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KANCLERIS SCHMIDT LAIMĖJO

buvo tikras, kad krikščionys de
mokratai gaus reikalingą dau
gumą Hesse savivaldybei suda-

c SOCIALDEMOKRATAI GAVO DAUGUMĄ ATSTOVŲ;
♦ . “LAISVIEJI DEMOKRATAI” VISAI PRAKIŠO

BONA, Vakarų Vokieljja. — 
Hesse provincijos rinkimai nu 
stebino visą V. Vokietiją, išsky
rus kanekrį Helmut' Schmidtą. “ryti, bet jie pageidaujamos dau- 
Jis .buvo tikras, kad socialde- 
mokralai larmės." Jis- važinėjo 
po visus Hesse provinęįjos mies
telius ir rimtais “, ar'gumebtaįs 
įtikinėjo,’kad krikščionys' demo
kratai negali1 gauti daugumos, 
nes jų vadai pasitiki '“laisvai
siais deihdkrata’s”'.'' Dąbartinj 
“laisvųjų ’demokratų” vadų jis 
labai aštriai' iškritikavo pž norą 
pakeisti t spcialinėš- ;apdraudos 
jsta tymą?įį ■' f T' J '■J': ■

Iš krikščionių itenipkrat^ tiks
liausiai atspėjo. Bavanjoskrik^ 
čionių >deiji.. vadas Strąijss. Jis,: 
norėjo sudaryti.koaliciją-ir tuo
jau pareikšti nepasitik ėjimą 
kancleriu', “Schmidt ,'. “Laisvieji, 
demokrafaf’ .‘gali būti tuščias 
maišas.

' Tuojau po rinkimų Vak. Vo
kietijos užsienių rėikąhj: Jrtįnis- 
teris Genscher pareiškė^ kad jis. 
pasitraukia čiš-Laisvųjų demo-i 
kratų pa^j^^^ni£iptparei-j 
gų.

gumos negavo.
Krikščionys demokratai surin- 

ko 45.6% visų Hesse balsų. Pra
eitų rinkimų metu jie buvo su- 
rinket beveik 2% daugiau balsų, 
negu ptaeitą sekmadienį. Jie ti- į 
kėjosi gauti laisvųjų demokra
tų balsus, bet tikrvė pasirodė 
visai kitokia. Laisvieji demokra
tai nesurinko. nė pusės tų balsų, 
kuriuos jie anksčiau, buvo gavę.

Krikščionys, demokratai ne' 
liktai patys’, gavo mažiau balsų, Į 

<bet jie prarado galimą koalicinį 
bičiulį, kuris visu frontų pralai
mėjo. Hesse t rinkiniai parodė, 
kąd laisvieji demokratai gali 
hūti: visai -nušluoti Įš politikos.

Socialdemokratai gerokai
Lr ’ sustiprėjo

. - - - S j;
Rinkiminės kampanijos^mėfū' 

'Hesse sociaidemokrataį gdrekai 
^sustiprėjo. Yra .pagrindo many
ti, kad dąlįs laisvųjų demokratų
ir net.r krikščionių/ demokratų 
"balsavo" už sočiai demokratus.

SocfeMęnįokrataį surjpko 43

• perims kftr žinba^-'^urie ’btivo
^j^ęjitUSvT^f-Įiėmbklratai, bet

i ir ža-

koalicijoj'ė . įšg, Hri-; 
mut Schirii^^Yri^inijį.',Ų-

Bet galima Į^ai“ hąuja- kom- 
binacij a. Pb yišiskb^laišyųjų,' dj»-' 
mokratų*' prilatniėjinib Hešse 
provincijoje, ^trėčfoj - vietoj atsi-' 
rado Žalioji partija. Josios va
dai pirmadiėių paskelbė, kad 
laisvųjų demokratų nėra.

Prakišo.vokiečių krikš
čionys demokratai-, r

V. Vokjetijbs krikščionys

z.lais- 
d^nd^rat^ partijas vado-

’ yybė ne tik-tąi atleis Gėnscherį, 
.liet priesakuiėpa^tatyŠ ^orinčius į 
beharadarbiAūii:šir 'socįaldemo- 
ktatais, tai "socialdemokratai ga
li turėti daugumą parlamente. 
O jeigu’ kancleris -Šchmidt dar 
susitiks su 8 Žaliosios partijos 
atstovais, tai krikščionių demo
kratų nepasitikėjimas bus be
reikšmis.

