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pavergia ir 
įjungta Lie- 

ištyrė teisinę 
padėtį ir pn 
reikalaujančią

— Vrdolyak ketvirtadienį pa
reiškė, kad Cook apskrities de
mokratai sumęs Adlai Steven- 
sono rinkiminei kampanijai 300 
tūkst. doleriu. - ,

Pirminiuose rinkimuose

— Lapkričio mėnesį Turkijos 
gyventojai referendumu tvirtins 
naują konstituciją.

moteris, senius ir vai
kus?” Simon Peres buvo įsitiki
nęs, kad nė vienas Izraelio ka
rys, rankose turįs ginklą, nešaus 
į beginklius žmones, šimon Pe
res pareikalavo tuojau - atleisti 
iš kariuomenės kiekvieną karo 
vadą, kuris nekreipė reikalingo 
dėmesio į Sabros if čatilos sto
vyklose bei kitur vykusias žu
dynes. • -

Bet didžiausią pasipiktinimą 
sukėlė Jeruzalės dienraščid re
porteris Hirš Goodman, Jeruza
lės Post reporteris Beirute. Jis 
papasakojo, ką jam pasakojo 
Izraelio karo jėgų vadai praeitą

Libane turi būti 
Mes praliejome 

labai daug kraujo, nustojome 
sveikatos, šiandien turime baig
ti žudynes!

Siūlys Europos parlamentui remti 
Lietuvos nepriklausomybę

KETVIRTADIENĮ PRASI 
DĖJO RUDUO

— Turkijos prezidentu sep’y 
neriems metams gali bū U išrink 
tas generolas Kenan Evrcn.

Dr. Kazys Bobelis pirmas krei
pėsi į Europos y aisty bes, pra
šydamas jas judinti Lietuvos 

laisvės principus.

PATARIA MOKINIAMS 
sekti tėvus

šeštadienis-plrmadienis — Salurday*Monday, Sept. 25-27, 1982

IŠBANDĖ TRIS ATOMI 
NES BOMBAS

ketvirtadienį. Iš jaunesnių kari
ninkų jis buvo girdėjęs apie sto- 1 
vykiose vykusias žudynes, bet 
niekas nenorėjo komentuoti. 
Visi pastebėjo, -kad reikalas tb j 
riamas^ Pagaliau, prašneko pa- J 
lys libaniečiai, buvę čatilos ir 
Sabros stovyklose.

Šios savaitės viduryje tas pats 
reporteris Goo&nanas patyrė,’ 
kad Izraelio kariškoji vadovybė 
Beirute praeitos savaitės ketvir
tadienį gavo iš čatilos tokią tele
grama: Iki šio meto mes jau nu- 
šovom 300 civilių ir teroristų.

Šią telegramą Izraelio kariuo
menės centrui pasiuntė čatilos 
stovyklon įžengęs falangistų va-j

— Libaniečiams teko siųsti (ta-jsv]jiu 
falangistus į suimtųjų stovyk 
las, nes Libano kariškoj 
vybė atsisak 
priežiūrą, — 
reiškė Liban<

Libano kariai neėmė 
stovyklų

Libano kariai ištirs 
žudvnrs

vos, Latvijos ir Estijos laisve 
Vilniaus vaizd;

BEIRUTAS, Libanas. — Ket
virtadienio vakare buvo prisaik
dintas naujai išrinktas Libano 
prezidentas Amin Gemajel. Jam 
buvo užkabinta ant kaklo juos
ta, reiškianti aukščiausią vals
tybės galią.

Prisaikdinimo c e remonijose 
dalyvavo visa eilė atsakingų Li
bano pareigūnų. Svarbiausi pa
reigūnai buvo Elias Sarkis, pre
zidento pareigas baigiantis tei
sininkas ir bankininkas, ir mi
nister! ų kabineto protokolų še
fas Chalid Hadad.

LIBANE PASIBAIGĖ ŽUDYNIŲ CIKLAS, VISI TURIME 
SIEKTI TAIKOS, — PAREIŠKĖ NAUJAS PREZIDENTAS

Europos parlamento komisija -patari^ Europos valstybėms rūpintis Lietu 
Paveiksle matome Lietuves sostinės 
š Gedimino bokšto. v ,

— Aš noriu, kad pasibaigtų 
dabartinis žudynių ciklas, — 
pareiškė prisaikdintas krašto 

. . . . F, „ , prezidentas. —
New Yorko gubernatoriaus pa- ]ajSVg jr taika 
r eigom s Mario Cuomo surinko 
6pŽ,457 balsus, o miesto meras 
Ed Koch surinko 567,743 bal
sus. Meras Koch «, tikėjosi lai
mėti Demokratų partijos nomi
naciją, bet jam nepavyko.

— Libano prezidentas Amin 
Gemajel mano, kar Libanas su
stiprės, kai išvyks .visų valsty 
bių ginkluotos pajėgos.

Tą pačią minutę, pagal vei
kiantį paprotį, Izraelio kariuo
menės štabas Beirute tuojau pa
siuntė minėtą telegramą j Tel 
Avivą. Ten ji buvo nukopijuota 
ir išdalyta kiekvienam štabo 
skyriaus^viršmiiĄur,- katT žrh^ 
tų kaszvyksta Beirute. Įdomiau
sia, kad iki šio meto Izraelio ka
riškoji vadovybė nesiėmė žings
nių sustabdyti galimą tų žudy
nių pasikartojimą.

Šit^Taktų ^paskelbimas’sukėlė, 
didžiausią- pašlpitkinijną Begin o . 
Vyriausybe ir. gynybos fninįste- 
tiu Šarphu. Taikstančiai izraelLį 
tų reikalavo, Įdegino atsistalydi- į 
nimo. kiti.rejkalavo ištirti visą 
rę&aią: ■ / į
Y Beginąs, .nepajėgdamas įtiki
nančiai pasiaiškinti, paprašė Iz-j 
tąelio aukščiausią teismą ištirti } 
Izraeli J vyriausybės ir karino-1 
menės vadų elgesį. Klausimas 
turi buli greitai ištirtas, įvertin- ; 
tas ir paskelbtas.-Begino priešai 
protestuoja ir reikalauja greito 
jo atsistatydinimo.

. JERUZALĖ, Izraelis. — Liba
no stovyklose įvykdytos žudynės 
sukėlė didžiausią pasipiktinimą 
ir dorovinį pasimetimą Izraely
je, praneša korespondentai. Nie
kai Izraelio kariuomenės vadai, 
afeargon išėję karininkai ir ka
reiviai nebuvo taip pasimetę, 
kaip šį kartą.

Praeita ketvirtadienį Izraelio 
kariškoji vadovybė žinojo, kad 
įsiveržę falangistai* pradėjo sto
vyklose esančių beginklių žmo
nių žudynes, bet patys aukš
čiausieji kariuomenės vadai 
tvirtino, kad jie nieko apie žu
dynes nežinojo: Tuo tarpu apie 
tai žinojo nebktaL Izraelio ka
riuomenės vadai pačiame Bei
rute, bet apie tai’ žinojo ir ka
riuomenes štabas pačiame Iz
raelyje.^ — ‘ ?

Izraelio kariuomenės vadai 
pasakojo, kad jie nieko nežino, 
•bet misteris ĄriH
šaronas--^naržų 
buvo klausinėjamas, tai jis pa
reiškė, kad 24 vai. prieš žudynes 
jis jau buvo informuotas apie 
Libano falangistų pasiruošimą 
“išvalyti” tris Libano suimtųjų 
stovyklas..^ šįtąš prisipažinimas 
sukėlė pasipiktinimą pačiame 
seime ir opozicijos atstovas ži
nion 'Peres pareikalavo, kad bū
tų apklausinėti ne tilrtšr Beirute 
bųvūšiejį kariuomenes vadai, 
žinojusieji - ir leidusieji “apva
lyti* stovyklas, bet kad būtų ap
klausinėjamai ir gynybos mi
nisters Ariel šaronas.

šimon Pėrės seimo posėdyje 
paklausė: aKą tu darei, kai pa
tyrei? ‘khd' Tcfiksčioniški falan- 
gistai rengiasi, žudyti stovyklose 
laikomus beginklius palestinie
čius

informavo Europos parlamento 
narius apie teisinę Lietuvos pa
dėtį, įteikė jiems Lietuvos pa
vergimo dokumentus ir prašė 
imtis priemonių kriti Lietuvos 
ir kitų Pabaltijo valstybių da
bartinį statusą, prašydamas kel
ti dabartinę padėtį viešumon ir 
padėti rusų pavergtoms Pabalti
jo tautoms atgauti nepriklauso
mybę.

Dabar gauta žinia, kad Euro
pos parlamento komisija ėmėsi 
pirmo žingsnio. Ji priėmė rezo
liuciją, kurią siūlys parlamen
tui priimti. Komisijos nariai 
yra įsitikinę, kad Europos par
lamentas tą rezoliuciją priims. 
Europos parlamento įjungimas 
į kovą už pavergtos Lietuves 
laisvę yra didelis laimėjimas.

Libano kariuomenės prokuro
ras nutarė ištirti, kaip suimtųjų 
palestiniečių stovyklose įvykč 
žudynės. Naujas prezidentas tu
ri nuovoką, kaip tos žudynės 
įvyko, bet jis taip pat žino ne
apykantą, kurią sukėlė falangės 
centro išgriovimas, jo brolio ir 
visos eilės falangistų veikėjų 
nužudvmas.

Į Amin Geniajelis yra universi- 
i tetą baigęs, 39 metų teisininkas. 
• Jis turi nuovoką apie teisinius 
i pagrindus, nors jis daugiausia 
i vertėsi nuosavybių dokumentų 
paruošimo srityje. Jojo tėvas 
norėja, kad jis įsitrauktų į po
litiką, bet Aminas politikos ven
gė, nes ji Libane buvo tapusi 
prievartinė. Jis nepritarė ir savo 
broliui, prievartos atstovui.

Naujas prezidentas pasikvie
tė musulmonų vadą Jutnblalą, 
kad galėtų susitarti taikiam 
bend ra da rimavimui.

elgiasi pagal tikru:
- Korano nurodymus.

. . Irano valdovas nori, kad moperimti stovyklų 
ketvirtadienį pa- 
premjeras Vazan.

Izraelio karo jėgos nutarė kel
tis iš Beiruto. Savo pozicijas jos 
privalo perduoti Libano gink
luotoms pajėgoms. Tos jėgos bu-j 
vo silpnos, kad tuo pačiu metu i tojams ir tėvams išdėstė, kad 
galėtų dar perimti stovyklų sar-j Irane neleis Rytu ar Vakarų 
gybą ir priežiūrą. į galvojimo būdo. Iranas privalo

Generolo šaron pareiškimas ’ tikslįai prisilaikyti Korano, o 
parlamentui parodo, kad Liba 
no kariuomenei nederėjo įžengti pretuoja Irano vyriausybę suda 
į čatilos ir Sabros stovyklas, 
nes jos buvo Izraelio karo jėgų 
apsuptos. Libano 
planuoja užimti Beiruto centrą Į nešti vyriausybei,' jeigu ka 
palaipsniui. Jeigu siųs karius Į neprisilaikys, 
dabar, tai bus kraujo praliej 
mas. Libano vyriausybė, nori 
išvengti.

virtadienį visoje Amerikoje pra
sidėjo ruduo, šiaurėje pasitaikė 
gana šalta diena, pūtė šaltas vė
jas. Mokslininkai apskaičiavo, 
kad šių metų žiema bus šalta, 
šaltas oras pradėjo jaustis žy
miai anksčiau, negu kitais me
lais esti, žąsys, kurios labai ge
rai nujaučia artėjančią žiemą, 
šiais metais pradėjo skristi į 
pietus žymiai anksčiau, negu pa
prastai kitais metais.

Mokslininkai spėja, kad Že
mės orą galėjo atšaldyti Paci- 
fike iš gilaus dugno prasiveržęs 
ugnikalnis. Jo dūmai labai aukš
tai iškilo ir užtemdydavo sau
lės šviesą ir sulaikydavo jos 
spindulius. Vienu laipsniu su
mažėdavo žemės šiluma, bet 
užtenka vieno laipsnio, kad vė
jas pasuktų kita kryptimi ir at
neštų šaltį.

rantieji mulos ir pats Chomeini 
Siudentai patys privalo įsi 

vyriausybė i tėinyti Korano dėsnius ir pra

George Bosh
Viceprezidentas George Bush stengiasi sutaikyti nesutin
kančius šiaurės Korėjos ir Pietų Korėjos valdovus, kad 

būtų galimą išvengti naujo kraujo praliejimo.

