekmadienio ryto valandomis. Kaitų su 
jais parskrido visi Valstybės departamento pareigūnai. 
Kongreso atstovai ir žurnalistai, kurie prezidento Rea- 
gano lėktuvu buvo nuvežti į Kairą, dalyvavo laidotuvėse 
ir laimingai grįžo Amerikon.

Sekretorius Al. Haig pasiliko Kaire aptarti visą eilę, 
reikalu *u viceprezidentu ir krašto apsaugos ministeriu 
Hosni Mubaraku, pabar faktinai einančiu prezidento 
pareigas. Buvęs JAV prezidentas Richard Nixonas iš
skrido į Saudi Arabiją. Jis ten Saudi Arabijos valdžios 
žmonėms bandys išaiškinti:apie Amerikos Kongreso galią 
ir veikiančius krašto Įstatymus, įpareigojančius prezi
dentą ir kitus pareigūnus laikytis tų krašto įstatymų. 
Buvęs prezidentas galės geriau išaiškinti arabų prin
cams, kaip Amerikos Įstatymai taikomi ne tiktai pilie
čiams, bet ir aukščiausiems valstybės pareigūnams. Jis 
galės pasakyti arabams, kas atsitinka Amerikoje, kai 
prezidentas nesilaiko Įstatymų.

Egipte populiariausias buvo prezidentas J. Carteris. 
Prezidentas Sadatas, aptaręs visus valstybės reikalus su 
prez. Reaganu, panoro aplankyti buvusį prez. Carterį, 
kuris paragino Egipto prezidentą Sadatą laikytis priimtų 
nutarimų. Prez. Carteris laikėsi, duoto žodžio ir padėjo 
Sadatui stabilizuoti gyvenimą Egipte, baigti karą su Izt 
raeliu ir buvo bebaigiąs aptarti paskutinius karo ir tai
kos klausimus tarp Izraelio, Egipto, Jordanijos ir pales
tiniečių.

Viceprezidentas Mubąrakas, prez. Sadato Įpareigo
tas, kelis kartus lankėsi Amerikoje, tarėsi su prez. Car^ 
teriu, o vėliau vadovavo Sovietų karo jėgų, diplomatų ir 
agentų išvežimui iš Egipto. Rusai buvo priversti palikti 
daug ginklų Egipte, bet Egipto kariai, Mubarako vado
vaujami, dabojo, kad būtų išsiųstas kiekvienas Maskvos 
agentas, Įvairiais nekaltais titulais veikęs Egipto terito
rijoje, kareivinėse, pasienyje ir uostuose. Aviacijos gene
rolas Mubarakas suorganizavo vykusį 200 lėktuvų puo
limą, prakirto Izraelio frontą ir Pravedė Egipto kąro 
jėgų Įsiveržimą i Izraelio laikomas žemes. Aviacijos ge

nerolas Mubarakas buvo pastatytas aviacijos priešakin, 
o vėliau pats Sadatas pasirinko jį viceprezidentu. Muba
rakas savo laiku buvo pasiųstas Į kąro akademiją So
vietų Sąjungoje, bet jis Rusijoj tapo komunizmo priešu, 
nes turėjo progos iš arčiau pažinti komunistų tikslus.

Prez. Sadatas, pasirinkdamas gen. Mubaraką vice
prezidento pareigoms, pilniausiai juo pasitikėjo. Nebuvo 
kito kario, su kuriuo Sadatas nebūtų -aptaręs svarbesnių 
valstybės reikalų: Viceprezidentas Mubarakas Amerikos 
pareigūnams pareiškė, kad jis vykdys svarbiausius Pre
zidento Sadato politikos punktu*. Pirmon eilėn jis ame
rikiečiams pabrėžė, kad jis glaudžiai bendradarbiaus su 
JAV. Jis bendradarbiaus ne tik Egipto politikoje, bet ir 
Artimuose Rytuose, ypač Persijos Įlankos srityje.

Kada gauta žinių, kad Libijos diktatorių* pradėjo 
traukti savo karo jėgas ir šarvuočius Sudano pasienin, 
viceprezidentas Mubarakas tuojau pradėjo rūpintis gali
mybėmis padėti Sudanui. Bet Egiptas galėtų padėti tik
tai turėdamas reikalingus modernius ginklus. Ji* buvo 
pasiųstas Į Ameriką, kur ne tik prašė ginklų, bet taip pat 
prašė tucs ginklus galimai greičiau duoti Egiptui. Jeigu 
Egipto kariai negaus laiku Amerikos lėktuvų, šarvuočių 
ir tankų, tai Sudano kariai nepajėgs sustabdyti besiver
žiančiu gerai apginkluotų Libijos karių.

Ar Libijos diktatorius nesiuntė savo šarvuočių Į Su
daną todėl, kad Egiptas gavo ginklų iš Amerikos, ar 
Moamąr Chadafi tikėjosi sukilimo, pačiame Egipte, nu
šovus Sadatą, tuo tarpu nežinia, tik tiek aišku, kad iki šiol 
Libijos daliniai neįsiveržė Į Sudaną.

Penktadienį ir šeštadieni paaiškėjo, kad Mubarakas 
nori bendradarbiauti su JAV ir Vakarais. Jo žodžiai Be- 
ginui aiškiai sako, kad su Izraeliu jis nori taikos. Jis Be- 
ginui dar pastebėjo, kad reikią skubėti, nes vilkinimas 
gali būti naudingas tiktai priešui. Sekretorius Haig, pasi
likęs Egipte, bandys išsiaiškinti kitus klausimus su Egip
to viceprezidentu. Jam reikia aiškintis, nes visiems rūpi

Marijonų gęstanti lietuvybės šviesa
Markanų Ijmgfegąpija Ame- 

fi&if Pi į dvi pro-
viąęijį^: lieįųviikų — Šv. Kazi
miera (jstčigta 1USU įlietais) ir 
lenkiškų — šy- §tąąūipvo Kost- 
kūs (Įstįriglų tiktai 1948 ine- 
tąįs). l^nnuji p^vjjącija yra 
ijąusę.->nė pąii^is ir turtingesnė 
Pir»iQ.';ąs dą-hus yrą 9 parapijos 
(tik 2 liftųviško?), Mipianopolię 
vidų-įnė Fflkvkbi (mokslas ir 
Š|?ik.¥F4S HipkAo Wtams kąi- 
iup;ą 49Qfl dųki, š^gpda kaip 
Praų'?"s if Laivus. Antrosios 
lą feVi yra tautinės lęnkų pa 
api’os išlaikymas Nęipono mel- 

ki‘ų graiku eaar-pĮyjfije. novici
atas ir seminariją Washingto- 

dift-ezijp ę provipginiai na 
■"lai Sųnnefpld, diocezi- 
iąję. Žodžiu, gausesni lietuviai 
OTisi-enaia kunigystei pas ne 
gausesnius lenkus.