Spalio ir net lapkričio mėnesiai vidurio vakaruose esti šilti ir gražūs, bet šiais metais oras 
atšalo jau rugsėjo mėnesį. Paveiksle matom šiaurės .Minnesotas ankstyvo sniego vaizdus.

EUROPOS PARLAMENTO KOMISIJOS 
REZOLIUCIJA APIE PABALTIJĮ
Europos Parlamento Politinė Komisijairugsėjo 23 dieną 

‘"priėmė rezoliuciją Pabaltijo valstybių kHhsrmu. Apie lai 
VLIKo valdybą iš Europos telefonu informavo inž. Adolfas 
Venskus, VLIKo atstovas prie Europos Parlamento.

šią rezoliuciją, liečiančią padėtį Estijoje, Latvijoje ir Lie
tuvoje, pasiūlė Europos Parlamento nariai — keturi britai ir du 
danų parlamentarai. Rezoliucija dalinai remiasi 1979 m. rug- 
piūčio 23 d. Maskvoje padarytu 45-ių pabaltiečių pareiškimu, 
pasmerkiančiu Molotovo-Ribbcntropo paktą. Politinė komisija 
rezoliuciją pristatys Europos Parlamento pilnaties posėdžiui, 
kuris įvyks Strasburge lapkričio—sausio mėn, bėgyje.

Gavę priimtos rezoliucijos pilną tekstą paskelbsime spau
doje. . (Elta)

| GENEROLAS DAHER NORI 
I NUSTATYTI ATSAKOMYBĘ

SOVIETŲ TANKAI 
LIBANIEČIŲ RANKOSE

BEIRUTAS, Libanas.— Nužu- 
Į džius Bašir Gemajelį, Izraelio 
J tankai-ir šarvuočiai- metėsi į va- 
; karų Beirutą ir užėmė vishs 
j strategines vietas. Izraelitai pa- 
i ėmė visus Sovietų tankus, slo- 
j vėjusius gatvėse ir strateginėse 
i vietose.

Izraelitai tuojau apmokė liba- 
I niečius, kaip, vartoti Sovietų 
I tankus. Libaniečiai neturėjo jo- 
j kio patyrimo. Izraelitai parinko 
j grupę Libano jaunų šoferių jr 
Į davė pagrindines informacijas 
l’kaip reikia valdyti tankus, 
j Pirmadienį apmokyti libanie

čiai jau iššliaužė į Beiruto gat
ves su Sovietų tanka’s. Izraelitai 

į vakarų Beirute taip pat .rado di-
BUENOS AIRES, Argentina, ’ ,.,tankų , kiek>'

Izraelitai perleido didelę ginklu 
dalį libamieėiams.

Libano policija daug saugiau 
jaučiasi, kai šalia jos atsistoja' 
libaniečių valdomas lankas.

ARGENTINOS VALDŽIA 
NORI FALKLANDO SALŲ
NEW YORK, N.Y. — Argen

tinos vyriausybė dar ir šiandieni— Generolas Americo Daher, 
reiškia pretenzijų į Falklando

' salas. Dabartinės Argentinos vy
riausybės reikalavimai bus visai 
kitokio tono ir kitaip pagrįsti.

Argentina jau atleido visus ka
riuomenės vadus, kurie, visai 
nepasiruošę, į vėlė Argentiną j

— Britų vyriausybė jau prieš kovą prieš britus, valdančiusde
mokratai,* įskaitant'ir Straussą, metus pradėjo pasitarimus su Falklaando salas 160 metų. Ar- 
Hesse provincijos rinkimus pra- Kinijos vyriausybe dėl Hong gentiniečiai neturėjo tinkamų 
laimėjo. Dabartinis krikščionių Kongo. Premjerės atvykimas ginklų, nebuvo susisiekimo, 
demokratu vadas Helmut Kohl »s anksto buvo aptartas. .daugelis karių peršalo, susirgo 

ir mirė. Britai paimtus belais
vius nuvežė į Argentinos uostus.

Prezidentas Bignone pasirinko 
kitą užsienio reikalų minister^ 

i kurio argumentai bus kitokie. 
( Argentinos atstovas pasakys kal- 
' bą Jungtinėms Tautoms apie 
į Falklando -r Pietų Georgia salų 
likimą.

Sekretorius George Shultz New Yorke tariast su įvai
rių arabų valstybių atstovais dėl įvykių Libane 
w ■ ’. jr dėl taikos Artimuose Rytuose.