Z afU^ Gnatrit y
r Daily in America
fooooaooe

ARKIVYSK. JOSEPH GLEMP 
ATVYKSTA 1 AMERIKĄ

WASHINGTON, D.C 
ku arkivyskupas Joseph Glemp 
afeinantį mėnesį atvyks j JAV 
ir Kanadą.

Oficialiai skelbiama, kad jis 
nori padėkoti Amerikai ir Kana
dai už visą pagalbą, kuria šių 
kraštų gyventojai padėjo len
kams. Jis planuoja spalio 1 1 d. 
būti Washingtone. Philadelphi- 
joje jis planuoja būti spalio lf> d. 
Detroite bus spalio 17 d., To
ronte — spelio 18 d., Buffalo, 
N.Y. — spalio 20 d., o Spring- 
fielde bus spalio 21 d.

Cliicagoje arkivysk. Glemp 
planuoja būti spalio 21 d., New 
Yoike vėl bus spalio 27 d., o 
Newarke, N.J. — spalio 28 d. 
, Vėliau jis planuoja skristi at
gal į Lenkija.

Rugsėjo 25: Vladislovas, Ur 
bonus, Maldonis, Jungailė, Sta- 
varis, Želvė.

Rugsėjo 26: Kiprijonas, Justi 
na, Gražina, Bartaitis, Metrą, 
Kurytis.

Rugsėjo 27: Damijonas, Gaud 
rūtč, Tairtrimas, Gelba, Odman 
tas, Žilvytė.

Saulė teka 6^9, leidžiasi 6:44
Oras debesuotas, Ii*.

LAS VEGAS, Ncv. — Energi
jos departamentas paskelbė, kad 
ketvirtadieni išbandė tris atomi
nes bombas, kad galėtų nusta
tyti, kaip iš atomo gauti dau
giau energijos. Nuo šių metų 
pradžios Ne\ados kalnuose ir gi
lumose jau išsprogdinta 16 bom
bų, kurios s įkrečia visą apylin
kę. Pernai tose pačiose vietose 
buvo išsprogdinta 17 bombų.

90 mylių toliau nuo Las Ve
gas, Ranier kalnuose buvo iš
sprogdintos kitos rūšies atomi
nės bombos.

Yucca Flat srityje, apie 85 
mylios nuo I^s Vegas, iš<p’og- 
dintos kelios bombos 1480 pėdų 
gilumoje. Departamentas prane
ša, kad sprogimų metu nebuvo 
jokių nelaimių, nors kiekvieną 
kartą gyventojai pasiskųsdavo.
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N. Over One Million Lithuanian
In The United States ir

i gumui, nes 
. lengvai gi 
j kreiva kryptimi.

Jis aiškiai mokiniams, moky

STATYDINTI,
LIBAXO PREZIDENTAS PRIŽADĖJO BAIGTI TARPU 

r SAVIO ŽUDYNES IR NESUSIPRATIMUS SPRĘSTI
OTTO VON I1ATSTOJERIO VADOVAUJAMA KOMISIJA 
PRIĖMĖ LIETUVOS LAISVEI TINKAMĄ REZOLIUCIJĄ 

PARYŽIUS, Prancūzija. — 
, Olto von Hatstojerio vadovau
jama komisija šiandien priėmė 
rezoliucij6<‘projektą, kurį arti
miausiu laiku pasiūlys Eurcpos 
parlamentui. Komisiją sudrro 
trijų valstybių atstovai, aįisvars- 
tė teisinę Lietuvos, Latvijos ir 
kstijos padėlį, ir nutarė prašyti 

t Europos parlamentą, kad . šias 
tris valstybes laikytų nepriklau- 

į somomis, nes jos savu noru nie- 
: kad neįsijungė į Sovietų Są
jungą.

Pranešimą apie Europos ko
misijos apsvarstytą klausimą ir 

Į paruoštą parlamentui rezoliuci
ją pranešė Elta.

Visi žinome, kad Sovietų Są
junga, susitarusi su Hitleriu, 
nutarė pavergti Pabaltijo vals
tybes. Rusų karo jėgos, Sovietų 
policija ir Maskvai tarnaujan
tieji lietuviai parsidavėliai pra
vedė “liaudies seimą3’, kuriam 

pa<nirtko^ komimįs- 
TEHERANAS. — Irano vai-'tų partijos vadovybe, glaudžiai 

dovas Chomeini pataria moki- dirbanti- su okupantu. Nutarimą 
niams sekti tėvus, ar jie prisi- prijungti* Lietuvą prie Sovietų 
laiko fundamentalistų nurodytų Sąjungos pasiūlė komunistų 

partijos ' sekretorius Antanas 
Sniečkus.

Amerikps lietuviai įtikino JAV 
kiniai sektų kiekvieną mokyto-' Kongresą,- kad oficialiai ištirtų 
jų prasitarimą ir praneštų sau- Lietuvos 'okupaciją, susitarimą 

mokytojai labai su Hitleriu ir nutarimą pri- 
ali nukreipti mokinius, jungti LiėhR’ą prie Sovietų S i-Į 
.. J j jungos. Amerikoje buvo sudary

tas KersĮeno komitetas, kuris 
apklausinčjo šimtus liudininkų, 
dėstančių, haip buv 
į Sovietų Sąjun^ 
luva. Komisija 
“liaudies .seimo” 
ėmė rezoliuciją, 
laisvės Lietuvai.

Prieš du metu 
belis važiavo Europon ir tarėsi 
su Eurdįros parlamentą suda
rančiu vaisivbiu atstovais. Jis
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išvengti

umoka

Kuršių mariose

Pr. Fabius

BIZNIERIŠKA NUOVOKA

TAKTO TRŪKUMAS

KOVOJANT SU INFLIACIJA,

LENGVATOS KANADOS VY, 
RESNIO AMŽ. ASMENIMS

HOUGH ONLY 
i K NT OF THE I 
LH POPUI AT I

ttMON 
RXITHf POOPCSUOK'* 
RAPID MOWTM»TWt 
EMPKAW* IT PLACE* 
MTWN<l*6KNEM. 
PRACTlTiOMER*. - >•

Chicagos federaliniu mokes 
čių direktores Mr. Ę. P. Trai. 
nor šiomis dienomis spaudos at-

DIŠTRIKTO MOKESČIŲ 
DIREKTORIAUS PATARIMAI

STUDIJUOJA MEDICARE 
PROGRAMOS PAKAITĄ

— Koks yra skirtumas tarp 
dramblio ir politikieriaus?

— Dramblys geria pusę valan
dos tt ęfcba visą dieną. o politi- 
rius, daro atvirkščiai.

— Ką gi darysi, nenoriu 
giniauti. Dirbau septynias 
nas be pailsio /. . .

Atkreipkite savo dėmesį, kad 
permokėtų mokesčių čekis ne
patektu “patarėjui“.

Direktorius Mr.Trainer pabai
goje patarė, kad jūsų mokesčių 
anketų pildytojas irgi pasi
rašytų nurodytoje ivetoje. Jo 
pavarę ir adresą laikykite, jeigu 
tektų eiti valdinėn įstaigon pa
siaiškinti. X ’

liau seka standartinė procedūra, 
padaroma suimtojo pnžtų nuos
paudos. Šiam veiksmui suimta-

| sis neturi prieštarauti.
1 New Yoiko vaistuos įstatymas' 
] nustato, kaa pirštų nuospaudų. 
| testui privalo pasiduoti kdekvie- 
; nas tutomobiho vairuotojas, jei t 

nas automobilio vaiiuotojas, jei 
jis ^policijos sulaikomas.

Prieštaraujantiems atšaukiama 
ąitL varravuno licenzija. Kraujo 
sudėtyje esant 0/5% ai? daugiau 
alkoholio pas jauįfflofius, jie
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2) Padidinti sumą daugumai 
Medicare pacientams, kurie tu
rėtų mokėti iš savo kišenes už 
buvimą ligoninėje, bet leisti ma
žų pajamų pacientams 
(escape) nuo šio ekstra 
tos apmokėjimo.

maistas ir cukraus pavaduoto
jas medus pasilieka vertin-

• PERSUNKI PAREIGA '
Kelių matuotojas pasakoja kai- 

miečiui: ;
— Ar jums žinoma, jog nauja 

geležinkelio linija eis tiesiai per 
jūsų, daržinę?

— Gali sau eiti,bet nemanyki
te, jog aš atidarysiu ir uždary
siu daržinės duris kiekvienam 
pravažiuojančiam traukiniui, — 
įspėjo kaimietis.

Amerikos 
Girėno }pO’ 
sukakties 
spalio (S d 
fielt

urauuOo bendfrtus vyresnio am
žiaus žmonėms sumažinti. Prieš 
bet koki benefitu sumažinimą 
griežtai pasisakė AFL-CIO, Am. 
Assn, of Retired People ir Save 
Our Security koalicija, Šios trys* 
didžiulės organizacijo> pasisakę* 
veik kartu prieš prez. Reaganoi 
administracijose planą.

Administracija siūlo du pro-’ 
jektus, būtent, 1) padaryti tari^ 
tikrą pajamų sumažinimą (cut
off) vyresnio amžiaus asmenims, 
daleiskim, $30.000 per metus ir 
atmesti (denied) reguliarius be-- 
nefituš tiems, kurie viršytų šią 
sumą. Tačiau pastariesiems bū
tų suteikta nauja “katastrofinė, 
apdraudą” garantija, pagal ku
rią su didelėm sąskaitom, su
mokėtam virs 2,500 — $3j000 iš 
savo kišenės, likutį federalinė 
valdžia sumokėtų.

DRĄSIEJI IR BAILYS
Gatvėje susitiko trys vaikai ir 

kiekvienas giriasi savo tėvų

• Yrh dvi tragedijos gyveni
me: viena, tai nefetsfekli to, ko 

antri — riepasftenkinti

O. *5 ARE FULLY LICENSED TO PRESCRIBE 
-pRU&S, PERFORM SURGERY AMD UTILIZE 
ALL OTHER SCIENTIFICALLY ACCCP.TfP 
MEA» S FOR TREATING INJURY O© t»EML 
INCLUDING THE USl ©F MANIPULATIVE 
TH t ft AP Y. - ;

niute, Petriene.
-r- Tik įsivaizduokite pamote, 

As jo paklausiau, ar at- 
spėta amžių ir...

For constipation relief tomorrow 
reach forĖX-LAX tonight.

Ex-Lak JwHps rcTtfftv yoor system s own natijca! 
utiythre *rc might Gently Dtprmfa bl y M ft thniftrt 

You'll I kc thcTehrf m the morning. _
dbocaLIci or pills. Ex-Lax is ’
“The Wonder*' *

Teisėjas kreipiasi i kaltina
mąjį:

— Tamsta per savaitę septynis 
kartus įsilaužei į svetimus bu-

^egrono IJauabs
> 271 fĄfneh
irtkčlag įv/ki S.di 
penktadienį, Mas 

saloje, 6072 S. Arche 
Chicagoj. Pradžia 6 vąl

ASILO SĄVOKA
■ar

— Mano drauge, leisk man 
pranešti, jog tu esi asilas!

— Nesuprantu.
— Ko čia, atleiskite, nesupa-

šiuo metu pacientai 
$260 už pirmą di'ehą būnant li
goninėje. Toliau fie gauna ne
mokamą aprūpinimą (care) iki 
60 dienų buvimo ligoninėje me
tų laikotarpyje.

Viena šio pasiūlymo versija 
būtų: pacientai turėtų už ligoni
nė mokėti $25 į dina (a day) 
iki leidžiamų per metus 60 die-

Daugelis mano, kad ir vyres
nio amžaius lietuviai per savo 
Liet.Pensininkų Sąjungą turėtų 
pareikšti protestą prieš tokį 
Medicare apdraudos programos 
pakeitimą.

1 Vienas sako, kad', jo tėvelis 
j tiek drąsus, kad su šautuvu yie- 
j nas eina pries mešką. Kitas^a- 
j ko, kad jo tėvas medžioja viel- 
t kus pavieniai.

Tretysis vaikas sakoį-,^> 
| — Mano tėvas yxa^bailys.
I Kiti vaikai Klausia, kokiu bū- 
i du-bailumas pasireiškia?.