Nors kongregacija buvo įsteig
ia Lenkijoje 1673 metais, ji įsi
tvirtino ir išliko tik pas lietu
vius. Iš tikrųjų ji buvo atkurta 
kun. Jurgio Mataičio - Matu- 
lev'č’aųs 19Q9 metais rugp. mėn. 
19 d-, o. už poros metų jis tapo 
ordino generolu. Vėliau ilgame
čiu generolu buvo Pranciškus

iptjąią užėmė VUpių. Kai 
tenki1 konkordatą su
Vilni§uą vyskupo, viętos ir iš 
pojrieliųna, Xta tiflĮtitis atsiekė 
vyko Rqtpon 192ą metais. IĮ- 
W metus dubą* pas marijo
nus Jųozgs Vąišpora, taip pat 
ųąidomejęą Jurgio Matulaičio 

beaVtikaeijps f®'
šiūrėti, kąd angliškoje katalikų 
opęikJepędijoję nebūtų §ųlęn- 
k in ras Jurgis Matųląitis.

Netiesa pąyąšyta ir apie ipa- 
įjopu M) jietųviškas parapįjas 

Ą.merikce net Encyclopedia 
L’tuanica puslapiuose. Tuomet, 
".'!’'”onąi teturėjo tik 3 lietu- 
viskas parapijas, c 7 nelietuyis- 
rąs. Iš tikrųjų, patys lietuviai 
narijopai nulietuvina buvusias 

parapijas.
Žodžiu, lietuviai marijonai yrr 

aut;šk''i labai apsileidę. Jie ne 
vien tik pa4ys nutautėja, bet ir 
'itvs lietuvius nutautina. Ir lie
tuviai. ir lenkai marijonai yra 
\merikos suvirinimo katile, ta
čiau lietuviai yra suvirinami nei 
lepkiškame puode.

Vivien M. Palmer savo kny- 
•^o'e. Field Srudįes in Sociolo
gy. A Student’s Manual. (The

Iš trijų vyriškų ordinų (jėzuitų, 
pranciškonų ir marijonų), mari-
jonai yrą spąrčiąi nutautė’anti 
kongregąoija. Draugo redakto
rius marijonas Pranas Garšva 
1964 metais išleido knygą apie 
marijcnus, pavadintą “Negęstan
ti šviesa1’. Nežinia, kur jis ma
to kokias šviesas, bet pas ma- 
Hjonus yra gęstanti lietuvybės 
čviesa-

Juozas Nendriūnas

— Viktųr Korchnoj pareika
lavo, kad rusai leistų jo žmonai 
ir- sųnui atvažiuoti į Šveicariją, 
tai jąm hutų jaukiau žaisti.

— Atrodo, kad Adlai Steven- 
;onąs gali būti demokratų par
ijas kandidatas Illinois guber- 
laįofiauą pareigoms. Norėjusie- 
iį šio darbo pramiegojo.

— Išrąstas vaisias, kuris pa- 
engvins įdėti naują širdį ar ki

rn organą. Naujam vaistui nau
dojo grybų sunką.

— Jeigu JAV neparduos ra
darinių lėktuvų Saudi Arabijai, 
tai ji bandys juos gauti iš Ang
lijos ar Vak. Vokietijos.

Būčys, o po jo mirties 195>1 
melais gausesni lietuviai mari- 
onai atidavė ordino vadovybę 

lenkams- Tai yra tikra marijo
nų ordino istorija ir taip ji pa
rašyta marijono S. Matulio (En
cyclopedia Lituanica, 3 tomas. 
1913 m.). Lenkas M. Rzeszutek 
kitaip aprašo marijonu atnau
jinimą. Marijampolėje buvo li
kęs tik vienas marijonas, ku
ris kartu buvo ir generolas, 
1908 m. Jis. buvo Vincent Sen- 
kowski - Senkus. Gi marijonų 
atnau/įntcųąs buvo George Ma
tulaitės - Matulewicz. (žiūrėk 
i skyrių Mąrian? Fathers, New 
Cątholic Encyclopedia, 9 tomas: 
1967 metais).

Ęąi 1918 metais Jurgis Ma
tulaitis, buvo paskirtas Vilniaus Tačiau šiandien lietuviai ma- 
vyskųpu, jam labai sunkiai tę?( rijonai yrą perdaug ištižę ir ap~ 
ko kovoti su lenkais, kurie I sįleidę lietuviškuose reikaluose.

University of Chicago Press 
Chicago, Ill.,1928 m.), aprašo 
kaip Ghicągos lietuviai pergy
veno lenkišką Vilniaus krašto 
okupaciją: “Aš buvau aną die
ną apylinkės salėje ir pamačiau 
mažą lietuvį berniuką, žiūrinti 
i knygą ir murmantį bei piktai 
sau pačiam skėrečiojantį. Jis i 
žiūrėjo į spalvotą Prikryžiavimo 
paveikslą ir sakė: “Driskiai po 
Jakai, driskiai polakai prikryžią- 
vo Dievą’’.

Žinomą, mes tokio lietuviško ■ 
šovinizmo nerekomenduojame 
šiandien ir tokio šovinizmo ne
giname praeityje, nors toks, tau, 
tiškąs prasiveržimas buvo sut 

lenkų užpuolimo

— Mubarakas patarė Beginui 
tartis su palestiniečiais ir nėati- 
dėlioti eiti prie taikos, nes kitaip 
tai gali būti pervėlu.

I prantamas 
' laikais.

tiksliai nustatyti, ar prezidentų tapęs Mubąrakas pajėgs 
bendradarbiauti su Vakarais, ar Egipto karinė vadovybė 
pajėgs vesti kovon savo kąriųs.

Visi turi galvoje Sadato likimą. Prezidentas pilniau
siai pasitikėjo savo karo jėgomis, tuo tarpu vienas fana
tikas leitenantas, keršydamas už brolio areštą, suorgani-. 
ząvo pasikėsinimą prieš Sadatą, jį nušovė ir sužeidė dar 
visą eilę garbės svečių ir pareigūnų. Kur buvo prezidentą 
ir garbės svečius saugojusi sargyba? Pasikėsinto jus su
ėmė vėliau, kai žala buvo padaryta, bet trys civiliai fana
tikai pajėgė gauti karių aprangą ir ginklus ir Įvažiuoti 
Į paradą. Kariuomenė nebuvo pakankamai apdairi. Ar 
ateityje ji galės ąpsisaugoti nuo panašių teroritsų?

Niekas neabejoja, kad Mubarakas nori bendradąr-
biauti su JAV, bet ar jis pajėgs tai padaryti?