■W EDMUND BROWN GALI 
i PATEKTI Į SENATĄ

LOS ANGELES. — Kaliforni
jos gubernatorius Edmund G. 
Brown gali patekti į Senątąr Iki 
šio meto San Diego meras Pete 
Wilson jautęs^ stiprus. Jam ne
atrodė. kacf-lcaš nors galėtų kan- 
ddatjįotf į Senatą ir sudarytų 
janf’pavojų. Dabar Wilsono ša
lininkai pastebėja, kad guberna
torius Brown labai lęng^aį gali 
būti išrinktas Kalifornijos sena
torium. Wilsono bendradarbiai 
planuoja imtis visai kitokių prie
monių rinkiminei kovai.

Pirmon eilėn teks skirti dau-

kuris Falklando salose vadovavo 
vienam Argentinos kariuomenės 
daliniui, prašo kariuomenės va-’ 
dą gen. Cristiano Nirolaides su
daryti karių komisiją, kuri iš
tirtų Argentinos kariuomenės 
vadus, kurie nepilnai pasiruošę 
nutarė įsiveržti į Falklando sa
las ir vėliau labai lengvai pra-’ 
laimėjo kovas. j

Generolas Daber nori nusta-' 
tyli' kiekvieno kario atsakomy- i dus susirūpinti oru. 
bę, kuris pasiūlė, nutarė ir pa-’ Iškelti satelitai pranešdavo 
siuntė karius į Falklando salas.) Amerikos aviacijai, ar iškildavo 
Jam atrodo, kad į salas buvo pa- ’ kurioje nors Žemės paviršiaus 
siųsti neparuošti kariai, su jais [vietoje pavojingi debesys. Kiti 
nepalaikytas nuolatinis susisie
kimas.

Generolas Daber norėjo pasi
traukti iš kariuomenės, bet da
bar jis prašo generolą Nisolai- 'kelti satelitai jau 17 mėnesių 

•dės iš pagrindų ištirti visą rei- nepranešinėja pavojingų debesų 
kalą ir patraukti atsakomybėn Į susidarymo. Aviacijos vadovybė

' nežino, kas atsitiko su satelitais. 
Jie galėjo palys sugesti, bet kas 
nors juos galėjo ir sugadinti. Vi
siems rūpi nustatyli satelitų ne
veikimo priežastį.

Tvirtinama, kad laivynas dar 
turi du satelitus, pranešančius 
apie pavojingus debesis, l>el vie
nas jų jau silpnėja. Pranešimai 
ne tokie aiškūs.

ORO SATELITAI 
NESIUNČIA ŽINIŲ

WASHINGTON, D.C.— Kelis 
milijonus dolerių kainavusieji 
oro satelitai jau nustojo veikę. 
Šis klausimas privertė karo va-

NESPĖJO IŠVEŽTI PALESTINIEČIU 
PALIKTŲ ARCHYVŲ

BEGINO MINISTERIAI ATSISTATYDINS, JEIGU NESUTIKS 
SUDARYTI BENDROS KOMISIJOS SKANDALUI IŠTIRTI

JERUZALE. — Izraelio karo 
! jėgos pranešė, kad be trečiadie
nio jos nepajėgs pasitraukti iš 
Beiruto. Izraelio kariškoji vado
vybė buvo pasiruošusi visai ne
sitraukti iš Beiruto, bei Beginąs 
buvo priverstas visas savo karo 
jėgas atšaukti iš viso Beiruto 
trečiadienį.

Stovyklose laikomų palestinie
čių žudymas tiek paveikė visą 
pasaulį, kad Izraelio ministerial 
pareikalavo Beginą sudaryti 
neutralią komisiją ir ištirti visą 
reikalą. Labiausiai kaltinamas 
Izraelio gynybos ministers Ariel 
Saronas. Jis žinojo, kad falangis- 
tai rengiasi išžudyti Čatilos, 
Sabros ir Fachani stovyklose 
esančius palestiniečius, bet jis 
nesiėmė žingsnių skerdynėms 
sustabdyti. Nuotaikos atslūgo, 
kai paaiškėjo, kad patys'izraeji- 
tai neaudė palestiniečių. Yistkk 
kilo didelis pasipiktinimas, kai 
paaiškėję kacHšarnnas nesiėmė 
žingsnių žudynėms sustabdyti, 
kai falangistų karo vadas pra
nešė Izraelio karo vadovybei 
Beirute, kad 300 palestiniečių į 
jau sušaudyti čatilos stovykloje.