Pastarasis vakas sako:, b’ui
j — J£ai mano mamS'kw^ fiors 
J išvažiuoją^ toliąu^M^ėya’S' bijo 
Į vienas : miegoti :ir, t tuojfau pasi- 
3 kviečia nakvynėn savo kaimy-

/‘Nors dauguma mokesčių for
muliarų, pfldy tojų yra Žinovai 
sąžiningi, bet yra savaiiaudžių.

Mr. E. P 
mokesčių mokėtojų dėmesį į 
šiuos pavojingus reiškinius^

—Niekada nepasirašykite tuš- 
čgio formuliaro;

Nepasirašykite formuliarų, ku 
rie yra paruošti paišeliu, kuris 
vėliau gali būti pakeistas;

Saugokitės tokių “patarėjų”, 
kurie “garantuoja 
atgal zmokesčių permokėjimą? 
Mat, toki “patarėjai” išsideri 
tam tikrą procentą iš gautų per
moku;

kapo atkalbėjo maldas, o susi
rinkusieji giminės ir pažįstam^ 
sugiedojo giesmę “Marija, Ma* 
rija”.

Velionės kai'Stą nešė J. Šakas,: 
J.VŽnclovas, inŽ. Zublickas, spe-į 
Jiaclai atvykęs įš New Bufalo,’ 
Mičh., mokyt. Gelažius n? kt. į

Inž. V. Budrioms su žmona 
Alfonsą visus laidotuvių daly
vius pakvietė į netoli esantį re
storaną užkandžirins.

Brangieji PranrSka ir Juozai 
Burioniai, ’&Witės ramybėje, ISJ 
R nuo savo brangi Tėvynes I

Magdalena Šiita^tiene

Prašymu blanka, jau gaunami
Pranešama, kad veikia Onta

rio nuolaidos pensininkams spe
ciali programa, pagal kurią su-- 
mažinamos namų šildymo išlai-. 
dos tiems gyventojams, kuriems 
suėjo 65 ar daugiau metų amž.

Mokestinės nuosavybės nuo
laidos suma siekia iki $500 dol. 
namui ar butui. Ta nuolaida duo 
'dama kasmet dviem išmokėji
mais. Pirmas 1982 m. išmokėji
mas. pagal 1981 m. prašumus, bu 
vo išsiųstas pavasarį.

Pajamų ministerija ką tik pa
baigė siuntinėti nuosavybės nuo 
laidos blankus, kuriuos pensi
ninkai turi užpildyti, kad galė
tų gauti paskutinį šios nuoali- 
dos išmokėjimą.

Tie pensininkai, kurie gavo 
pradinę 1982 m. nuolaidą, gaus 
tokius blankus ir.dabar. Tik be- 
liaka pensininkams .tuos- blan
kus užpildyti ir pasiųsti nurody
tu adresu.

Tokį pranešimą paskelbė On 
tario Ministry of Revenue.

Pr. Petitas

MEDŲ NAUDOJO IR KAIP 
VAISTĄ

Prieš keletą dešimčių metų iš
leistoje Lietuvoj* sveikatos kny
goje gana svarbia vieta buvo 
priskirta ir medui.

Patarta naudoti medų, sumai
šius su arbata mo persišaldy
mo. slogos, neiirikamo virški
nimo ir taip pat nuo šienligės 
(hay fever).

Medūs buvo rekornenduoja 
mas h- kaipo vjfi^s Mid ūteerfo, 
arba žaizdų škilVyje, §^iatft ji

Washington, D. C. —<ia prez. 
Reagano adnanistracįa svarsto

Juozas Budrioms, sulaukęs' 
senatvės, š. m. pavasarį iškelia
vo anapus. Jo žmona Pranciška 
ilgesnį laiką pasirgus, irgi su
laukus senatvės, ši. metų lugsė- 
jo 15 d. pasekė savo vyrą—mirė.: 
Amerkoje jiedu išgyveno 32 m.

Pasiliko didėliame nul ūdime 
sūnus inž. Vy.auus, mani Al-: 
fonsa. anūkė jina Cunningham 
su Vyru William, švogerL Pra-| 
ras i>udi ionis su žmona \ era iri 
kiti giminės Lietuvoje.

Prane škA Buarionienė buvo4 
pašarvota Gaidai - Daimfo kops 
lyčio'e B.ightcn Parke.

Laidotuvės Įvyko nigsėjo 20 
d ž k<į?1yčids, kuriojb ncmažasĮ 
žraon ų būryratsisvbkino su ve-‘ 
flrme. A. A. T^ancSška Budrio- 
nienė iš -kdplyč;os D V. rytą bu
vo atlydėti j b\č. M. Vianjos Ne, 
kalto Pradėjimo parapijos baž-‘ 
hjTtą, kurioje buvo atlaikytos 
gedulingos pamaldos už velio
nė? Mielą. Per pamaldas gražiai, 
giedojo solistą^ J. Varnelis. Du 
kunigai — klebonai prel. D. Mo
zeris ir ktm.Kercflis tžhrgmžius 
ntfefcvcikinlmo s

Po pamaldų bažnyčioje, velio-i 
nė didelėss autornob’liu yilksti-l 

ė- m-lydėt? ? - Kazimiro lie-
prie

GRAŽIAI PALYDĖJOME 
PRANCIŠKĄ BUDRIONIEN?

4 Pranciška Bndrionįenė su sa- 
• vo vyru Juozu Budrioniu ir sū- 
j numi pasitraukė iš Lietuvos 
i II pasauliniam karui siaučiant, 
j Jie keletą melų gyveno ir sun- 
Į kiai dirbo Vokietijoje. Karui pa- 
j sibaigus, atvyko į laisvės šalį ir 
- apsigyveno Chicago;* e.Nors sun

kiai dirbo fabrikuose, bet sūnų 
Vytautą išleido į austus moks- 
lų's, įsiūdamas inžinieriaus 

, profesiją.Abudu Budrioniai, bū
dami taupūs žmonės, įsigijo mū 
rinį dviejų aukštų namą. Pasku
tiniu metu juodu diibo prie 
Brighton Parko lietuvių katali
kų bažnyčios zakristijono dar-

— Vedybos,— tai loterija?
— Nesąmonė! Loterijoje'žmo

gus tūri šansų laimėti. /
— Tėveli, ką žmonės turėjo, 

kai nebuvo televizijos?
— 'Ramybę.

ATS. Mūsų žiniomis, benefitu 
išmokėjimas tuojau nebus nu
trauktas. Jums bus išmokėti be- 
nefitai už tą mėnesį, kuriame 
sveikatos- stovis jums pagerėjo 
ir už du papildomus mėnesius. 
Tačiau apie tai jūs turite nedel
siant telefonu
Security distrikto įstaigai, kur 
jūs gyvenate.

Liet. Soc. Klubo inform.

— Žinau, tas p. Žvirblis, ta 
labai neaptašytas vyras.

— Kodėl jūs taip manote, po.

Cnicagoje veikia nuo 1935 m.
; yra 

pagrįstas savanorišku sutiki
nau. .

tfead labd and follow 
direction
e Ei rm. twi

Gydymasis tįciMi turėjęs uŽ-
Šcšerą

felanŠentnė meSfcfna nėra
linkusi pripažinti rrfe^ui Tolrių trdkšti 
ardomųjų ypat> tnq, nors kaipo tuo, ką atsiekei

Kiekvienas suimtas žmogus gali 
atsisakyti kalbėti ir atsakyti į 
policijos valdininko klausimus. 
Jeigu policija perviršija savo; girtame stovyje, 
kompetenciją, jūs^ turite teisei Vad. melo detektoriaus testui, 
iškelti prieš ju/^unda. Teismas j galite pasiduoti savanorišku pa
yra pasiruošęs padėtį jums ap-> grindų, kai jus areštuoja. Pažy

mėtina, kad šiame kraštė^veikia 
poligrafinis testas, kuris yra 

(self - inerimina-

KL. AŠ, kaip nedarbingas as
muo gaunu jau dvejus metus 
vad. “disability” benefitus. Da
bar mano gydytojas pripažino, 
jog galiu grįžti darban pilnam 
laikui. Noriu paklausti, ar man 
benefitu mokėjimas tuojau bus 
nutrauktas.

Kazimieras Lis-kas > sti • . •
j — Nesuprantu, ar todėl esu 
į tavo draugas, kad esu asilas, ar 
j todėl esu asilas, kad esu tavo 
• draugas.

Kai policija suima pilietį, tai 
liepia atiduoti turimus savo ver-’ 
tybinius dalykus (pinigus, žie
dą-ir kt.). Tai daroma, kad ap
saugotų suimtąjį nuo kalinių 
apiplėšimo. Kai policijos valdi
ninkas vską surašo, ką rado pas 
suimtąjį, suimtasis turi pasira- 

praktikuojama. syti, kad gautų pakvitavimą.Vė-

ŽĄS^ TARPE

Kodėl žmonis mus vadina 
pranešti Social; kvailumo simboliu?

— Gal dėl tų kvailysčių, ku
rių žmonės mūsų plunksnomis

Kanados valdžia biudžete nu
mato algų didinimo 6^ % ribą 
ateinantiems dviem metams ne 
tik įstaigų bei valdinių bendro
vių tarnautojams, bet ir priva-^ 
tinėms įmonėms, kurios gauna' 
vienokią ar kitokią valdžios pa
ramą. Tas nutarimas liečia ir 
paslaugų bei gaminių pabrangi
mą.

Kanados valdžia paskelbė, 
kad nepirks reikmenų iš tokių 
bendrovių, kurios bus peržen-. 
gusios tą nustatytą ribą.

Auto gamyklos įspėtos t8s ri
bos laikytis, jei jos gavusios ar3 
norės gauti finansinę paramą iš 
Kanados valdžios.

Galvojama, kad Fordo darbo, 
unijos Kanadoje 88% balsais nu 
balsuos už Strciką, jei jų unijos 
darbininkams nebtis padidinti 
uždarbiai naujoje kolektyvinėj^ 
sutartyje. S. ŠirJ

saugoti jūsų civilines teises. 
Štai konkretus pavyzdys: Wa- 
shingtono policija suimtajam,’ inkriminaciją 
apkaltintam vagyste, neleido pa-Į tion). 
skambinti žmonai, kad parū-- 
pintų advokatą, kol jis neprisi-j poligrafinis testas, bet jis 
pažins kaltu. JAV Aukse., teis-1 ' v .........**’
mas 1963 m. nusprendė, kad pri
sipažinimas, išgautas prieš su
imtojo valią (involuntary), yra 
nelegališkas ir turi būti atmes-.

vaK. ^»io banketo pirnn^’nafis 
yra Patiksiąs. Ptzerv^- 
riiomš uaiima jam

523-O546r Bilk*' n *-a- 
g/ci iY Naui

Trainer atkreipia.j ūkininką:
— Ar turi gerų agurkų?
—Taip. Galite pasirinkti kiek 

tik norite.
—O kiek šis kainuotja?
— Šis mažesnis, kainuoja du

centai. , . <
— Gerai. Pinigus :iš užmokė-j 

siu dabar, o už poros savaičių j 
kad gausite] ateisiu atsiimti. i

Patarimai žmonėms, kurie patenka arėštan Į
Patyręs šio krašto advokatas sa

vo klientui duoda tokius pata-, 
rimus: '

“Jei jūs būsite areštuotas, pa 
talpintas areštinėn (booked), pa 
talpintas £ kalėjimą, nėįkriskite 
į neviltį (poniką), laikykite sa
vo,gal va aukštyn iškėlęs, daug 
nekalbėkite. Atsiminkite, ką jūs! 
pasakysite policijoje, areštinėje,; 
viskas galės būti pavartota prieš 
jos. Tik vieną galite pasakyti, tai 
savo vardą,pavardę ir savo adre- 
resą policijai.Jei jum bus leidžia 
ma kam nors paskambinti, tai 
ta privilegija pasinaudokite ir 
paskambinkite savo advokatui;, 
praneškite, kur jūs esate ir už 
ką kaltinamas; kalbėdami tele
fonu nediskutuokite jūsų bylos 
smulkmenų, prieš su advokatu 
pasimatymą. Apie savo bylą pri
vačiai kalbant, galėsite su savo 
advokatu viską aptarti.