— Jimmy Carteris ir Gerald 
Ford, buvę JAV prezidentaų pa
tarė Izraeliui pasirašyti taiką, su 
Jordanija.

Anglijos princas Charles 
dalyvavo prez. Sadato lai
dotuvėse ir nulydėjo nužu-

dytą prezidentą į kapą.

STEPONAS KAIRYS

LIETUVIU TAUTINIO ATGI
MIMO SĄJŪDIS

PIRMIEJI STUDENTAVIMO METAI

Iš “pamokslo” turinio netenka abejoti, kad jo 
viso “pamokslo” turinio netenka abejoti, kad jo 
autorius tik tuomet pritartų Lietuvos politinės 
būklės pasikeitimui, jei ji ir vėl grįžtų bajoriš
kos respublikcs praeitin su jos karalium-mane- 
kenu. Socialinis “pamokslo” autoriaus veidas vi
sai aiškus.

Vieno žemaičių kunigo pamokslas buvo pa
skutinis jo Pamokymas tikintiesiems, —pamoks
las “prieš smertį”. Bet katalikų dvasininkų tar
pe jo pažiūrų būta dar nevieno ir dar nesirengu
sio mirti.

Mūsų liaudies dvasinį peną tuomet sudari 
tokios “šventos knygos”, kaip peklos knyga, bi
lietas Į dangų, bernelių ir mergelių kalbos apie 
griekus, raganas, raguotus ir beragius velnius, 
kantičkos, puštalietas smertalnam griekui nu
šauti ir panašūs raštai. Jie buvo dąugęlio dvasi
ninkų palankiai vertinami dėl realaus motyvo: 
1 cšt ' žadino tikinčiųjų sieloje pasyvumu savo 
žemiškiem vargams ir pomirtinių kančių baimę; 
gi nuo amžinfc pražūties tegalėjo gelbėti visiškas 
klusnumas bažnyčios mokslui ir jos tarnams.

Buvo būdinga- ir Lai, kad 1901 metais “Tė

vynės Sargo” išleistame kalendoriuje apie “pas- 
i kutini pamokslą” buvo pasakytą: “Aiškiai per-: 
stato mūsų tikybos neprietelius, jų siekimus įr 
kaip gintis. Autorius tik lenkus perdaug išgyrė 
be reikalo, už ką kiti ne kitko skaityti nenori. 
Ale tai neišmintinga: viena silpna pusė nepągą- 
dina veikalo.”

Skaitytojui bus gal staigmena sužinojus, 
kad “pamokslo” autorius buvo ne' kas kitas, tik 
vysk. Antanas Baranauskas, tuomet dar kuni
gavęs.

Į tą nusistovėjusią klebonijos atmosferą su 
žemąičių kunigui būdingomis nuotaikomis prą? 
ėjusio šimtmečio pabaigoje pūstelėjo naujas, kai
mu pakvipęs vėjas. JĮ kėlė rųūsų kunigu jaunoji 
karta, stodama seminarijon žegnotą tėvų nuo 
darbe sugrubusia ranka, laiminta motinos škap- 
leriais ir palydėta jos mylinčios širdies. Jei ir 
seminarijon stojęs jaunuolis tuo patim atsakė ne 
tik tėvams, bet ir jį supusiai aplinkai, negalėjų 
jų užmiršti ir pašventintas,

Kai kas klierikų, dar bųdamąs gimnazijoje, 
jau buvo apsikrėtęs naujo sąjūdžiu pūstelėjimu. 
Pačioje seminarijoje, savo dvasia kiaurai lenkiš
koje ir poniškoje, tokie jaunuoliai pasijusdavo 
svetimame ore, buvo skersuojami ir, jei tik drįs
davo aiškiau pasireikšti, tokie būdąvo išleidžiami 
ir kunigauti, jei tik’iš seminarijos anksčiau ne
išlėkdavo. Tą patį Tumą - Vaižgantą bažnyčios 
vyresnybė ilgokai “pagainiojo” iš vienos para
pijos į kitą, dar varganesnę. Kad ir iš kaimo kilę 

vyskupai Paliulionis, Girtautas ir Baranauskas 
toli gražų neprilygo Motiejui Valančiauskiui.

Man neteko pąsefcti, kas ir kaip buvo rašoma 
“Apžvalgoje”; negavau progos peržiųrėti viso 
■‘Tėvynės Sargo”, bet iš to, ką jame esu skaitęs, 
iš karto į akį kriptą jaunosios kunigijos atsiri
bojimas puo senosios bent vienu atveju: ji, taip 
pat, kaip b vąrpininkąi, žadindama “lietuvystę”, 
nugarą atsisuku lenkiškumui, dvarui ir bajo^ 
rams. Kiek “T. Sarge” 1896-1904 metais tilpo 
straipsnių bei korespondencijų ūkio, švietimo, 
tikybos reikalais, “padoraus” elgesio pamokymų, 
jįe visi yra skiriami savam, lietuviškąin kaimui. 
Vaižgantui, tiek ir jo vienminčiams, kęlias Į dva
rą ąpapgu žalia veja. Bet kitkuo sargiečiai, uolūs 
kątąlikąi ir tikinčiųjų kaimenės ganytojai, vi
siškai sutapo su bažnyčios vadovybe.

1986 metais pradėjęs eiti “T.S.”, VĮpęp Ku
dirkas pavądiptas pavainikiu davatkos “Apžval
gos” vaiku, nesusilaukė palankumo iš bažnyčios 
hierarebų.

Betj kai varpininkai pavadino pąųjai pasi 
rodžiusį laikraštį klerikaliniu, užsigavęs Vaiž
gantas tuojau atkirto:

“Nėra nieko klaidingesnio, — sako jis “T.S.” 
1900 m. 12-jo numerio vedamajame, — kaip sar-

.pavadinti klerikalais, o “Tėvynės Sargą” 
— kunimį laikraščiu. “T.S.” yra visų pirma tau
tiškas, lietuviškas ir jau dėl to ūkiškas, katali
kiškas”. Ir keliomis eilutėmis anksčiau dar pa
aiškina: “Pripažįstame, jog krikščionystė — tai 

bendrijos sveikata; jog katalikystė — tai Lietu
vos Motina, kurią nuodėminga pažeminti”.

Vaižganto paaiškinimą turėjo patvirtinti ar 
paneigti mūsų kunigijos vėlesnė bei politinė veik
la, ir sunku paneigti, kad ji nebūtų buvusi kį^į- 
kalinė. “T.S.” su ypatingu opumu visuomet re
aguodavo, kai vienu ar kitu būdu būdavo varpi
ninkų ar socialdemokratų spaudoje liečiami ku
nigų neigiami pasireiškimai visuomenėje, ginda
mas juos iš principo ir kaip luomą. Vienas pa
grindinių motyvų “T. Sargui” pasirodyti buto 
tas, Kad gintų tiKineįųosjus nuo netikrų vadų su- 
kĮąidinimo ir patikrintų katalikiškai dvasinin
kijai liaudies vadovavimą ne tik tikybos reika
luose. Sargiečių rungtynės su “svietiškaisiais” 
nebuvo tik ideologinė kova, juoba kad nei; vie
nų, nei kitų spąudftje tos rūšies “disputai”' ne
buvo varomi.