Aiškėja, kad Libano kariuo
menės vadovybė atsisakė per 
imti suimtų palestiniečių sto 
vykias, nes neturėjo pakanka
mai paruoštų apsaugos dalinių.

Aiškėja, kad palestiniečių žu
dynės prasidėjo tuojau po Liba- j 
no parlamento išrinkto prezi 
dento Bašir Gemajelio nužudy 
mo. Prezidenlas buvo nužudy- 
tas, jam dar neperėmus prezi j 
dento pareigų. Jis buvo pasinio-j 
šęs sustabdyti Libano musulmo
nų persekiojimus, bet nežiūrint 
į pažadus, jis buvo nužudytas.

Tą pačią' naktį Izraelio karo 
jėgos įsiveržė į vakarų Beirutą 
ir užėmė visas strategines vie 
tas. Sjiecialiai parnešti Izraelio 
daliniai užėmė visus svarbesniu* 
palestiniečių centrus ir išsivedė 
ten rastus palestiniečius. Izrae
litai neturėjo laiko patikrinti su
imtų palestiniečių ir nustatyti 
tikras jų asmenybes. Suimtuo
sius izraelitai vežė į Mar Elias 
stovyklą^ Ten buvo nedidelė or
todoksų maldykla ir kiemas.

dibesys nieko nereiškė, liet 
aviacijai rūpėjo pavojų suke- 
liantieji debesys.

Dabar jau nustatyta, kad iš-

nusikaltusius.

— Premjeras Žao Zeng pri
minė britų premjerei, kad nuo 
1997 Hong Kongo suvereninės 
teises pereis Kinijai.
--------- ------------------------------ ( 
giau pinigų televizijai ir radijo 
pranešimams. Pačiam Wilsonui 
reikės aktyviau dalyvauti rinki 
minėje kampanijoje. Kitiems 
atrodo, kad Wilsonas, pasiūly
damas rinkli-aukščiausio teismo 
teisėjus, padarė didelę klaidą. 
Teisėjai neturėtų priklausyti

— Pirmadienį aukso uncija 
kainavo ?412.

— Japonijos premjeras Suzu- 
nuo rinkėjų, bet būti sava ran- ki nuskrido į Pekiną susitarti su 
kiški. nauja vyriausybe.

norėjo

šioje maldykloje įvyko susirė
mimas su izraelitais. Nenorėjo 
izraelitų ten įsileisti, kaip neno- 
ri jo jų įsileisti ir Sovietų amba
sada. Bet kai izraelitai suskaldė 
ambasados duris ir įėjo, taiJru- 
sai susirinko i ambasad s ^po
grindį ir užsirakinėjo.

Izraelitų karo vadovybė, ma
tyt, buvo informuota apie Ara
fato slepiamą palestiniečių ar
chyvą ir kovotojus liečiančius 
dokumentus. Izraelitai nustebo, 
kad palestiniečiai nespėjo minė
tu archyvų sunaikinti. Manoma, 
kad izraelitai planavo doku
mentus nusifotografuoti, bet ne
pajėgė to padaryti. Tada nutarė 
juos išsivežti, bet jiems prireikė 
kelių dienų šiam darbui atlikti.

Izraelio vyriausybė
dar keliomis dienomis pratęsti 
vakarų Beiruto valymą. Izraili- 
taf neturi laiko iškrėsti vakarų 

'BeTruIo “namus. Jie žino, kad 
tuose namuose yra pasislėpusių 
palestiniečių. Patys jie nelenda 
į požeintnes landynes, o namams 
krėsti neturi laiko ir pajėgų. 
Izraelitų kariškoji vadovybė ne
nori rizikuoti savo karių gyvy
bėmis. Slėptuvių griauti dabar 
jie nenori.

Be to, Izraelio kariškoji vado
vybė vis dėlto nori paruošti Li
bano karius, kad jie galėtų nau
doti Sovietų ginklus ir tankus. 
Ne kiekvienas šoferis, pasodin
tas j tanką, pajėgs jį vairuoti, 
reikia patirties.

Izraelio kariškoji vadovybė 
neveža dokumentų ir karo me
džiagos į Izraelį. Izraelitai pri
krauna sunkvežimius ir išveža 
į pietinę Libano dalį. Vėliau ka
ro grobį izraelitai galės toliau 
pervežti. Jiems svarbu, kad šio
mis dviem dienomis jie išvežtų 
viską iš vakarų Beiruto.