Daugelis žmonių mano, kad 
jie turi policijai atsakyti į visus 
statomus klausimus. Bet iš tik
rųjų taip nėra

IVM r /J THE FASTEST GROWING 
HEALTH^ CARE_ PROFE^ĮON-AND 

OSTEOPATHIC MEDICINE/ 
ACTORS OF OSTEOPATH^ 
D.O.X WILL MORE THAN 
DOUBLE THEIR PRESENT 

£|J HUMBER-GROW IMG FROM
f J 18,000 TODAY TO MORE 

7|J THAN 86,000 PHYSICIANS
Bk JN THE NEXT 20 YEARS/

ago. I



Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS

BENDROJI DAILĖS PARODA

KLAUSEIKIS

BALZEKO MUZIEJUJE

sv.

?IRKITE JA? TAUPYMO BONUS

LKD BiuĮgfefaš,

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

TeL 325-2787

tis Juozo Adomaičio

Naujienos, Chicago, Ill

paskui tėvų ne
šykštūs nebu- 

prancūziško

s LIETU Y18 KASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TamalausEs 
įdomiai p&rafyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnė* M 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Įdomūs kiekvienarff 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodami 
vitovardfių pavadinimai Ir jų vertiniai J vokiečių £aSą. Laba!

SERVE WITH PRIDE IN j 
THE NATIONAL GUARD

Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. KL 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

Ir patarė mums toliau studijuoti. '1 •

DR. BOBELIO VIEŠNAGĖS 
AUSTRALIJOJE

,ai ir—kalbumai

t IJTERATORA, lietuvių literatūros, meno Ir moksle 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi niekuomet heseurtį, Vine< 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanio!* 
J. Raukčio, dr. Kario Griniaus, taip pat K Matusevičiaus ir V* 
Meilaus straipsniai bei studijas, iliustruotos nuotraukomis Ei 
M. K. Čiurlionio. M. šūeikio, V. Kaiuboj, A. Rūkitelės Ir JL Varad

> Kūriniams premijuoti k-ją 
sudaro šie t menininkai: tapytoja 
Virginia Rarton, tapytoja Mag
dalena Birutė Stankūnienė ir 
skulptorius'; Ramojus Mozoliau. 
skas. ,-

Čiurlionio’ Galerija, Ine. spa
lio mėnesį nrinės 25 metų savo 
gyvavimo ir; veiklos sukaktį. 
Tuo pačiu kairtu bus paminėta 
Č. G. steigėjo, a. a. dail. Zenono 
Kolbos 10-tiesJ metų mirties su
kaktis. Be t6, Bus velionio darbų 
paroda ir pritaikyta programa. 
Vėliau duosime daugiau žinių.

- Publika maloniai kviečiama į 
parodos atidarymą.

Rugsėjo 28 iki spalio 17 d. Ga
lerijoje, 744 N. Wells St., vyks 
dail. Magdalenos Birutės Stari- 
kūninės dailės darbų paroda. 
Formalus parodos atidarymas 
įvyks penktadienį, spalio 1 die
ną tarp 5 ir 9 vai. vakaro.

Dali ninkė Stankūnienė išsta- 
tys tapybos ir ranka spalvintų 
atspaudų, tema: “Kaimietė mo
teriškė dirba lietuviškame ūky
je” ir “Linų rovėjos”. Dailininkė 
savo kūryboje pamėgusi lietu
viško gyvenimo bei aplinkos te
mas. Josios kūryboje gausu ly
rikos bei lietuviškų motyvų.

MAGDALENOS STANKCNIE 
NĖS PARODA

pačiu išsklaidydamas mūsų kon- 
traversijas ir prisidėjęs prie vie
ningo adelaidaiečių pritarimo 
mums vadovaujančiai politinei 
institucijai VLIKūi. Ačiū VLI
Ko pirm. dr. K. Bobeliui ir po
niai Daliai,” > *

biržvW6 d. i aš\ tir laišku švals-* 
tas džiaugiasi galėsiąs keliauti.* 
Jis rašo: *

•’Malonus Bičiuli! Labai 
kingas už tą visą draugiškumą,* 
kurį mums rodote ir žadat dar; 
parėdyti... Paskutinis Tamstų* 
laiškas iš tikrųjų kaip migdo-^ 
mosios tabletės paveikė. Dabar* 
daug drąsesnis ir ramesnis va
žiuoju. Pasinaudosiu Tamstų 
patarimais ir žadama paslauga. 
Paštą sulaikysiu, bet daiktus 
nusiųsiu Jūsų adresu. "Manau, 
ilgai nestovės — mes patys at
vyksim daug anksčiau negu 
daiktai. Nutarėm visus baldus 
parduoti. Pasiimsim tik knygai, 
knygų lentynas, rašomąjį stalą. 
Jei laišku nespėsim, telegrama 
pranešim kada atvaižuojame”.

Pagaliau Balčiūnai jau 
atvažiavo į Los Angeles

I960 m. birželio 30,.d. laiške 
rašo: ‘‘Sėdime savo namuose 
anl plikų grindų. Kas parduotina 
parduota, o kita pakrauta ir ati
duota pervežimo kompanijai. 
Mes išvažiuojame iš ■ Čikagos 
6 vai. 10 min. vakare, trečiadie
nį, liepęs. 5 d. . Pagal tvarkaraštį 
turim būti Los Angeles 8:45 vai. 
ryto, penktadienį, liepos 8 d. 
Kad lik sveikas sulaukčiau tos 
dienos ir valandos, kai teks sėsti 
į traukinį. Labai pavargęs jau- 
čiupsi/’.

Pasiruošimai iškeliavimui,, iš- 
sipardavinejimas turto ir pati 
kelionė tikrai švaistą pastebi
mai išvargiso. Ir'dar ligos var
gino. Ta mitfgbgė nedingusi. 
Pas mus kambaryje besikalbant 
jis net 'nesėsdavo- kėdėn, prie 
sofos atsiklaupęs, į ją besilaiky
damas kalbėdavosi, pd.įak’odavo 
kelionės ir kitus..įspūdžius,' bet 
tuoj ir susmukdavo užmigęs.

(Bus; daugiau)

premjera, 
mūsų 
metų 
trium 
31 d., 
Drau-

no “nusiredusinjmas”, įlieta^ ir 
gyduolės velpiop riųėjo. Dabar 
tik po dviejų gal mėnesių galė
siu pasirodyti savo gydytojui. 
Nes aiškiai pasakyta, jei svo-

Vef tuvių 
smarkiausio 
avičiaus 70

mano pa- 
pradėjo gyvucti. Pama- 
kokia telepatija ar suta- 
Aš apie tai galvojau ii 

parašęs Babrauskui laiš- 
tuo pat metu gaunu B 
tokią pat sugestiją. Tu 
jau du posėdžius. Antra

dabar parūpo tas Los Angeles 
priemiestis. Jis arčiau okeano 
(kcip žvejui man įdomiau) ir 
smogai ten nepatekę. Būčiau la
bai dėkingas, jei suteiktume! 
smulkesnių informacijų.

Dar apie mūsų klubą. Sutarta 
rinktis reguliariai, be jokių 
kvietimu ir raginimų, kiekvie
no mėnesio antrąjį šeštadienį, 
G vai. vakaro. Pasirodo, neapsi
einamo sausa burna, ne tokia 
gyva ir sklandi kalba. Susime- 
tam po $1. Konkrečių, viešes- 
nių pasirodymo dalykų neatsi
rado 4ar.

šių metų Čikagos žiema gana 
Švelni... Ligos vis dėlto siaučia, 
vadinamieji persišaldymai e r 
flu. Likite sveiki iki kito karto. 
Juozas švaistas.”

bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja |2<

e VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apr&ly- 
Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sausai 

gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių kayfa 
parduodama tik už 1

rio ncnumeau, kad nei nemė- turite šiokią tokių žinių? Man 
ginčiau kre plis. O kur čia nu
mesi, jei toks gyvenimas.”

“Jūsų Gliaudą pasirodė be ga
lo išdidus ir... tikras nugalėto
jas. (J. Gliaudą tada buvo gavęs 
trečią kartą Draugo 
tuo kartu

i O buvo tikrai tirštoka. šešta- 
I dieniais, sekmadieniais sutapda- 
! vo net trys parengimai: eglutės, 

kavutės, Naujųjų Metų sutiki
mai, kaukių baliai, dnžrnierių 
balius, skautų, moksleivių vaidi- 
diniai, tauptiniai šokiai. Pakvie 
timu krūva. Nežinodavai v žmo
gus nei ką pasirinkti, nei kur ei
ti. Taigi, niekur neidavau^ Bet 
šit stambieji, istoriniai ryykiar.

Ignatonio
narsiausio ir 
generolo Plech 
sukaktis ir jūsų. Gliaudos

Dar pamiršau sausio 
Pranciškaus Salezano.

go bendradarbių klubo patroną 
Vis taip per sivaitę. O Plecha
vičiaus ir Gliaudos gretimai — 
6 ir 7 vasario, i Nesvarbu, kas vy
ko salėse, be 
rijonų rūsiuoste;
vo. Vokiško alius.
kpnjako^ anglį. whisky ligr pat 
gomurio. Paskui dešros, -kųpĮ; 
pi ai, kava, tor
belių. ligi apktrtimo. Visas^mŽ.
no “nusiredusitųmaą

autorius, . . - 
paruošė, sutvarkę ir išspausdino geriausią 

Chicagoš’lietuvių istoriją 
' (1869 —1959 metai).

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

Persiuntimas — $1.
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| SIUNTINIAI Į LIETUVA . < !
'""A MAISTAS B EUROPOS SANDtUŲ

VLIKo pirmininką dr. K. Bo
belį Australijoje gražiai sutiko 
Australijos lietuviai. Jo kelio- 

’ nėse po kraštą globojo Australi
jos Lietuvių Bendruomenė. Dr. 
Boeblis padarė pranešimus lie- 

t. tuviams, . o taip pat estams ir 
į latviams Adelaidėje, Melbourne 

irSydnėjuj. Dalyvavo ir pasakė 
‘ .kajfeą Pavergtų Tautų .ir Jųng-į 
į utinio Pabaltiečių Komiteto su-J 

ruoštame susitikime. Pirminin
kas susitiko su Australijos par
lamentarais: dr. P. Baume, M.

. Smith, R. Shipton, aplankė Li-. 
beralų partijos lyderį J. Dowd

• ir Sydnėjaus kardinolą J. Free-
■ man. Kelios mintys iš “Tėviš-
- kės Aidai”: ...“Dr. Bobelis savo 

asmenybės šviesa įnešė daug
■ vilties ir sustiprino Lietuvos 
i laisvės kovą... Neabejotinas dr.

K. Boeblio patriotizmas ir pasi- 
. šventimas važinėjant po platųjį 

Vakarų pasaulį ieškant Lietuvai
- draugų ir užtarėjų... Sis VLIKo
. pirmininko vizitas Adelaidėje- 

reikia laikyti keleriopu pliusu,! 
nes suteikė mums progą arti
miau pažinti VLIKą, jo proble
mas, ir patį dr. K. Bobelį, tuo

premiją, 
šikšnosparnių 

sosto” romaną. J. K.) Savo žo
dyje suvedė sąskaitas su visais, 
kas tik jį buvo kritikavęs ar ne
palankiai atsiliepęs dėl jo vei
kalų. Teko Alantui, Mariūnui 
ir tai premijų komisijai, kuri ne 
premijavo A. Rūtos Trumpą 
Jeną.”

“Komisijos pirm. Ant. Vaičiu
laitis, atskridęs iš Vašingtono, 
labai išgyrė parinktą veikalą. 
Ne mažai pagyrų pačiam Gliau
dai pridėjo per vakarienę Bab- 
rauskas. Na, žiūrėsim, kaip čia 
viskas klosis toliau”.

“Rašytojų klubas 
stogėj 
nykit: 
rimas, 
buvau 
ką ir 
Petrės 
rėjom 
sis gausingesnis. Visai nauji at
sirado du kriegos: St. Laucius, 
neseniai persikėlęs iš Anglijos, 
ir Anatolijus Kairys, nors čiika- 
giškis, bet pirmiau niekur nesi
lankęs mūsų pobūviuose. Tiesa, 
dar naujas būtų Ignatonis. Bet 
visai iškrito St. Tamulaitis. At
sisakė toliau bendrauti. Nebuvo 
dar pasirodęs ir Al. Baronas. 
Kliudė jam reporteriški dalykai, 
o dabar šeimyniniai —-laukia 
prieauglio. Babrauską išsirin
kom sau pirmininku. Labai pa
tenkintas. Tarytum atstatytas jo 
status quo ante.