Kuo netenka abejoti, tai sargiečių nuoširdžio
mis pastangomis ginti ir gaivinti “lietuvystę”. 
Savų uždavinių eilėj sargiečiai pirmon vietoti sta
tė katalikybę, antron — lietuviškąjį reikalą. Ar 
toje pačioje eilėje tie reikalai stovėjo ir Vaižgan
tui, kuris per visus savo redaktoriavimo metus, 
įbrėždamas “T. Sargo” veide tik jam būdingų 
žymių, nesiliovė daręs, pastangų išlaikyti su var
pininkais bent korektiškus kaimynų santykius, 
tenka paabejoti. ' ‘

(Bus daugiau)
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VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus

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

Brighten Parko Lietuvių Mo
terų klubo susirinkimas įvyko 
spalio 1 dieną Anelės salėje. 
Pirmininkė Nellie Skinūlis ati- 

. darė susirinkimą, pasveikino 
gausiai susirinkusias nares ir 

» pranešė liūdną žinią, kad mirė 
penkios mūsų klubo 
Mary Gurskis, Amelia 
Sophie Stankus, Anna 
ir Mary Šimkus. Narės atsisto
jimu ir vienos minutės tyla pa
gerbė mirusias nares. Jų šei
moms buvo pareikšta gili užuo
jauta.

Nutarimų raštininkė Eugeni
ja Strungys perskaitė praeito 
susirinkimo’ protokolą, kuris 

; buvo priimtas be pataisų.
I Į klubą įstojo dvi naujos na
rės: Vanda Bučinskas ir Anna 
Cameriaus. Narės buvo priimtos 1 

. vienbalsiai.
j Buvo gautas BALFo laiškas 

prašant aukų. Moterų klubo na- 
Dr. LEONAS SEIBUTIS’ rėš nutarė aukoti BALFui $25.

INKSTU, FOSLSS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

p nun V DARGIS 
GYDYTOJAS lt CHIRURGAS 

Camnufdtv kHnlkaa 
Mutfldnea dlraktarlu*

BALANDOS: 8 8 darbo dienon^

Y*t.i 542-2727 arte 542-272*

TEL. 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 

2618 W. 71st St. Tel. 737-5149 

Tikrina akis- Pritaikn nkinin, 

ir “contact lenses”.

narės:
Tanke, 
Ribelis

Kauno bazilika

NERŪPESTINGOS DIENOS

ketvirtai 5—7 vai. vak.
Ofiso telefoną*: 776-2830,

Roridoftcilot wet: 44M543

FLUKIDA

Serga kelios narės — Sophie 
Waicius, Leoha Sekauskas- An
toinette Juozaitis, Anelė Kučas, 
Mary Daunoras, Peggy Dovy- 
dauskas. Joms palinkėta greit 
pasveikti. 1

Po susirinkimo turėjom vai
šes, kurių metu buvo progos 
įdomiai ir maloniai pasikalbėti.

Sekantis narių susirinkimas 
įvyks gruodžio 3 dieną.

Eugenija Stnmgys

Išėjus abiems į penciją, Jonai- ateidavo atsidusti paupyje, 
tis su savo kaimynu Petraičiu 
kiekvieną šeštadieni

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
lakų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710

TeL (813) 321-4200

i ■
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FIZINIS DARBAS
ŠIRDIES TARNYBOJ

PERK KAUSTYMAI

Leidimai —— Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8043

Vanderbilt universiteto Medi
cinos mokyklos tyrinėtojai sura
do dar daugiau įrodymų, kad fi
zinis darbas ir užsigrūdinimas 
padeda žmonėms apsisaugoti nuo 
širdies ligų.

Pasak jų: “Sunkesnis darbas, 
nors ir nėra garantija nuo su
sirgimų, tačiau jis gali būti nau
dingas tuo, kad nustelbia fakto
rius, sukeliančius širdies ligą”.

Dabar Jonaitis laisvas po dau- 
važiuojaį gelio sunkaus darbo, metų fa- 

žuvauti. Už dvidešimties kilo- 
metru nuo jų miestelio yra ne
didelis ežerėlis. Nuvažiavę išsi
nuomoja valtį ir valandomis 
pramurkso prie spiningo. Dar 
vienas ir kitas tam reikalui tu
ri kantrybės.

Žrrona Marytė, prieš išvažiuo-
j iant Jona:čiui žuvauti, jau iš va- 
Į k~~o paruošia sumuštinius^ su- 

vyn-ioia į vaškinį popierių ir 
i sudėlioja į plastikinius maiše- 
• liūs. I" ramunėlių- arbatos skilvio 
nuraminimui į termosą įpila* 
Ta-petį da^o ir Petraitienė ’ sa
vo vyrui, iš vakaro iškepa mal- r 
tinto ar žuvies gabalą. Suvežtą; 
maistą kaimynai valgo išvien ir 

! taip be rūpestėlių bujoja drau-

Apdrausta* perkrausima, 
iš įvairiu atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
Tai. 376-1832 arba 376-5994

— Prie ežero taip ramu, — 
galvoja Jonak's gulėdamas ant 
žo^ės. Lvg žer ė kvėpuotų. Dan
guje balti rra/.i debesėliai plau-

. kia, apšviesti žėrinčių saulės
• Jaunystėj dienos būna trum- spindulių. Jie blizga ir keičia 

pos, o metai ilgi; senatvėje me- spalvą, kaip deimančiukai. Ly
tai būna trumpi, o dienos ilgos, giai tokie pat, kaip anais lai- 

------- i kai> Lietuvoje, kada gyveno pas
< Artritas yra viena iš se- s?.vo tėvus Šešupės pakrantėje 

niausiu chroniškų ligų žmoni- ir tada pavargęs po rugiapiūtės, 
jos istorijoje. stebėdavo dangų ir perpietėje

Laidotuvių direktorių b

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

vandeniu. Prisileisdavo 
vandenio, užpildavo ant 
balėjoje karštu van- 

pasidarydavo šarmą. Už-

tą pačią

skalbimo 
rankas ir

i
t 
f 
t

- GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

Fet 226-1344

EUDEIKIS

rnkorrr ir tik didelius ^abalus
• i ; m- ’ pe sunkesnio 

darbo ir judėjimo senatvėje — 
pastorėjo.