Amerikos kariai laukia Beiru
to uoste ir iš laivų nelipa, 
kol neišvažiuos paskutinis izrae
litas iš Beiruto. Prancūzų ir ita
lų kariai jau iškelti, bet jie apsi
stojo aerodromo srityje, Į patį 
miestą jie nežengs, kol izraeli
tai neišsikraustys.

— Dalis H<mg Kongo aukso 
praeitą savai'ę buvo pervestas 
Į Singapūro Lankus.

—' Britų premjerė Margaret 
I hatch r, pasitarusi su nauja 
Pekino vyriausybe, išskrido į 
long Kongą pasitarti su vietos 

gubernatoriumi Edward Yude.

Helmut Schmidt

1

V. Vokietijos kancleris H. 
Schmidt sunkiai dirbo Hes
se provincijoj rinkinių me
tu. Jis labai patenkintas, 
kad jam pavyko išmušti H 
politikos arenos dabartinius 
laisvųjų demokratų vadus.

KALENDORfiLIS
Rugsėjo 28: Vaclovas, Visgir

de, Tautvydas, Mygama, Biitvi- 
lis, Tvilė, Gaidis, Vytė.

* Saulė teka 6:1 leidžiasi 6:39.
Oras debesuotas, šiltesnis, ga

li lynoti. . •



bail. Poceviciūtė

Ed “Moose” Krause

kuns

uno?
om

Tada kaip pupa 
prisieis pristatyti 

i: jis įsrirs, ar yra 
šiaip nemalonias

Natiūrmortaš. Aliejus

Naujausių moks’c žinių populiarus perteikimas 
JONAS /iDOMAVICIUS, M. D.

MOSUOJANČIU
VAISIU REIKALAI (5a)

Baisi tamsa vyrauja visokių vaistų naudo
jime, įskaitant ir laksatyvus, todėl šviėš- 
kimės visi pensininkai; tada pagerinsime 
savo sveikatą.

(Mediciniškas raginimas)
duriai būtu minkšti. Nepavęski- 

hiperoshiotib'atšį mė vien laksaiyvariis vidurius 
Yra dvi. svaigiau- MtraįKyu — niekada jų nesutvar- 

iruskiniai (ša-j kyšime, tarp savo darbą kitam 
laktulozės 
laksatvva;

miršta be- laiko per ei 
Arba vėl: kos- 

xK>š įJagrazini- 
per 3k*š, 6 silp- 

škės seka pelną 
jos dažosi

to Prašitiėjiiitaklebo
nas, sukalbės ihvokactjį.'

Choras is South West Sieję pf 
Chicago sudainuos keletą vpal- 
riotiŠKU dainelių.

Baubiame ir Čikagos Jiur- 
luistrės Jana Byrne Bei žymių
jų lllinojaus politikierių.

Dėl platesnių iiifonhacijų 
skambinkite John L. Paukštis, 
tel. .523-0546.

benaudok druskiniu fakšaty 
vii, pirm -nepasitarę! su gydyto

lake^O^
stock '

inĄmenca-
joti Pi**

lose mus dangun nuvesti, nes, 
girdi, jie jau su Dievų sutartį 
padarė: jie ATGIMĖ. Taip, jie 
atgimė apgavystėms, o naudin
gų darbų* jų nudaromų, nė per 
padidinamą stiklą nepamatysi. 
Priešingai, jie net neigia gerus 
darbus, kad tik toliau tingihiau- 
•ia lin galėtų lehgvdtikius ajigau-

Edward “Moose” Krause yra 
Amerikos Legiono Dariaus-Gi
rėno Nr. 271 posto narys.

Edwdrd •‘Moose” Krause, ge
rai žinomas nuo tų laikų, kada 
aiškiai pasižymėjo Notre Darinę 
universitete, bus Dariaus-Girėno 
auksinio jubiliejaus baliuje gar
bės 'svečiu. Balius įvyks šių me
tų spalio 8 d., penktadienį, 6072 
S. Archer Ave;, Mayfield salėje, 
kurio vadovu bus Ed. “MooscT 
Krause.

Edward “Moosė” Krause gi
mė ir užaugo “Back of the 
Woods” kaimynystėje. Jis daug 
dėmesio kreipė į sportą ir pats 
sportavo. Lankydamas De La-

Nenaudok vidurius UuoSuo- 
jmčių vaistu tada, kada jų NE
ĮVEIKIA naudoti, sakysime, dėl 
logos, del “sistemos išvalymo”, 

dėi kūno sustiprinimo (ionic), 
dėl pasijautimo “geriau)). Tai 
vis prietarai, kurie verčia nesi- 
j/ientuojancius pensininkus var
gti laksatyvus.