Namas jau Iviešai paskelbtas 
parduodamas.. Kaina $23,000. 
Lankosi, žiūrinėja žmonės, bet 
rimto pirkėjo neatsirado dar. 
Kad pigiau, gal jau būtų atsira
dę. Bet aš nesiskubinu, man 
nėra “strioko”, ir nupiginti ne- 
.noriū. \ 1 J

O ką jūs pasakytumėt apie 
Santa Monica? < Ar girdėjot, ar

Rugsėjo 27 d., — “Keramikos 
menas”. Dėstys Marija Gaižutis. į 
Pamokose bus aiškinamos įva 
rios keramikos technikos b( 
metodai. Klasės pradiniams i 
pažengusiems mokiniams.

žurnalistai nuveikė 
rašytojus

1930 m. gegužės 22 d. rašyta
me laiške švaistas praneša, jog 
namas parduotas, bet dar gy
vensiąs iki liepos 7 d. Iškilo jam 
vėl klausimas: ar Los Angeles, 
Santa Monica, ar Long Beach 
tiktų jiems apsigyventi? Daug 
prirašyta vėl klausimų, ryšium 
su persikraustymu.

Laiško pabaigoje kiek palie
čia čikagiškį gyvenimą: “Pas 
mus vis dar šaltoka. Būna šil
tesnių dienų, bet vėl staiga nu
krinta temperatūra. Taip ir ban
guoja. Petrė rašė, kad Gliaudos 
premijine kalba nebloga, , Aš 
turbūt nepažymėjau, kad visą 
gabalą jam nuriekė. Naujienose 
buvo net pašaipa: kas išcenzū
ravo Gliaudos kalbą. Pats še
devras jau baigėsi. Daugelis vi
sai nesuprato, kas norėta pa
sakyti.”

“Mano klubas sėkmės neturė
jo. Nukonkuravo žurnalistų klu
bas ir paskaitos. Kaip tik tomis 
dienomis ir valandomis. Ir lek
toriai tie patys: Babrauskas, 
Baronas, Valentinas. Neseniai 
skambino Ignatonls. Sakė, kad 
rašytojų būrelis nori suruošti 
man išleistuves. Pažiūrėsim.”

Viename laiške švaistas pra
sitarė, jog Los Angeles gyvena 
nemažai jo ginklo draugų — ka
rininkų, yra ir senų pažįstamų1 
rašto žmonių, ^bet nepavykę nė 
su vienu užmegzti ryšį, kad per
sikraustyme pagelbėtų. Baimi
nosi, kad į nepažįstamą miestą 
atvykus, nieks nė nepasitiks. Aš 
vėl pasisiūliau: “Naudok mūsų 
.adresą, galėsi ir mūsų bute 
naktį kitą prasnausti”. I960 m.

' Spalio 1 dieną, pektadienį, 7 
vai. vakare, Čiurlionio Galerijo
je. Ine., 4038 Archer Avė, ati
daroma bendroji kasmetinė dai
lės paroda. Parodą ruošia Čiur
lionio Galerija, Ine. Parodą be
ruošiant atsiliepė rekordinis no
rinčių parodoje dalyvauti skai
čius, pasiūlydami nepaprastai 
daug darbų. Viso parodoje da
lyvauja 18 dailininkų:, tapy- 

grafikų, skulptorių bei ki
tokiais techniškais darbais. Ir 
taip susidarė toks didelis darbų 
(apie 100) skaičius, . kuris buvo 
tris kart didesnis, kaip galima 
sukabinti ant sienų.

Rengimo k-ja ir Meno Ta
ryba turėjo galvosūkio, kaip su
mažinti tokį darbų skaičių.

Pasirodė, kad mūsų dailinin
kai kūrybingi, galėtų ruošti ir 
individualias parodas. Šį kartą 
prisijungė ir jaunesniosios kar
tos dailininkų, atseit: C. A.Poš- 
kaitė, VI. Endriulaitis, Šliužas, 
Eglė RūkštetyėL'ir kt. Yra ir iš 
tolimesnių miestų tokių, kurie 
dalyvauja, pvz.,. Los 'Angeles, 
Massachusetts, Australija ir kt.

■ Paroda gausi it įvairi ekspo
natais, ypač tapybos sritis, ke- 
ramiž :osbei grafikos.

' Kaip kasmet, taip ir šį kartą, 
bus skiriama trys premijos: Mi
ko šileikio' $750.00 už tapybą ar
ba skulptūrą; Čiurlionio Gale
rijos, Tnc. premija $500.00, ir 
Viktorijos Petraitienės $250.00 
premija; už akvarelę ąrba .gra^ 
fiką. Ftrėmijubti kūriniai'pasi
lieka Kurinių Fonde, - laikomi 
laisvai' ir nepriklausomai Lietu-



Jie atliktų veiksmų nepaskelbė, tiktai tvirtina, kad pra-

raso
(Tęsinys)

(Bus daugiau)

kaip jis išmoko smuiku griežti, niekas nežinojo,
nustebo

pasidarė nelankstūs,

H&oo 
SC.QO

viezum mtoefiiri

dusi. seną, kaip jisai pats, ir mokėjo sugriežti 
kelis šokius. Tiesa, dabar jau nemėgo griežti ir 
prašomas atsisakinėjo.

—Pirštai

Pasigėręs mėgdavo pokštus krėsti, juokingas 
dainas dainuoti, taip pritaikintas tai esamoms 
aplinkybėms, tai atskiriems žmonėms, jog seni ir 
jauni vos iš juoko nesprogdavo.

lyvavo rinkimuose ir gavo didelę Marquelte Parko- lie 
tuvių balsų daugumą. Už jį' balsavo ir ne lietuviai — 
juo pasitikėjo ir ji išrinko. Šiandien jis turi aukštą ii

p'rkjtf jav taupymo bonm?

gerai...
Bet labiausia jam patikdavo, kai jį degth

užgeria, ir Senis imasi smuiko.
Už linksmus pokštus, už dainas ir pasakas

Ką daro Reorganizuotoji — komentarų nereikia. O 
Vindašienės “gražiosios veiklos” reportažas baigiamas 
nusiskundimu, kad “išrinkti tarybos nariai Į posėdžius

Kas Vihdašienę ar jos vadovaujamos Marquette Par
ko apylinkės valdybos narį rinko policijoj atstovauti? 
Visi žinome, kad- čia buvo išrinktas Frank.Savickas. Jis:

I mėgo, o kad pasigertų, visai nedaugei jam rei
kėjo : išmovė du-tris stikliukus ir, žiūrėk, vos ant 

^kojų laikosi.
Senis paprastai nemėgdavo vienas namie Sė

dėti, stengdavosi būti vis -tarp žmotiių. kur dau
giau triukšmo, kalbų. ’ '

Į — Aš nors senas, bet esu linksmas žmogus, 
— kalbėdavo jisai kiekvienai progai pasitaikius.

vo charakterį, jei joje bus para
šyta tik apie rudens lapus ir 
paukščių giesmes, šalin su to
kia novele. Mūsų tikslas remti 

viską, kas tarnauja ko-

^buvusius baisius nuotykius, net šiurpuliai žmones 
įkrečia. Senesai ir jaunesni glaudžiasi tada prie 
.sienų ir rango kojas pasuolėn, o mažesni vis kam

ėjai. Jis turėtų teisę vadovauti lietuviams bet kurioje 
Amerikos Įstaigoje.

Lietuvius labai gerai pažįsta Marquette Parko alder- 
manas Frank Brady. Jis glaudžiai bendradarbiauja su 
sen. Savicku. Jis galėtų atstovauti lietuvius kai kuriose 
Amerikos Įstaigose.

Bet Vindašienė niekad nekandidatavo ir niekad ne-’ 
buvo išrinkta. Ji norėjo patekti Į Marquette. Parko Lie
tuvių namų savininkų draugijos-valdybą, bet ir ten negavo 
reikalingo balsų skaičiaus. Ji neturi teisės atstovauti lie
tuvių, nes ji niekad nekandidatavo ir nebuvo, išrinkta.

Ji yra mažos fanatikų grupelės narė ir “vykdo JAV 
LB krašto valdybos potvarkius”, “sėkmingai. Įvykdė LB 
rinkimus”, bet nepaskelbė kokius potvarkius vykdė ir 
kaip pravedė tuos rinkimus. Vienas iš tų potvarkių buvo
Kutkaus Įsakymas ardyti- Amerikos Lietuvių -Tarybą, neateina”. Komentarų taip pat nereikia

KriaučeHūnas tą dieną Jaunimo Centre turėjo Mai
ronio-minėjimą, Įleido už dyką ir pa juto,, kad nebe
turi žmonių. Ūž tai jis ir skambina ir prašo atidėti. 
Mes, pasitarę, priėjome išvados, kad iš tikrųjų mums 
negražu išeiti prieš ALTą, ir daugelis iš mūsų irgi 
norės pasiklausyti to simpoziumo, kadangi atvažiuo
ja iš Romos, iš Washingtbno ir tai labai svarbu.

Dr. V. Plioplys pasiūlė išrinkti komitetą, kuris 
kontaktuotų neutralias organizacijas. Toks komite
tas buvo išrinktas iš 5 asmenų., Į tą komitetą įeina: 
I. Petrauskas — pirm., ir nariai: V. Kačinskas. Z. 
Juškevičienė, A. Repšienė ir B. Jasiūnienė.

Dr. V. Plioplys paprašė, kad komitetas darbą 
pradėtų tuojau, nes spalio mėn. yra šaukiamas ALTos 
atstovų suvažiavimas ir, kad iki to laiko (R) LB 
Į ALTą Įstojimo reikalas būtų galutinai išspręstas.”

(N., 1982 m. rugsėjo 24 d.) '

H5.00

tuo

rinkti vasario mėn. aukas Kutkaus vadovaujamos- Bend
ruomenės reikalams. Vyresnio amžiaus žmonės galėjo ir 
gali veltui gauti pirmosios pagalbos apirankes, be Vinda
šienės vadovaujamos organizacijos pagalbos.

Tuo tarpu vakarykščiame Naujienų numeryje Anta
nas Pleškys aprašo, kaip Reorganizuota Liet. Bendruo
menę verkia. Rugsėjo 4 d. Lietuvių Tautiniuose namuose 
jie viešai-svarstė Reorganizuotos Bendruomenės reikalus. 
Jų nepaveikė nei lietus,- nei lynojimas. Jie paskelbė, kiek 
žmonių: buvo susirinkę. Bet Įdomiausią dalyką papasa- 
kojo Ignas Petrauskas! Jis pasakojo, kad Reorganizuotoji 
gavo parapijos salę rugsėjo 19-tai dienai. Tada —

“..; man skambina dr. KriaučeHūnas — ALTo^ 
' valdybos-vicepim,, ir sako: “Ką jūs darote, tą dieną 

. Įvyksta ALTos., simpoziumas ir jūs išeinate prieš 
’ ■ ALTą; Vis dėlto dr,. KriaučeHūnas pastebėjo, kad jei

gu meš. rengiame minėjimą, tai-jam yra peilis. Kada 
• mes turėjome Kalantos minėjimą parapijos salėje ir

kad prie konsulato buvo tiktai 10 lietuvių. Jis amo jo, kas 
ten darėsi, nes jis pats visuomet dalyvavo Pavergtų Tau
tų protesto demonstracijose; dalyvavo ir- šioje. Iš visa

Dr. V. Plioplys, dėl novelė 
parašymo šitaip pasisakė:

“Toje novelėje pabrėžkime sa- visur ir

— Ne jis nelabajam, bet nelabasis jam tar- ! 
nauja, nelyginant, kaip ūkininkui bernas samdi- I 
ninkas. ;

— Raganius ne raganius, bet gyvuliuose dau
gelį nusimano. — kalbėdavo vyrai. — Ir nieko I

ginti. Už ką gi imsiu pingus? Juk aš žoBų nei 
sėjau, nei paliedinėjau, nei auginau.. .

Bet jei ta proga kas atnešdavo jam kumpelį 
ar dešrų porą rietenų, ar kito kurio vaTgioy pribū
davo dėkodamas.

— Na, tai čia, žmogau, visai kas'kita: ran- 
nuostabaus: tiek metų skerdžiauja, visokio gyvu- ka ranką prausia. Aš tau patarnavau,, tu man, ir 
lio yra matęs.

— Ir ranką tikrai lengvą turi. Naudingas 
žmogus, ką bekalbėsi Bet ar jis raganius, vienas 
Dievas tik gali žinoti.

Kad Gugis turi “lengvą ranką” žmonės jau 
seniai pastebėjo, ir todėl ar vištas reikėjo tupdyti 
ant kiaušinių, ar žąsys, moterys kviesdavo visuo
met Gugį; reikėjo spiečius suimti ar susemtas 
bent avilin suleisti, vyrai šaukdavo irgi Gugį.