—Tą ir aš prisimenu. — sako 
Pe raifis, — kad nei tavo, nei 
Tano motina apie skalbimo ma
šinas nei negirdėjo. Plaudavo 
lietaus 
lietaus 
pelenų 
deniu.
mė gdavo baltinius iš vakaro ir 
sekančią dieną motina su pus- 
merge baltinius ant lieptelio 
q2VŽ'r4Fvo su kultuve. Šešupė
je išskalauti ir saulėje išdžio
vinti, baltiniai net kvepėdavo.

Jonaitis toliau tęsia 
mintį: ' v

— Daba" kokius tai 
miltelius perka, kurie
balnius be laiko gadina. Mo
terys skalbdamos net gumines 
pirštines užsimauna, kad lakuo
to nagų nesugadintų. Ar tai J 
darbas, klausių mano motina, jei 
dirba kaip su ketomis?

— Žiūrėk, Jurgi, net žiemą ! 
džiaudavo baltinius lauke. Su- , | 
stingdavo kaip ragas ir tol džiū- 1 
davo. kol pasidarydavo minkšti, 
kaip vilna. Vėliau drobinius bal- ( į 
tanius motina su kočėlu iškočio
davo. Nė vienos- raukšlelės ne
pamatysi. Baltiniai 'blizgėdavo, 
kaip šilkiniai.

—Jurgi, tu prisimei.i' Ramonų 
šeimos grindų vaškavimo istori
ją. Ramonienė išvaškavo kokiu 
“šmeru'\ Išblizginus pati paeit 
negalėjo — bijojo paslysti. Tuo 
tarpu atėjo tarnybiniais' . reika
lais mokesčių rinkėjas, kuris 
eidamas per salioną, paslydo, 
pargriuvo ir išsilaužė koją. Kiek 
nemalonumų! Reikėjo Ramo
nams šaukti greitąją pagalbą, 
vežti į ligoninę.

Petraitis dega vaikystės prisi
minimais.

— Mano motina visai kitaip 
valydavo grindis: paduodavo 
ousmergai šepetį, toji taip išbrū- 
žindavo lentas, kad jos blizgė
davo kaip parketas. Atėjus vir
šaičiui, tėvas isivesdavo svečią 
| sekančią ir ten prie “pipirinės” 
apkardavo savo reikalus.

Aleksandra Vaisiūnienė
(Bus daugiau)

GAIDAS - DAIMID
KN14PS1A OTDtlAUSU laidojimo įstaiga

f

MODERMSKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai

• Menka žolė išdygsta ne- 
sėjaina.

NATIONAL OSTEOPATHIC MEDICINE WEEK 
TO BE OBSERVED JUNE 1-7, 19 BO BECAUSE...

AMsULAHSC 
PATARNAVIMAI

TURIMI 

KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTO 

DALYSI.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

DOCTORS OF OSTEOPATHY, 
D-O.'S, ARE THE FASTEST 
GROWING HEALTH CARE 
PROFESSION. A KELLOGG 

FOUNDATION STUDY
PROJECTS A 71% GROWTH 
FOR THE OSTEOPATHIC 
PROFESSION DURING 

THE 1960'5.

brike.- Retai kada jis žiūri i 
laikrodį, nes laikas priklauso jam 
Kelia kada nori, eina kur nori, 
ir dirba kiek nori...

Petraitis jau. sutvarkė “spinin
gus” ir išplaukęs į ežero vi
durį, ragina Jonaitį žuvauti. Van
denyje matosi, kad yra žuvų, 
bet jos tik sukasi apie lęšiu
ką, tačiau nekimba. Praėjo jau 
apie dvi valandos, o sugavo vos 
tik keletą kilbukų.

Pasitaiko, kad Jonaitis ir Pet
raitis g’.’ižta namo su prisipirk
tomis žuvimis: juk gėda grįžti 
tuščiomis.

Žuvaudamas Jonaitis kalba 
savo kaimynui:

— Rytoj, Jurgi, turėsiu dar
bo visai dienai — pažadėjau 
Marytei sutaisyti skalbimo ma- 
rf.ną. Aš, žinoma, iš principo 
prieš tokias skalbimo mašinas, 
tačiau Marytės neįtikinsi. Ne 
kartą patariau skalbti baltinius

• Tegiama, jog karalienė ; I 
Kleopatra, garsi išmintimi ir j S 
grožiu, buvo- duktė tėvų, kurie ■ • O 1 _
buvo brolis ir sesuo. Tais laikais _ g 
Egipte tatai buvo normalu.

SO. HERMITAGE AVENUE
Tel. 927 1741 —1742

SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650

Aikštės automobiliams pastatyti

i

The New-Way Apple Pie
SOPHIE BARČUS i

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
Chicago, il 60629

CMcaroe

Lietuviu

Laidotu vi ą

Direktorių

AoociAcijoa

STEPONAS C. LACK LR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

^424 WEST 69th STKEE1 KEpuOfa? 7-1211
MtrZS SOUTHWEST HIGHWAl, ra*o» HiiH, 11L >74*441«

1

**54 So. HALSTED STREET TeL YArtU 7-1211

‘Lietuvos Aidai”
KAZE BRAZDŽIONYTt

Kasdien nuo pirsodienio iki penk 
tudienio 8:M vai. vakaro. 

Visos laidos iš WCEV stoties.

PETRAS BIELIŪNAS
4343 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayette 3-3571

BUTKUS - VASAITIS
So. 50th Ave, Cicero, HL TeL: OLympic 2-10*1

Here*t rert, hosremadr ippl« pi« made t new way thrt'a 
Mfht, refraskfrif and chills the refrigerator irt a boa t 2 hourt. 
Thanks to a handy container of thawed Mdn Cool Whip 
non-dairy whipped topping, the pm ftlUof i* a Buffy YnirUtr* 
of apices, chopped apple and pecans, tnd' tart complement of 
lemon flavor gelatin. To make easier, a packaged crumb 
emW and ekminaie etf bakmg for this hweidna pm , '

' : Amber Apple Pie
1 package (3 oz.) temou 1-1/2 cupi coarsalj chopped

RADIJO ŠEIMOS VALANDOJ 
Viaos programos ii W0PA, 

1490 kiL A. M.

L i et u vi v kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vaL popiet, šeštadieniais ir sekma- 
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto.

Vedėja — Aldona Dauku, 
ral.U HEmlock 4-2413

MANIPULATIVE 
THERAPY PROVIDES 
PATIENTS WITH 
AN ADOED DIMEN
SION OF TREAT
MENT.

F

f

i■ I

St Petersburg, Fla, 12-30 vai. P P- 
iš WTIS stoties. UlO AM bang*.

264G W.TIst Street

Chicago^ Illinois 60629
• Tele/. 778*5374

2 
2/3. 
1/4 
*'?