Nesvarbu, kad neturėjai vidu
jų viena ar dvi dienas — NE- 
J1K laksatyvų. Viduriai sūši- 
.varkys, kai pradėsi tvarkingai* 
maitintis ir gausiai naudingų 
skysčių gerti.

Kai pavartojus laksatyvus, 
juo jų gavai odos išbėrimą — 
jsi alergiškas jiems: jų ne- 
. drtok.

Nevartok laksatyvų ir tada, 
.ai pakito vidurių veikla ir tas 
.skilimas tęsiasi ilgiau DVIE
JŲ SAVAIČIŲ. Pasitark su gy
dytoju, pirm naudodamas lak- 
•atyvus. Gali būti atsiradęs vė- 
:yš, kuris užspaudžia žarnos 
pindį ir dėl to viduriai susilai

ko. Dabar kiekvienas pensinin
kas turi pasitikrinti, ar nėra 
PASLĖPTO — NEMATOMO 
;RAUJO inėšie. Reikės PEN- 
iIAS dienas nevalgyti kraujo 
jinėsos, žuvies, dešrų...). Rei
kės nevalyti darifd smegenų, 
cad riJažkš krtujb kitkiš nepa- 
ęklų į mėšlą 
lytEio* mėšlo 
avp gydytoji 

jasičplas — 
iraujaš tame mėšlo pavyzdyje 
Jei yra, pn^feis toliau (irtis su 
ekimui PRIEŽASTIES. Teji 

priežastis gali būti polypas ar 
irasufejęs VežYS.

Neimk. ar nustok cmęs lak

^elurijimas vidurių *y 
[ai švcrfcalai: gali būti 
lervai, laumenys ir * 
arnu sienelėse. Tark is

giau turi gerti naudingų skysčių 
negu čia
naudingų skysčių: juos išprakai- 
:uo<lain: ir vidurius jais sutvar
kydami, mes valome kūną ge- 
riaiiSiu būdu. Dar čia padeda 

ii-tyš: jose prakai- 
nųsiiiesę •; galibftąis 
tfe gerkime vie-

vii(.perišiiiinkai štisipraskime 
ff Sešileiskinil tiž nosies vedžio
jami visose srityse, įskaitant ir 
.iuosuojančių vidurius vaistų 
Virtoj imą.

lyko žinojimu. Bet nemariau, 
kad net ir tierris šauliams buvo 
žinomos visos srhulkm.enos bei 
anų dienų 2padeties rimtumas.

Darigiii išsigiedrmūs. audros 
buvę grūmojimai visada baisiai 
atrodo. Tačiau faktas lieka fak
tu, kad Vladui Putviui ir jo ar- 
timiausiems bendradarbiams 
anos kėlios dienos buvo vienos 
jubbžiaūšitį visoje Šaulių Sąjun
gos istorijoje. O sąjungai tos die
nos, nors viena prasme pasibai
gusios laimingai, kita prasme pa 
sibaige labai nėlafinmgai, nes są
junga kelrėmš metams nustojo 
jos įkūrėjo ir ideologo rankose 
prie josios, vairo.

(Bus daugiau)

Rimtai ir kebliai situacijai lai
mingai pasibaigus, Vladas Pūt- 
vis vengė apie tai daugiau ra
šyti arba tai diskutdoti plates
niuose šauliu sluoksniuose. Ir 
jam pasitraukus iš sąjungos va^ 
dovybės buvo tebesilaikoma dė
snio “tyla — gera byla” Matu- 
so knygoje Napjoleoho kalno in
cidentas tik visai prabėgomis 
vos-vos paminėtas. (Žiūr. J. 
Matusas, Šau7?ų Sąjungos ūtorL 
/a, p. 183). Buvo nemaža šaulių, 
kurių žinojimas apie šį įvykį li
ko labai miglotas ir po kurio 
laiko buvo visai užmirštas. Bet 
iš kitos pusės, ir eilei mėtų pra
ėjus, ir Aukštaitijoje ir Žemaiti
joje, ir kitose Lietuvos kraštuo
se ir krašteliuose n'e vienas eili
nis šaulys man Napoleono kalno 
incidentą užsimindavo ir mane 
ne kartą nustebindavo geru da-

Vietnamas būtų leidęs ame
rikiečiams anksčiau aiškinti ka
ro nietu žuvusius karius, jeigu 
JAV būtų pripažinusios Vietna
mo vVnaiijtyb^.