Tik nevisada tų kvietimų Gugis klausydavo, 
ir tada žmonės būdavo nepatenkinti: nepaklausė

stiKleno jis neisgers be atitinkamos daineles; nie
kas tiek nežinojo ir senoviškų padavimų, baisių 
pasakų a^e šmėklas, menus, apie pasivaidinimus,

Už gydymą ir vaistus jis niekuomet nereika- mų, rimtų ir juokingų, kiek senis Gugis. Nei vieno 
Javo atlyginimo, o kad ir siūlydavo žmonės, pini
gais neimdavo.

— Dievas ne dėl manęs vieno, bet dėl visų

Dr. V. Plioplys: “Ponas Pet
rauskas ne pilnai mane suprato. 
Aš kaip tik ir norėjau pasakyti, 
kad novelė būtų parašyta tauti
niais motyvais. Tik tuos moty
vus aš pabrėžiau griežčiau ir 
stipriau.”

Dėl novelės ir ypač istori jos 
išleidimo buvo ir daugiau pasi
sakymu. Buvo siūloma, kad Lie 
tuvos istorija būtinai reikėtų iš
leisti ir« anglų kalba, kadangi 
jaunesnioji priaugančioji lietu
vių karta, dažnai lietuviškai silp 
niau arba ir visai nebekalba, bet 
save skaito lietuviais patrio
tais.

— Na, ką? Barsi? Taįbark greičiau: aš gir
tas esu ir noriu gulti.

— Vėl nusigėrei...
— Na, žinoma. Patsai matai, kad esu girtas.
— Senas esi ir vis dar užmiršti, kad netru

kus turėsi Dievui atskaitą duoti iš viso savo gy
venimo. ..

— Na, ir duosiu. Manai, kad neduosiu? Ir 
tokią dar, brolau, sąskaitą pateiksiu, kad ne aš 
Dievui, bet Jis man pasiliks skolingas.

— Niekus kalbi, pasigėręs...
— Ne, brolau! Aš niekus kalbu tik blaivas 

. būdamas...
— Eik jau, eik gultų. Pasigėrei, Dievą pa

miršęs, ir dar blevyzgoj...
! — Kaip tai
Gugis, — Ne, brotau. as jo niekuomet neuž 
mirštu. Ir gerdamas, Jo Šventą vardą visuome' 
garbinu... -

— Neblevyzgok! Geriau pagalvok, ką tau fu 
nigas pasakys dėl tokių kalbų...

i Ir pasipiktinęs Kokis uždarydavo langą, < 
Gugis eidavo namo gulti...

Norėdami pateisinti, kodėl susirinko toks mažas skai
čius, pasakoja, kad tą dieną buvo daug kitų organizacijų 
susirinkimų. Be to, prideda, kad tą dieną “smarkiai ly
nojo”. Nesako, kad- Ėjo, bet lynojo. Jeigu lynojo, tai ne-

Atlikti darbai garsiausiai kalba
Propaganda yra labai svarbus veiksnys visuomeni

niame gyvenime. Visi pripažįsta, kad naciai turėjo labai 
gerą propagandą. Jeigu ne dr. J. Goebbels^ tai Hitleris 
nebūtų demokratiniu būdu tapęs kancleriu ir pajėgęs pri
mesti visai Vokietijai nacių valdymo būdus.

Dar didesni propagandistai yra Sovietų Sąjungos 
propagandistai. Sovietų karo jėgos sumušė gen. Pauliaus 
armiją, bet rusai gerai organizuota propaganda laimėjo 
didesnius mūšius negu Sovietų maršalai. Didžiausias pro
pagandistas buvo pats Leninas. Jis paskelbė, kad Sovietų 
valdžia stengiasi padėti Rusijos- darbininkams. Sovietų 
valdžios atstovams didžiausias rūpestis buvo patiems iš
silaikyti valdžioje,' ne?<pagerinti Rusijos darbininkų gy
venimą. Leninas įpareigojo Dzeržinskį vartoti patį žiau
riausią terorą, kad tiktai paties Lenino parinktoji; val
džia galėtų išsilaikyti valdžios priešakyje.

Komunistams atsistojus valstybės priešakiu, Rusijos 
darbininkų gyvenimas žymiai pablogėjo. Rusijos darbi
ninkai kiekvienais metais vis mažiau ir mažiau produktui 
galėjo nusipirkti už uždirbtus pinigus. Jiems dar ir šian
dien trūksta duonos, mėsos, daržovių, nors Lenino pa
skelbtas melas, dar ir šiandien einąs, sako, kad Sovietų, 
valdžia yra darbininkų valdžia.

Dabar komunistai išleidžia labai dideles sumas pro^ 
pagandai. Į propagandos darbą jie įkinkė labai daug 
žmonių. Rusai propagandistai veikia ne tik pačioje So- 
vietijoje, bet ir užsienyje. Galimas daiktas, kad užsienyje 
propagandistai išleidžia daugiau pinigų, negu pačioje 
Rusijoje.

Propaganda verčiasi ir lietuviai frontininkai. Jokia 
kita grupė neskiria propagandai tiek daug pinigų, ener
gijos ir spaudos skilčių, kiek propagandai skiria Fronto 
bičiuliai. Dauguma lietuvių propagandos nemėgsta. Jie 
jos visai nevartoja. Jie yra įsitikinę, kad atliktas geras 
darbas yra geriausias propagandistas. Geri darbai patys 
už save kalba, nereikia samdyti žmonių tiems darbams 
girti, nereikia pūsti tuščio burbulo.

Prieš porą savaičių mūsiškiai paskelbė, kad prie 
prancūzų konsulato protestavo 200 lietuvių. Protestuo-

vai prieš Lietuvos okupentą ir 
komunizmą ir toje novelėje tu
ri būti pabrėžta ir būtinai kaip 
sąlyga pastatyta, kad būtų pa
brėžta niekingumas bendradar
biauto] ų, visokių, kolaborantų 
kvapumas ir naivumas, visokių 
pasimetėli ų neprota vimas. T a 
novelė turi .būti literatūrinė — 
tai gerai. Vienas dalykas, kas 
mane pykina, tai novelėse daž
niausiai išblukęs lietuviškumas 
išblukęs. Mes šokame šokius, 
dainuojame damas. Ir komunis
tų okupuotoje Lietuvoje, taip 
nas ir jų chorai dar geresni,kaip 
mūsų. Lietuvybė turi būti ne
nublukusi, turi būti kovinga 
preš okupantą ir komunizmą, 
tai vra mūsų tikslas. Mes tam 
čia ir esame. Tam mes ir pabėl 
gome. Kuo mes pateisinsime čia 
savo buvimą? (Stiprus ir gau
sus plojimas). Mano supratimu, 
jeigu novelė bus parašyta, kur 
bus rašoma apie kalnus, meilę, 
žuvavimą ir nugėrimą ir nieko 
daug au, tai niekai, jokios ver
tės nėra. Ne tik novelėje, bet ir 
visuose skaitiniuose turime pa
brėžti, okupanto klastą, veidmai 
nystę, ir niekšiškumą, o taip pat 
niekšiškumą ir visų bendradar
bi autoj ų, ir jau vien dėl to, kad 
po tos novelės konkursu pasira
šys Reorganizuota Lietuvių Ben 
druomenė, tat ir ta novelė turi 
būti reorganizuota. Kitos išeities 
męs neturime ir negalime turė
ti. Tai šitokia yra mano pastaba 
Kultūros Tarybai.” (Stiprus ir 
entuziastiškas plojimas).

Kultūroj tarybos narys p. Ig. 
Petrauskas pasisakė prieš to
kius griežtus reikalavimus no
velei parašyti. Ponia Juškevi
čienė savo prąnesįcpe pabrėžė, 
kokie reikalavimai" yra statomi 
novelės konkurso dalyviams,bū
tent: “Turi būti išryškinta mora
linės ir tautinės savybės. Labai 
plati ir ^griežta sąvoka. Tojį ko
misija^ kuri’ vertins' noveles ir 
skirs premijas, jei bus menka
vertės, tai tokios novelės, be 
abejo, bus atmestos”. *
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sakojo, ką apylinkės valdyba yra nuveikusi nuo šių 
metų kadencijos pradžios. Suminėjo visą eilę darbų, 
kurie buvo, būtini atlikti. Paaiškėjo, kad valdyba, be 
savo tiesioginių darbų, talkino apygardos valdybai, 
vykdė JAV LB Krašto valdybos potvarkius, rinko 
aukas lituanistinei mokyklai, sėkmingai Įvykdė LB 
rinkimus, aukomis parėmė radijo valandėles, Įvairias 
instituerjas, dalyvavo lietuvių festivalyje su savo 
prekystaliu ir laimės šuliniu, padėjo vyresniojo am
žiaus žmonėms įsigyti specialias, pirmosios pagalbos 
apyrankes, atstovavo policijoje šiai lietuvių, kolonijai 
ir visą eilę kitų darbų atliko.

Pažymėtina, kad LB Marquette Parko apylinkės 
vaidyba taip pat rūpinasi ir šios kolonijos saugumu 
bei išsilaikymu. Tad ir lietuviai turėtų daugiau dė
mesio rpdytiir LB dirbantiems dafbamš. Pasyvumas,, 
tai nelaimė; Tą gerai turiiiie visi įsidėmėti ir sutar
tinai 'dirbti.!’ > •

. ' ‘ * (Draugas/1982 m. rugsėjo' 24.dl) - .

Kiujleaot taantea. iittžriui 
term a dienini. Lemžū Nmjdenn Sen 
drevė, 173S So. HaLsred St. cLntsc. 
IL 00608. TtleL ttl-lQDQ.
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Gugis, neatėjo šaukiamas — vadinasi, nepasiseks. 
O kad kartą pakviestas neatėjo, veltui prašysi — 
vistiek nebeis.

Nuomonė, kad Gugis y ra tikrai raganius, uis 
tip.i. u Į'galėdavo dar ir todėl, kad jis gerai 

pažino vL'ckLs žoles, žinojo, kuri kokią ligą gydo. 
Ne ’Leną zmcgi; ae vieną gyvulį, kalba, jisai pa-

■ r f-j rolėn 'S. ar tai šaknelėmis.

— Mano metai jau tokie, kad greitai reikės vie 
nam būti ir tylėti. Užteks tuomet, o dabar reikia 
žmonėmis pasidžiaugti.

Kur vestuvės ar krikštynos, senis ten būtinai 
turėjo užeiti ir pasigerti. Neaplenkdavo, nepra- 

l leisdavo jisai ir vakaruškų, kur vien jaunimas' 
[linksminosi. Visur jis buvo pageidaujamas sve
čias. Niekas tiek nemokėjo dainų, liūdnų, links-

vaišindavo skerdžių visi, ir iš vakaruškų, iš ves
tuvių, iš krikštynų nebegrįždavo jisai blaivas, ne- 
pasigėręs. Eidavo namo liksmai dainuodamas ir 
“žąseles varinėdamas”, kaip sako žmonės. Kai j 
prieidavo Kukio kiemą, tasai, išgirdęs skerdžiaus l 
balsą, atidarydavo langą ir tik galvą linguodavo.

Skerdžius sustodavo pas darželį ties Kukio 
larg’j ir klausdavo:

(Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 

SKAITYTI DIENRAŠTI "NAUJIENOS**
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Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

T*L: 562-2717 wte

Service 855-4506, Pag* 06058

f

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Strsei 

Valandoj pagal nnši turimą

i

1

DJ>A — DANTŲ GYDYTOJAS
4600 W. 103rd Street

■

Lietuviįr Žagarės klubo poatostojji-j 
nis narių susirinkimas įvyks sekma
dienį, rugsėjo 26 d., 1 vai. popiet, 
Anelės Kojak salėje, 4500 So. Tal- 
man Avė. Nariai kviečiami atsilan
kyti, nes yra daug svarbių reikalų j 
aptarti. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

R VILIAUS

VAKARU VEJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

DJL PAUL V. DARGIS
• GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS SUSIRINKIMŲ 

PRANEŠIMAI

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

Off. tek 423-8380
Valandos pagal susitarimą

OPTOMETRIST AS

KALBA LIETUVIŠKAI
2613 W. 7T«t St TtL 737-5149 

Tikriną akis. Pritari kn p kinins 

ir “contact lenses”.