1

flavor gelatin 
tablespoons sugar 
cup boiling water U2

1
cup chopped pHtM 
baked 9-inch grahart 

• cracker erasb effort, —*- - *■ » , _ .

/

PATS SKAITYK IR DAR KI-
TUS PAltAGINK SKAfTYTI į

- MĖNRAŠTI "NAUJIENOS’’ Į

i — . • •*- -- 1

teaspoon nutmeg.
cupf Ice etrhe*
contAintr (8 oz.) frozen

whipped topping, thawed
Dissolve gelatin and sugar completely !n bo&ag water, 

Htrring S minutes. Add spices and ice cvSea and stir conrtaatly 
Until grtatta h thickened, abottfcl to d wwwutea. Rtwwn eny 
unmelted ica. Using wire whip, blend in whipped topping; then 
whip until smooth. Fold tn apples-and nute Chill, if necessaryt 
until mixture wiH mound. Spoon into pie crusL Chill 2 hours; 
Garnish with additional apple slices, if desired.

bloU: Dip apple tVcaa in kmon juicn to prevent darkening.

$.®/S PRACTICE 
HOLISTIC MEDICINE, 
TREATING THE 
WHOLE PATIENT 
AND NOT JUST THE 
DISEASE OR INJURY.

90 PERCENT OF 
ALL D.O.'S ENGAGE 
IN PRIMARY CARE 
MEDICAL PRACTICES 
WITH OVER 50 PER
CENT LOCATED IN 
SMALL TOWNS 
AND RURAL AREAS.

GEORGE F. RUDMINAS
•9319 So. LITUANJCA AVE. Tel: Y Ards 7-11S8-11S1

5 — Naujienos, Chicago, 8, I1L Tuesday, Octdber 13, 1981



dens žarna jam išsmuko ir kirto ! 
liejai j no>j. Ją sutrenkė ir su- ! 
kruvino.

aidojė penki vasarotojų na- 
i. Vienas priklausė Sanitary

tik‘;:i kaminas. ’
Nu kam ne paslaptis, kad na- I 

mus padagė piktos valios pade-j 
gėjai. Ketvirtadienį į pusvalandį

Sudegė penki Beverly Shores namai
BEVERŪY SHORES Ind.

Praeitą tiečiadienj sudegė du pa
likti namai, o ketvirtadienį pus- 
va la ndž io laiko' a r py j e ?udegė 
t»ys namai. Namai priklausė sa
vininkams, kurie Beverly Shores District Joanne Alter. Ji turėjo 
gražiame ežero pakraštyje pra-1 puikų namą. Viskas sudegė, liko 
leisdavo tiktai vasarą- Jie nau
dojosi namais šiitu sezonu, o vė
liau išvažinėdavo.

Pirmą dieną vietos gaisrinin
kai bandė užgesinti gaisrus, bet ( buvo uždegti trys namai. Visi su- 
antrą dieną, kai namai užsilieps- degė. .Miesto vadovybė uždarė { 
nojo vienas po kito, tai Beverly visus kelius. Niekam neleidot 
Shores gaisrininkai nepajėgė įvažiuoti ir išvažiuoti iš Beverly ! 
gaisrų ' užgesinai. Teko šaukti* Shores- Pažįstamiems gyvento-1 
gaisrininkus iš visos apylinkės. I jam leido išvažiuoti, bet sveti-

Beverly ! muosius sulaikydavo ir apklausėGregory Austin yra
Shores gaisrininkas savanoris. | nėuavo. Visiems rūpi išaiškinti, 
Abi dienas jam teko sunkiai j kuriems sumetimams būtų dega-
dirbti, kol gaisrus apgesino ir ne
leido jiems plėstis.

Antrą gaisrų dieną gaisrinin
kų. neužteko. Gregorius pakvie
tė savo broli Charles, kad padė
tų gaisrus gesinti. Šis. nesusipa
žinęs su gaisrininkų įrankiais, 
gerokai susitrenkė. Viena van-

mi gražūs namai.
Piktas darbas paskelbtas vi

siems gyventojams. Kviečiami 
visi padėti surasti padegėjus. 
Žmonės bijo, kad piktadariai ne
padegtų daugiau namų.

Gaisro Gesintojas Gerald Fordas, buvęs JAV prezidentas, buvo Kaire, 
dalyvavo Šariato-laidotuvėse, ir turėjo progos pasi
kalbėti su Jimmy Carteriu apie įvairius klausimus, 
retai paliečiamus spaudoje. - Jis grįžo sekmadienio 

rytą į Washingtoną.

nės iždininkas J. Pocius.
į —V. Valkavickas iš Marquette ( 
Parko lankėsi Naujienose. Dė
kui už vizitą ir už $5 auką. j

— Lieluvlų Tauragis klubą 
metinis banketas įvyks spalio I 
24 dieną šaulių Namuose, 2417 

' W. 43rd St. Dėl rezervacijų 
skambinti tel. 476-8417.

— SLA 6-osios apskrities me
tinė konferencija įvyks š m. spa
lio 18 d., sekmadienį, Lietuvių 
Evangelikų Reformatų bažny- Į 
čioje, 5230 S. Artesian (įeiti per 
šonines duris). Pradžia 1:30 vai. 
popiet. Visi SLA kuopų delega
tai kviečiami gausiai dalyvauti, 
šioje konferencijoje dalyvaus ir 
SLA prezidentas Povilas P. Dar- 
g:s bei kiti SLA Pildomosios ta
rybos nariai. Valdyba

1

NmiuI, 2wn4 — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALR 7

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

DEL VISŲ L\ FORMACIJŲ KREIPTIS L

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZAXAUSKAS, Prezidentas

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

i it .

. TIKRAS ATSITIKIMAS
n:f nepastebėjus, sodelyje atsi-

gijų misi-

randa gražios ir palyginti dari — Taigi, keliasi anksti... — 
jaunos moters pavidalas. Tai j sumurma Jurgis, žvelgdamas 
naujoji namo šeimininkė — le-'kiek kritiškai į ilgus žmonos 
vulė' — Ieva Būbnienė. Taip, tai J naktinius marškinius, kurie ky- 
jų naujoji kaimynė. “Kaip Ieva ( šo’jo geroką sprindį iš po vasa
rojuje”, kyla Jurgiui mintis.; rinio gėlėto chalakto. Jos storo- 
"Reikės pasijuokti”. Bet kol kasi ka figūra, kurios apibrėžos, de- 
jis gJ

“LIUCIJA”
Miko šilėikio apsakymų knyga 

“Liucija* jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

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

Ave., Chicago. IL 60629.

BUTŲ NUOMAVIMAS g 
• NAMŲ PiRKI/AAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS <* VERTIMAI.