And thafg where Ų-S.-. 
Savings Bonds came in. Bey 
them through your bank. Or 
encourage your buaband W 
sign up for the Payroll Sa*- 
ings Pute where be werkfl.

That way, while you’re 
mee’ ing the day-today er- 
penecs, you’ll still b* buikHnf 
a more secure h ’ture for your 
family.

U.S. Savings Bourk. Far 
the woman who really know 
a good bargain.

nio. l odei eikime prie dar ge
resnės sveikatos — apsieikime 
visai be laksatyvų: naudokime 
kiekvienas gausiai vaisių, dar
žovių, rupios duonos, tokių pa- 
vainių, daug gerkime vaisių šun- 
koš ir naudokime trejopas spu- 
bds: javainių, kopūstinę, bulvi- 
Hę — šū pienu ir bė jo. A .

kada henaiidotiiii iras-

vartojant

Neimk jokių faksatywii, jei 
■ tūri viduriuose uždegimą (apen- 
į dicitą ar kitokią negerovę vidu: 
>. riuose, einančią su skausmais, 

mėšlungiais, išpūtiriiū, pykini- 
: iii u bei vėmimu).
; Nenaudok jokių laksatyvų il- 
i giau negu VIENĄ SAVAITĘ, 
I jei kitaip nenurodė gydytojas, 
j Visai nesvarbu, ar šušiivalkė 
-Į viduriai, ar ne —po savaitės nu- 
j trauk laksatyvus, jei kitaip elg

tis gydytojas nenurodė.
Neimk laksatyvų iki dviejų 

valandų po kitokio vaisto varto
jimo, nes laksatyvai gali suma
žinti vaisto veikimą.

SaBM g«ros veikios, kiekvie
nas tdištas turi neigiamą veik
lą — pašalinį veikimą (side ef
fects). Nedažnai tolia veikla 
pasitaiko, bė: kai ji atsiranda, 
gali būti rimtas reikalas ir rei 
kalingas gydymo. Pasitark su 
gydytoju, jn imant laksatyvus, 
gausi sekančius negerumus: 
svaigulį, nereguliarų pulsą, pro
tinį aptemimą, raumenų mėšlun
gį (cramps), neįprastą silpnu
mą bei nuovargį. Gali dar ir ki
tokie neg^ rūmai pasirodyti — jie

tuokiriie i 
žaislų iuii_ _ o. -
‘pjįė. Td3S xr^stišfl^sime, tada 
vidurių nSHkietnisinie.

VtmkiHie kavos, nors ji ir 
“atgaivSitų’’ iš ryto apsnūduši. 
Apsiiudimą šalinkime tvarkihgu 
gyvenimų, v 
siu.. Meskim 
darbdbkinu's if 
die. Tada nerėii 
pagaiboš. fėrlafnė 
.ne henaudnigds (felvkus dėl to, 
kad ąplinkiriiji taip elgiasi. Bu
vo baudžiavos, vergijos — jas 
pakentėme, nes kitokio gyveni
mo apie save neturėjome. Atsi
kratę tokio blogio, nesiglauski- 
ine prie kitokios negerovės vien 
tckiėl, kad kiti aplinkui be ka
vos1 neapsieina*. Kava' yra*'nuodas 
ir liaukiinėš visi pefisininkai 
tarp lengvai save nuodiję. Ateis 
laikas, kada žmonės atsikratys 
tokio nuodo, .kaip jie atsikratė 
baudžiavų-vergij ų.

Kaip matom, be naudingų 
skysčių mes vidurių tvarkyme 
negalime žengti nė vieno žmgs-

Praeilą kartą pradėjome 
sipažnfti : 
laksalyvais 
sios jų grupės: 
line ir cukriniai 
(lac tūlose) grupių 
Dabar tęsime su jais susipaži- 
nihia.

Druskiniai (saline) laksaty- 
vai, paprastai, paveikia vidurius 
po dviejų (2) iki astuonių (B) I nias —S- 
valandų juos paėmus. Greičiau naudingo 
jie paveikia, kai ant tuščios pa
imama didesnis jų kiekis. Kai 
mažesnė dozė paimama paval
gius, veikimas vėliau pasireiškia. 
Todėl druskiniai laksatyvai ne
imami 
tuščios.