PAVERGTŲ TAUTŲ 
SAVAITĖ

Prezidentas R. Reagan liepos 
mėn. 19 d. paskelbė Pavergtų
Tautų Savaitę. I pasirašymo iš
kilmes buvo pakviesti pavergtų 
tautų atstovai. Iš lietuvių daly
vavo VLIKo, ALTos, LB, Liet 
Respublikonų atstovai ir keli 
civiliai. Šiais metais į pavergtų 
tautų sąrašą buvo įtrauktos pir
mą kartą Afganistanas ir Š. Ko- 
dėja. Pavergtų Tautų savaitė 
skelbiama nuo 1959 m., kada 
JAV Kongresas įpareigojo pre
zidentą kiekvienų metų liepos 
mėn. trečią savaitę skelbti “Pa
vergtų Tautų Savaite” ir tuo at- 
kreipti amerikiečių ir pasaulio Bet^varbiadsia^

Naudingi patarimai Ir įdomūs dalykai
ŠIS TAS APIE MAISTO 

VIRIMO GUDRYBES
'I

GAIDAS-DA1M1D
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

ją reikia įtrinti iš visų pusių 
druska, Po to reikia paimti vi
dutinio dydžio obuolių, geriau
sia — saldžiarukscių.

Antį reikia įdėti į kepamąją 
dubenį, nugara apačion ir kepti 
krosnyje 2—3 valandas. Aplink 
antį reikia sudėti obuoliai.

Kai kepimo metu anties pa
viršius iš visų pusių gražiai ap
keps, įpilti pusę stiklinės karš- 
to vandens ir kas 10 — 15 mi
nučių laistyti atsiradusiomis sul įsas 
tirais. i * - •

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

I
i

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Iš tikrųjų patsai maisto paga-f 
minimas nėra taip jau sunkus irj 
komplikuotas darbas.

Reikia tik mokėti nusipirkti 
šviežius produktus, išlaikyti prer 
porciją, žinoti kiek kur .įpilti4 
druskos ir suderinti patiekalus?

, turėti išdirbtą^ 
skonį. ;

Kalbama, kad vyrai esą ge-‘

A’ftiėsą malamo

ti į .gabaliukus.
pridėti .pienė .mirkyta pyrago, 
keletą ^gabaliukų lašinių ir 

vi^ką; permalti 
mašinėle.

Gautą masę reikia ištrinti, tru
putį atskiesti terštu; vandeniu 
ar pienu. Po to pridėti įdėti 
kiaušinį pagal skonį truputį dru 
skos. Tą masę i maišyti ir iš jos 
padaryti 'malti j liūs.

- v - - t ^u<*s i^vpliol džiuvėsėliuose 
donasis tvanas būtų sustabdy- ^ešrii,. virėjai, nes. jįemeg^ą -ge- rr iškepti svies^ 

resnius valgius, negu’, pačioj mo
terys.

Jeigu šeimininkė nori, kad jos

dėmesį į laisvės netekusias tau
tas ir tuo pačiu budėti, kad rau-

LKD Biuletenis

Ofiso telefonas: 776-2880, patiko blondinė, kol neapsiveda 
su brunete.

, INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA

fc 2656 WEST 63nt STREET

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — PUn* apdrauds 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

Prostatos, inkstų ir ilapumo 
takų chirurgijir - 

5025 CENTRAL AVĖ.
St Petersburg, Fla. 33718

Tel. (8132 321*420f

Vyras nepagalvoja kiek jam pagamįnti valgiai būtų skanūs,

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

pirmiausia pati privalo ištirti ko- 
jiems gali trūkti ir tuos trūku
mus prašalinti.

Kitaip sakant, kaip maisto vL- 
rime, taip ir kitose gyvenimo- 
srityse niekad neapsimoka kar
toti tu pačių klaidų.

* * *
KAIP PASIGAMINTI VIRTOS 
KALAKUTIENOS MALTINIAI

Tam reikalui reikia paimti:
1 sv. kalakutienos,
1 kiaušinį,
1 riekutę pyrago,
V? stiklinės pieno,
2 šaukštus sviesto,
- stiklinę džiuvėsėlių, 
truputį druskos.
Reikia kalakutieną supiausty-

Musu Sąjungos Narei

c*

Prieš- paduodant' sėlinai į sta
lą, maltinius, sudėti juos į pus-, 
dubenį, pabust rfi tirpintu svie
stu.

Prie jų tinki bulvių košė ar 
troškintos morkos... , J

Kai šakutė lengvai lenda į rau
menis — antis laikoma iškepta.

Sudėjus obuoliu^ taip pat i 
galima palaistyti kepimo sulti
mis. ,r<

Antį galima kepti įdarytą ar- j 
ba prikimštą obuoliais, juos su
dėjus į anties vidų ir, papilvę 
užsiuvus, iškepti.

Iškeptą ir atvėsintą antį, reikia 
gražiai supiaustyti ir 'sudėti į 
lėkštę taip, kad kuo mažiausiai 
matytųsi perpiovimai.

Magdalena šulaitienė

— Onai šuiaitienei, gyv. Ci
cero, III., Loretos ligoninėje pa-

KAIP PAGAMINTI OBUOLIŲ: daryta sunki vidurių operacija
KOMPOTĄ .

Tam reikalui reikia paimti: 
6 obuolius,
Vž šaukšto citrinos sunkos,
1 puoduką vendens ir
2 puodukus cukraus.
Reikia užvirinti sirupą iš van

dens ir cukraus.
Kai sirupas pradės virti, tada 

įmesti į jį nuluptus ir supiausty- 
tus riekutėmis obuolius.

Virinti viską ant lengvos ug
nies iki - obuoliai taps peršvie
čiami.

- Guli 425 ka'mb. Ji yra dr. P. Ki-(^j 
sieliaūs priežiūroje.--- --------------- y

•žinovai teigia, kadangi SSSR | 
darbininkas vidutiniškai paga
mina tik 40% to, ką produkuoja 
amerikiečių darbininkas “kapi-t 
talistinėje” sistemoje, tai ru- ' 
sams nėra vilties prisivyti JAV-

• Didžiausias pasaulyje popie
riaus fabriku laikomas Sanan- 
nah, Georgia, JAV-bėse. Jį pa-

Reikia žiūrėti, kad tik obuo-|T?' Union - Camp bendrovė

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2d33 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave., Cicero

Telet 476-2345

I 
: I ■ I

ii Įvairi y afstumy, 

ANTANAS VILIMAS 
tek 37MU3 ttba 3744994

ADELEI BRIČKUV1ENEI
mirus, jos sūnui inž. Romui su šeima, Giminėms bei jos 
Artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu 
liūdime.

VANCE FUNERAL HOME
. i

J424 South 50th. Avenue
Cicero, ILK 60650

IKUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI

Aikštės automobiliams pastatyti

liai nesudegtų, nes sirupas būna 
gana tirštas.

Kada obuoliai išvirs, tada pa
statyti puodą į šalį ir į juos su
pilti citrinos sunką.

Atšaldžius kompotą, paduoti 
šeimai stalan, —•

* * *
KAIP KEPTI ANTĮ BEI 
ŽĄSĮ SU OBUOLIAIS

1936 m. Jo metinė produkcija 
siekia iki 996,000 tonų.

------------
• Mažiausią kariuomenę—gin- •' 

kluotų vyru skaičių turi San , 
Marino valstybėlė — vos 11 vy- 
rų. Į1

• Norint būti geru, neužten- 
I ka nutylėti apie kai kurias tie

sas. Reikalinga kartais pasakyti 
Kad paruošus antį kepimui, ir nekenksmingų melagysčių.

AMSULAN5O 
PATARNAVIMAI

TURIMI 

KOPLYČIAI

VISOSE MIESTO 

DALYSI.

Lai4*tivią

Direktorių

t

SOPHIE BARČUS r STEPONAS C. LACK IR SUNŪS- RADIJO iEIMOS VALANDOS

CHICAGOS PENSININKŲ S-GOS 
VALDYBA ir NARIAI

šeštadieniais Ir sekmalieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 tiL ryto. 
SWiM WOPA - 1490 AM 

trtndhiojamo* ii muty studija* 
Marquette Parka.

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TTF3 OH

EXPRESSWAY DR/MN&
WfcST STREET KEpubbc 71211

11928 SOUTHWEST HIGHWAY, Pato. Hilu, HL 174-4411

Vedifa — Aldona Daukut 
T*«4 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO. IL 60629

T<: OLympic

PETRAS BIELIŪNAS '

k-

<^7^?

Sat-Monday, Sept 1982
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reJefonas Ž68-O489. Ten 
tame* “Naujienos”, did 

hetuviNru Lnyj 
tflvftlfu dominu.

RADIJO PROGRAM
Seniausia UĖtttfą' Radijo progra
ma Naujojoj* Anglijoje. ii stotiei 
WL.YN, 1300 banga AM. v 
madieniais nuo 8 iki 8:30 
perduodama vėliausiu 
tiniq santrauka- Be to 
tai, muzika, dainos, ir 
Pasaką &ą fsr»Rrm i 
nas ir VaMBttRa MM 
reitaURis knJR>ta j BdRfr 
geiša te <temn> taantnvt

U<F v
MM

u.

Mcr* eujĖL wswra® 
t® m reteėJAu.* BUTKUS - VASAITIS

TeL: LAfayett* 3-SITj
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V. PŪTVIO GYVENIMO BRUOŽAI

JAU ATSPAUSDINTA
IN GENERAL

Chrysler New Yorker

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

KOVOS DEL LIETUVOS

KAINA

9JS9

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

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

F. MEDAS, 4059 Archer Av«rw, 

CMcego, TIL KM3X T»LYA 7-5991

GENERAL HELP-WANTED
(Bendroji pagalba reikalinga)

STASYS ŠAKINIS 
LIETUVIS DAŽYTOJ A£ 

Dažo namus 'iš lauko

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

• Kiekvienas žmogus gali 
klysti, bet atkakliai ginti 
klaidas gali tik idiotas.

A, TVERAS/:
Laikrodžiai ir bčaagenybte 

Pirdirima® ir Txtsym»s '?
2M4 West rHh SfrsH j-
TW. R E public 7-1941

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS

$17. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti čekį:

MARQUETTE PARKE, 68-tos ir 
Rockwell apyl. išnuomojamas 
4 kamb. butas. Darbo dienomis 
skambinti 471-1630 susitarimui 
po 6 vaL vale, o šeštad. ir sek
madieniais skambinti visą dieną.

Complete Auto Repair Service 
Tūne-up, Brakes, Transmission 

Work, Batteries/Electrical.
2641 W. 71st Street .

' Tel. 737-4176

REPAIRS
Įvairus Taisymai

nOIVi W. 95Hi 
Iver* Pidq III, 
6O64Z . 424-6654

su
są vo

tout Žemi — Pardavime 
UAL K STATI FOE SALI

(Tęsinys)
Mūsų baimė nepasitvirtino. 

Suvažiavimas praė j o tvarkingai 
— jokio užpuolimo nebuvo. Ko
dėl niekas šauliams netrukdė,

advokatų draugija
V. BYLA1TIS

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

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

0606 S. Kedzle Ava. 
Chicago, III. 60629
Tel: 778-8000

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS 5 kambarių 
2 mieg. butas. Apšildytas. Plyta 
ir šaldytuvas. Divpnai, Suaugu
siems. 73-čios ir Campbell apy
linkėj. $245 į mėn.

Skambinti 776-8180

M. ŠIMKŪS. \
Notary Public , -• r i. 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood, TeL 254-7450
Taip pat daro&f vertimai, giminių 
iškvietimai, pūdomi pilietybės prv 

žyniai ir kitokie blankai.

Marquette Parko Lietuvos Vyčių 
metinis susirinkimas

Knygą galima gauti Naujienose ir pas K. Janutą, 
arba rašant tokiu adresu:

“LIUCIJA”
Miko Lileikio apsakymu knyga 

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

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

Ave.. Chicago. IL 60629.

DĖMESIO
62-M METŲ AAtž. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui autwneMHo 

Liability apdraudimas penainia- 
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS '
4645 So. ASHLAND AVI.

, TeL 523-8775 .

Advokatas
GINTARAS Pi ČEPĖNAS

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

Sesta d.: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162 \ 
2649 West 63rd Street 

Chicago, ffl. 60629

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto
Dirbu ir užmiesčiuose, 

garantuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tai. 927-3559

— Registruota Amerikos Lie
tuviu Bendruomenės Vid. Vaka
rų Apygarda rugsėjo 26 d., sek
madienį, 12 vai., ruošia geguži
nę Vyčių salėje, esančioje

ir iš vidaus. Į
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St.
(Town of Lake)

BUTŲ NUOMAVIMAS
9 NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

KAM MOKĖTI NUOMA? r 
GERIAU MORGIČIŲ.