UBŲ ROSIU DRAUDIMO AGENTCM l’^jU 
J. BACEVIČIUS — BELL REALTY H 

INCOME TAX SERVICE '
B529 So. Kedzie Ave. — 778-2233 .J ’

Arti 73-čios ir Campbell, 2 butu medi
nis, didelis kiemas. Tik $38,500.

. Marquette Parko apylinkėje liuksusi
nis 12 butų. Parduotas.

Arti 69-tos ir Rockwell mūrinis, 2 
butų. Parduotas.

Brighton Parke mūrinis — 3 butai ir 
krautuvė. Parduotas.

Dar turime pirkėjų ir gerų 
namų investavimui. ; .

ELEKTROS {RENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimu 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava.
Tai. 927-3559mokestį ir pridėjo $5 auką. Dė

kui abiems.
— Dėkui J. Bubniui iš Mar-j 

quette Parko už Naujienų pre i 
uumeratos atnaujinimą metams 
ir už §10 auką.

— Sekantieji Naujienų skaity
tojai pratęsė prenumeratą me
tams ir aukdjo po ,5 dol.: Annaj 
Bimba iš Newport Richey, Fla., j no 8 :31,32). 
W. Hoffman iš Clearing apylin-' 
kės, Chicago, III., Sophie Palio
nis iš Cicero, Ill., ir Julius Timpe 
iš Marquette Parko, Chicagoje. 
Nuoširdi padėka visiems.

— Alena Devėnienė, gyv. San
ta Monica, .Galif., lankosi pas 
dukrą Dalią Bobelienę Floridoj.

— Dėkui J. Stanaitienei iš j mėje”.
■Marquette Parko už Naujienų j Parašykite mums pareikalau- 
prenumeratos-’dthaujmimą me-j darni knygelės “Užgimęs lais 
tams ir už $15 auką.

• ■ * v

— Stasė Balčiūnas, g 
any Beach, Delaware, išvažiavo 
j Juno Beach, Fla., praleisti 
žiemą.

— A.A. Prano. Lukoševičiaus 
atminimui, Stasys Juškėnas pri
siuntė 10 dol. 'Naujienoms pa-1 
remti. Dėkui Stasiui ir jo žmo
nai Leokadijai. .

— Nuoširdi padėka Vytauto 
Didžiojo šaulių rinktinei už $50 
auką, kurią Naujienų administ
racijai asmeniškai įteikė rinkti-

AR ĮGYJAMAS IŠGANYMAS 
XPER KRIKŠTĄ?

Jėzus tarė tiems, kurie buvo 
Jį įtikėję: “Jei jūs pasiliekate 
mano žodyje, jūs tikrai esate 
mano mokytiniai, ir pažinsite 
tiesą, o tiesa išlaisvins jus” (Jor

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:"

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVI. 

TtL 523-8775

Skambinti tel. 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

Notary Public

Insurance, Income Tax

jis gali tik gėrėtis, nes šiuo mo-1 ja, nebuvo nei grakščios, nei 
mentu. atrodo, niekas kitas ne- J lieknos, toli gražu negalėjo, pri
būtų taip tikęs prie to puikaus Į lygti grakščiam pavidalui kąi- 
vaizdo, kaip ta moteris. Saulė! mvniniam sodely. Bet žmo’nos 
spindėta spindėjo jo's 
spalvos ir,

Saulė! myniniam sodely, 
aukso veidas geraširdiškai šypsojosi ir 

nežiūrint ankstyvo Į ji su lengva ironija, tarsi įspė- 
ryto, jau gražiai sušukuotuose! dama jo mintis, taria: 
plaukuose, slinko per platokus, ■ — Na, gana tau gėrėtis Ieva

Einam kavos išgert:.
Jurgis nenoromis pasitraukia 

nuo lango dar kreiva akimi pa-

Ankstyvą gegužės rylą Jurgis 
Rudys, dar neapsirengęs, stovi 
prie valgomojo kambario lango 
ir gėrisi daugybe ką tik pražy
dusiu rožių kaimvninio namo 
sodelyje. Jis gėrisi ne lik rožė
mis, bet ir visu tuo vaizdu, ku
ris atsiskleidęs, lyg koks pa
veikslas, prieš jo akis.

Pro namo kampą dar nuožul
nūs saulės spinduliai, lyg pluoš
tai blizgančių šilko
driekę tiesiai j vduri sodo aikš
telės ir l ūksiančiais 
pabirę ant vešlios ką tik 
piautos žolės, nusagstę 
krūmus ir pakibę ant vėjo leng
vai supamų rožių žiedų. Sode
lio' kampe augąs vienintelis kle
vas lengvu siluetu išsivežęs 
skaidriame be debesėlio dan
guje.

— Gražu, — sunkiai atsidūs
ta Jurgis, staiga netikėto liūdesio 
apimtas. Gal nesąmoningai jis 
pajunta šiuo momentu visą tra 
pu grožio nepastovumą... Ta-1 
čiau jam nelieka laiko svarsty- slėpti žiovulį po aptukusia bal- j ST 
mams ,nes tuo momentu, jam ta ranka. > 1

deimantų 
nu- 

rožių

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to saveregulartyl

and 
Compounded

OUR SAVINGS . 
CERTIFICATES 

EARN UP TO ‘8%

bet lieknus pečius; išrėžė grakš-j rojuje.
cią krūtinės liniją, nuslinko« 
gražiai išlenkta šlaunim ir nu-!
slydo ilga puikia koja iki pat' Yog'gražioji kaimy-
imintos į atvirą šliuraitę pėdos. nė pasiienkusi išrauti kažkokią

— Ar jau Ievutė savo' sodely- • piktžolę, rodė daugiau negu rei- 
je? — sugriauna. Jurgio susiža-,kia, baitas apvalias blauzdas. • 
vėjimą užsimiegojęs žmonos! (Bus daugiau)
balsas, kuri, jam negirdint, ’ 
įslinko į valgomąjį ir dabar sto
vėjo šalia jo, stengdamosi pa-

Kviečiame visus pasiklausyti 
šios mums visiems taip svar-j 
bios temos šiandien 8:45 vai. j 

“Lietuvos Aidus”. 1450AM p^jįg Sen0ViŠkai
Šį penktadienį 4:23 vai. po 

pietų per Sophie Barčus radiją 
išgirsite “Paskutinė diena že-

• 2 butų mūrinis namas, naujas 
stogas ir porčiai. Modernūs ra
diatoriai, gazo šildymas. Mar
quette Parke. Sena kaina $52,000

l Dengiame ir taisome visų rū- 
: šių stogus. Už darbą garan- 
i tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

Pensininkas vas”, kurioje yra išaiškinta,
v Beth-1 kaip gauti ramybę, kantrumą 

'«/ * ■ j** «i t • i tdžiaugsmą, savikontrolę ir 1.1.

Mūsų adresas: Lithuanian 
Ministries, P.O. Box 321, Oak 
Lawn, Ill. 60454.

• 4 butų mūrinis, apie $9,000 
nuomos. Atskiri gazo šildymai. 
2 sklypai. 2 garažai.
Brighton Parke. $57,700.

' ' T ' - '------- ---  -■

A TVERAS - 

Laikrodžiai ir hranšenyMa

• Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

2646 West Strs**
Tek REpubtlc 7-1*41

—

see us for 
utytifc {inancing 

AT OUR 10W RATES
WITH REPAYMENT 

TO FIT YOUR INCOME .

B33BĮI1BL

(■■Kjnsur.d____

Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILLINOIS ttOB
Pbooe: Virginia 7-7767

BOOTSt Moa.7ae.Fri.9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo ateiminimua.

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 
susirūpinimą___ _________________________

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais_______________ .

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

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

18.00

$3.00

$2.00

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL «OS08

— S. Pangonis iš Omaha, 
Nebraska, užmokėjo Naujienų 
prenumeratą metams ir pridėjo 
$20 auką.-Dėkui už auką ir už 
nuolatinę paramą.

i
1 — E. ir E. Zelba iš Brighton 
Parko prisiuntė „Naujienoms

Kool-Aid’...0n A Stiek
BRAND SOFT DRINK MIX

* Frozen Suckers
1 envelope KOOL-AID® Dissolve soft drink mix and

Unsweetened Soft Drink Mix, sugar in water. Pour into 
plastic ice-cube trays or 
small papercups. Freeze 
until almost firm. Insert 
wooden stick or spoon into 
each. Freeze until firm. 
Makes about 20.

2/3 cup sugar
1 quart water

SUSIVIENULMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra geniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvio trateraalinė «•< 

g&niiacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metu a

SLA — atlieka kultūriniu* darbui, gelbati ir kitiems, kuria tuos 
darbus dirba. , .

8LA — iimokėlc daugiau kaip ASTUGNIS MILIJONUS doleri! 
apdraudu savo nariams. ;*■

r

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neleido pelno, na- 
rlami patarnauja tik savišalpos paj^rlndcL %

Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugai g»l> 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

8LA — apdraudžia Ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, cekiančlam 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

<LA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudoa rūmą temoka tik S3.00 metama.

SLA — kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkite 
1 mivo apylinkės SLA kuopų veikėjui jie Jums 
mielai pagelbės 1 SLA įsirašyti. — ''

Galite kreiptis Ir tiestai j SLA Centre

LITHUANIAN ALLIANCB OF AMERICA
Mew TerK K Y. 1OW
M7 W. JBtb M.

TM. (lit) Ml-ttli

• Su $15,000 pirkėjui proga
Kad aiškiai žinotum mūsų tau- Marquette Parke gauti labai 

tos tikrąją praeitį, jos kilnumą švariai užlaikytą mūrinį namą, 
jos viršžmo’nišką būdą ir jos nes pardavėjas duoda paskolą 
gamtos nesugriaunamais dės
niais sukurtą gyvenimą bei tik 
ra visatos pastovumo nustaty
tą amžinumą, remdamasis mū
sų tautos padavimais, tikra tau 
tine valia ir sveiku, tarptautinių 
šmėklų neužburlu protu, aš pa
rašiau šias knygas:

1) Karalienė Birutė. Čia apra-’ 
somas jos kilnus gyvenimas, 
kai mus puolė žiaurūs kryžiuo 
čiai,'naikindami viską, ką mūsų 
kilni tauta gerbė ir mylėjo.

2) Po' Galindų Skydu. Galin
dų kovos ir gyvenimas, išlai
kyti mūsų tautą kilnią ir savi 
stovią.

3) Kalnų Dievaitė Ledyną. 
Ledynos kilni pagalba apsaugo
ti mūsų tautą, pradedant nuo 
ledų slinkimo.

4) Lietuvių Sostinė Vilnius.
Kilni kova karaliaus Kęstučio, 
pradėjus statyti Vilniaus mies
tą. ., ,

5) Lietuvos Senovė. Kilnus i.- 
jautrus lietuvių tautos gyveni 
mo ir jos kovų aprašymas.

6) Karaliaus Vytauto Vaini
kas. Kruopštus vainiko aprašy
mas, kaip lenkai jį pagrobė i- 
kaip lietuvių jaunimas tą vaini
ką, lenkų bažnyčioj paslėptą, 
surado.

Mieli Lietuviai, padėkit man 
šias knygas išleisti. Tos knygos 
tikrai pagelbės mūsų jaunimui 
užaugti tikrais lietuviais.

Su aukšta pagarba,

Mantas Aukštuolis 
4 Elizabeth Avenue 
Springdale, Conn. 06907

seniau imamais procentais.

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St.

(Lithuanian Plaza Ct.) 
‘737-7200 arba 737-8534 ’

Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate.

KAIP SUDAROMI 
-TESTAMENTAI-
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoj*.

Pasikalbėjimas Vilniuje

Vienas vyrukas klausia kitą:
— Kodėl mes turime atiduoti 

Sov. Sąjungai tiek daug maisto 
produktų, o iš jos gauname la
bai mažai gėrybių ar pinigų?

— Matai, rusų yra kur kas 
daugiau negu lietuvių, tcfdėl 
jiems ir turi tekti kur kas dau
giau, negu Lietuvos žmonėms.

, • Nemažai visdkių negalavi
mų ir ligų būną sukeliama per
sivalgius.

Įspėjimas iš anksto

Būsimas uošvis: — Ar tu 
lėtum išlaikyti šeimą?

Būsimas žentas: — Ne, tams
ta. Aš rengiuosi išlaikyti . .tik
tai jūsų dukrą... Likusiej gi 
tamstos šeimos nariai gali pa
tys save aprūpinti.

ga-

Siuntiniai į Lietuvą 
; ir kitus kraštus ■ 
P. N EDAS, 4059 Archer Kv«fiva> 

Chicago, 111. 60632. TaL YA

(Mary Public ■
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tot. 254-74J8 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
Iškvietimai, pildomi pilietybė* pra- 

žymei ir kitokį blankaL

HOMEOWNERS POLICY

ttMft W. 95Hi U 
Evarg. Park, UI. 
40642, - 424-1654

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS

2458 W. 69th St..
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 rak. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-toa 

‘ arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

Advokatą*

GINTARAS P. ČEPtNAB
Darbo valaodoa: nuo 9 v*L ryt. 

Iki 0 vaL vak. Se&adlen] nuo 
9 vaL ryto iki 12 vaL d.

Ir pagal mudtarima.
T<1 776-5162 arte 77Mlt>

W®st 63rd StrM
CKica<o. m. 60621

6 —. Naujienos, Chicago, 8, DL Tuesday, Octdber 13, 1981