5 ir 4 kambarių medinis. 1 auto ga
ražas. Geri pamatai. Mažas įmokė j i- 
mas. Savininko’ paskola 10%.
Brighton Parke.

Dailus pensininkui nedidelis namu
kas. 2 po -4. Aluminijaus langai. Nau
jai atremontuotas, 42-ra ir Artesian. 
Savininko paskola.

2 butai. Įrengtas skiepas.^ Centrinis 
šildimas. Tinka ir didelei šeimai. Ne
brangus. 72-ra' ir Campbell.

Skambinti teL 436-7878

NAŠL& MOTERIS išnuomoja 
3 kambariu butą su baldais, *■ *" c. *
gražiame New Buffalo mieste
lyje, arti krautuvių ir gydytojo. 
S ąž i ningiems nuomininkams 
bus didelė nuomos nuolaida. 
Pageidaujama vedusi pensinin
kų pora. Dėl informacijų skam

binti (Chicagoje) 596-8260 
po 7 vaL vakaro.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMZNAjąf 
1 IB fEMATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS JSSJMOE2JIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fc * 4

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAŪSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, I1L TeL 847-7747

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 71 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

• Kun. K. Kuzminskas paminė
jo dešimties metų jubiliejų nuo 
Kronikos pirmo numerio išleidi
mo. Bengiamos iškilmės spalio 
9 d. šaulių salėje. Bus pamal
dos. Dalyvaus vysk. V. Brizgys 
ir vysk. D-ksnys. Kita dalis iš
kilmių nukelta vėliau. Prašo 
-dalyvauti parengimuose ir pa
remti Kronikų leidimą. Leidžia- 
mas specialus biuletenis infor
muoti apie Kronikas. Įdėtas ar- 
Itivysk. J. Bernardin sveikini
mas.

■ Iškilus parapijų mažėjimui, 
apie lietuvių santykius su len
kais anais istoriniais laikais ga
na prasmingai pasisakė ir kun. 
A. Markus. Atrodo, susipažinęs 
su anų laikų istorija.
• Zakarka pamini parapijos ren
giamą festivalį, suminimas ir 
rengiamas Dariaus-Girėno mi
nėjimas, jų skrydžio 50 metų 
sukakties proga. Pasukim spau
dą ir pagal galimybes dalyvau
kime.

Po visų pranešimų,- išrinkta 
naujai kadencijai valdyba. Pir
mininku — P. Binkis, vicepirm. 
— p. Zakarka. Iš viso 11 asmenų 
prisaikdino lietuvių kalba kun. 
A. Markus. Pasveikinome katu-

nageliu dabar pasakyti, nes ir 
anuomet tikrai nežinojau. Pūt- 
vis ir Šaulių Sąjunga turėjo ne
mažą draugų’ kariuomenės va
dovybėje, kurie galvojo blai
viau už Papečkįl Gal tie draugai 
sustabdė karštakošius. Gal par
tijų vadovai paspaudė1 karinome 

sian Avė. Bus skanių lietuviškų nės vadovybę. Pagaliau gal zir 
valgių ir smagi muzika šokiams.' patys Pūtviui nepalankūs kariš- 
Visus prašo piknike dalyvauti, kiai, supratę situacijos rimtumą, 

Naujienose netiksliai buvo pa- pamatė, kad perdaug toli nueita 
skelbta, kad įėjimas veltui. Be 
mokesčio neįeisite. Teks mokėti, 
kaip paprastai.. Valdyba

— š.m. spalio mėn. 3 d., sek
madienį,; 3 vai.- popiet, Lietuvių 
Tatųiniuose Namuose (6422 So.

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir 
grožis. Kietais viršeliais______ ________

Minkštais viršeliais, tik_______ _
Dr. A. J. Gtusen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai Tik___
GeHma taip pat užsakyti paštu, atsiuntus ček| arba 

money orderį prie nurodytos kainos pri- 
4edwt SI p«ninntimo ižl&idoma.

KURIAM GALUI MOKĖTI 
DAUGIAU?

PIRKDAMI NAUJUS AR. VARTOTUS 
Autqmobiuus1 sutaupysite 

NUO $300 IKI $1,000102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos. 
Kaina —$3, persiuntimas paštu — $1.

KNYGĄ IŠLEIDO CftICAGOS LIETUVIŲ 
" LITERATŪROS DRAUGIJA.

Amerikos Lietuviu Taryba (jos 
Visuomeniniu Reikalu Komisi
ja) rengia svarstybas Lietuvos 

j laisvinimo ir išeivijos veiklos 
I klausimais. Jose dalyvaus 3t. 
'Lozoraitis, Jr. (iš Romos), dr. 
į D. Krivickas (iš Vašingtono) ir 
j rašytoja D. Bindokienė (iš čį- 
. kagos). Visuomenė kviečiamą 
dalyvauti. Įėjimas veltui. Aukos 
nebus renkamos.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daui 
oadėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, M Su du vos* 
išleista knvps sn legališkcrmi< 
rormomis

Knvga su formomis garma 
Naujienų administracijoje.

$250 WEEKLY PAYCHECKS 
(fully guaranteed) working part* or 
fjill time at home. Weekly paychecks 
mailed directly to you from Home 
Office every W’ednesday. Start im
mediately. No experience necessary. 
National company. Do your work 
right in the comfort and security of 
your own home. Details and applica
tion mailed. Send your name, and 
address to:
AMERICAN FIDELITY COMPANY, 
Hiring Dept. 77, 1040 Lone Star Dr.,

New Braunfels, TX. 78130

ir savo iniciatyva vienu ar kitu 
būdu sutvarkė chuliganus ka- 

f reivių tarpe. ' Vyr. kariuomenės 
štabas negalėjo- nežinoti apie 
Pūtvio potvarkį; liečiantį šaulių

< paistarimą Įgulos bažnyčion už^ 
. puolimo atveju.
I Labai galimas -dalykas, kad 
; štabą apie tai tiesioginiai pain
formavo pats Pūtvis, nes jis ten 
dažnai posėdžiaudavo, ypač ves- 

Į damas derybas dėl Šaulių Są--> 
I jungos statute Galėjo įvykti ir 
I visiškas atsitiktinumas, nors 
tuo ir sunku patikėti — Kaune 
tuo metu buvo perdaug tamsiu 
gaivalų, degančių šaulių neapy
kanta. Kiekvienu atveju, suva-

m. rugsėjo 21 d. 8 vai. 
vak. parapijos salėje vyčiai rin
kosi į poatustoginį - metinį su si- 
linkimu. Pirm. P. Binkis pa
sveikino dalyvius ir pradėjo 
dienotvarkės svarstymą. Maldą 
sukalbėjo kun. K. Kuzminskas, 
kadangi dvasios vadas kan. V. 
Zakarauskas dėl ligos negalėjo 
atvykti. Protokolą perskaitė So
phie Nieminski. Protokolas pri
imtas. Trumpus pranešimus pa
darė kiti pareigūnai. Ir. Sankulė 
ir kiti delegatai, dalyvavę vyčių 
konvencijoje, paminėjo puikiai 
pasisekusią konvenciją, kuri 
įvyko rugpjūčio 19-23 dienomis 
Scrantone, Pennsylvania.

Vėliau atėjęs kun. A. Mackus 
buvo pakviestas piie prezidiu
mo stalo.

— Koks yra skirtumas tarp 
mėsos krautuvių Vilniuje senes 
niais laikais ir dabar?

— Skirtumas toks: Anksčiau 
ant iškabos būdavo parašyta 
“mėsininkas”, o viduj buvo mė
sa, o dabar ant iškabinta yra 
“mėsa”, o viduje tik mėsinin-

žLvimas buvo be išorinių truk~< 
dyiaų. Jame dalyvavo kelių du1 
džiųjų part jų lyderiai, kūne 
buvo išrinkti į LšS-gos centro 
organus. Suvažiavimo metu j;e 
Pūtviui buvo labai palankūs ir 
parėmė jojo ideologinę poziciją 
bei pritarė preL Mykolo Krupa-, 
vič'aus siūlymui, kad Pūtvis bū- 
tų paliktas centro valdybos pir-J 
min’nkc pareigose.

Ana nelaimingą seimo posėdį ’ 
daug kas apga;lestavo jau neuž-1 
ilgo po Papečkio atakos ir taip 
2xikė Pūtviui, man pačiam ir j 
įvairiems kitiems Pūtvio ben-/ 
dradafbiams. Daug panašių pa-l 
sisakymų teko girdėti ir vėliau,! 
ruošiant Vlado Pūtvio biografi
jos pirmąją laidą, kurioje turė
jo būti atspausdinta Steigiamo
jo Seimo posėdžio stenograma. 
Kai tą į normalų tekstą perra
šytą stėnogramą parodžiau ke-| 
liems aukšto rango karininkams,. 
jie buvo, kaip man atrodė, ne
juokais pas’piktinę, sakydami, 
jog toj: stenograma nedaro gar
bės Lietuvos kariuomenei ir 
Lietuves Respublikai. O Lietu
vos kariuomenės vadas, LŠS-gos 
garbės šaulys generolas Stasys 
Raštikis, kuris peržiūrėjo visą i 
biografiją ir davė man daug nau 
dingų pastabų, minėtajai steno-i 
gramai teturėjo du žodžius: ’ 
“biaurus dokumentas!!”

(Bus daugiau) ;

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
N«ujier.os« galima gauti nepaprastai Įdomius gydy- 

’ tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo ataiminimug.
Dr. A. Gusaen — MINTYS IR DARBAI, 259 psU liečia 1905 

Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpiajmį _____i_________________ »8.00

Iš viso dalyvavo apie 40 as
menų. Pastebėtina, pas vyčius 
grsžus susiklausymas ir narių 
aktyvumas. Pavyzdžiui, 35-oji 
kuopa sutelkusi virš 300 narių. 
Vadovas — J. Paukštis. Iš viso 
Amerikoje yra virš 50 kuopų su 
3,503 narių.

Skii stūmės apie 10 vai. vak.
K. P.

St. Petersburg B’ALFo rudens 
vajaus at.darymas įvyksta š. m. 
spalio mėn. 8 d., penktadienį, 
11 vai., Semincle parke, 8-lame 
paviljone.

Bus karšti pietūs 12 vai. 30 
niin., turtinga loterija, šokiai ar 
žaidimai.

BALFas kviečia visus St. Pe- 
lersburgo lietuvius ir besisve
čiuojančius turistus atsilankyti 
į BALFo pikniką.

Kartu vyksta ir BALFo direk
torių suvažiavimas. Posėdžiai Chicagoje prie 47-tos S. ir Arte 
prasidės Lietuvių Klubo mažoje 
salėje spalio mėn. 9 d., šeštadie
nį, 9 vai. ryte. Spalio 10 dkną 
pamaldos vyks Holy Name baž
nyčioje 1 vai. popiet. i

Artimo meilė telydi mus.
BALFo valdvba

ahj (enihei), viešbučiii n automobiUų nunmavimo rezervineiia®-
« kelionių draudimus; Organizuojame keliones j Lietuvą ir kitu^ leaftu; 
Sudarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje ir teikiame tufo? 
TudjAA visais kelionių reDjūaU. uuo/

« .nV Chartered lėktuvai*, tik .*tm resstvuon rietą;u aiixzto — priej 45-60 dienu

Hgametia patyrimas — sąžiningas darbas 
^el ruoHatėa keliauti — kreipkitės į Lietuviu įstaigą:

American Travel Service Bureau 
9727 S. Western Ave^ Chicago. UI. 60643

V ' ' * Te,cf- 312 238-9787

tomis naują valdybą.
Pabaigai kun. A. Markus su- 

k ’bėjo maldą, P. Binkis daly
vaus pakvietė vaivėms: karštas 
kugelis su priedais, tortai su ka
vute ir net kelios bonkos vyno 
buvo ant stalo.

| BALZEKAS MOTOR SALES
•į CHRYSLER • IMPERIAL

!
{ PLYMOUTH • K CARS

.. . Į‘U WILL LIKE US”

Į 4030 Archer-VI 7-1515 HOMEOWNERS POLICY

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

’ ARVYDAS KIELA
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629
434-9655 ar 737-1717