Nepamirština, kad KIEKVIE
NA laksatyvų dozė turi būti 
imama su pilna (astuonių — 8 
uncijų) stikline vandens ar vai
sių sunkos (apelsinų ar grai- 
fruktų). Galima ir daugiau to
kiu skysčių naudoti, tik jokiu 
Būdu neihąžiau. Toks naudingų 
skysčių kiekis: įgalius ^aksąfyva 
tinkamai veikli čia ir daro pen
sininkai didelę klaidą: vengia 
naudoti pakankamą skysčių kie- 
lg, o tikšii, kad laksatyvas visą 
reikalą sutvarkys. Taip rfera* 
kūne.

-Nurijus laksatyvą su minėta 
stikline ar daugiau minėtų skys
čių, reikia paimti — išgerti dar 
ir ANTRĄ tokią pat stiklinę 
vandens ar vaisių sunkos. Tas 
būtinai padarytina. Minėti skys
čiai būtinai reikalingi, idant vi-

Amerikos Legiono Barūiiš-Girėrid pbsto 
50-isiš metihi§ odftk&fas

-lJtT- ......   , .,^,1.Salle gimnaziją, jis savo atleti-
-s- niais gabumais padėjo 1929-30

melais jos krepšinio ir futbolo 
,'i® • fedmimiėiiiš laimeli National 

Catlielič Cfiahipiohsrips.
Lankydamas Notre Dairi e uni

versitetą, jis vis priklausydavo 
krepšinio ir futbolo . koman
doms. Už atsižymėjimą sporte 
jam buvo įteikta AIl-American.

Prieš grįžtant į Notrė Dame 
padėti savo kolegoms patekti į 
Nailonais, Edvardas vadovavo 
Št. Mary’s universiteto ir Bosto
no universiteto sporto viene
tams. ; •

t . . . ... ' ,
Antrojo Pasaulinio karo me

tu Ed. Krause tarnavo kariuome
nėje Marinų korpusą ir užsitar
navo kapitono laipsnį.-

Šiame jubiliejiniame bankete 
irgi dalyvaus Algirdas praris, 
žinohias operos
sugiedos. ^jiįs£fl.i>s ir Lietuvos

a 1
ra* žalln 
pakenkti 
audiniai

su gydy- 
oju, kaip atprasti nuo blogo, 

labai nesveiko įpročio.

aiįiu, darbu w poil- “Tv-fjrt*
e pergaušų storį į;— 

neper ši valgy ki- 
ka^oš 
vaigb- . o

L Jnkstų ligą. 2. Jei ėsi aril ma-r 
zai druskos turincib maisto (fo-! 
jtioš dietos), gaškiito 
datigėliš lūkšatyvu tiiri gausiai^ 
druskos. 3. Jei turi cukraligę.; 
(diabetą), neš kai kurie laksaty-į 
vai turi cukraus. 4. Jei vartoji- 
antibiotiką T E TRACYCLINE/ 
nes jo. veiklą gali sumenkinti, 
druskos turintieji laksatyvai. 
5. Maži vaikai — iki šešių (6) ( 
metu amžiaus turi neimti drus-1- • i
kinių laksatyvų. jei gydytojas] 
jiems jų neprirašė. Čia motinos j 
kartais daro didelę klaidą per j 
savo -neišmintingą elgesį. Štai i 
taktas apie tokių motinų pasi-, 
metimą. Atveža viduriuojantį ir 
vemiantį vaiką į apskrities ligo
ninės vaikų kliniką. Motina jam 
davė dvigubą dozę kastorkos dėl 
to, kad būtų viduriuose daugiau 
vietos, nes rytoj ketino vaiką 
vesti į pikniką, kur bus duoda
ma valgyti kiek vaikas galės su 
valgyit už pradinę iš anksto nu
statytą kainą.

Taip ir mes kenčiame, ir ki
lus kankiname, vien per savo 
apsileidimą bei pakvaišimą. Muši 
^naudoja visokie vaistus .garni- I 
nantieji, maistą parengiantieji, 
Kosmetiką mums įperšantieji — 
ir taip mūsų neraudai ta daina 
dainuojama be galo> Mes įvairio 
pai kenčiame, o pelnagaudis 
rnnka mūsų sąškaltpn. Atsimin 
Kime tiesą, kad kapitalistiniame 
Krašte pelnagaudis visai riesi-; 
skaito su žmogumi, su jo gero- 
nc: jis žiūri pelno, nors tas pel
nas jam ateis per kilo žmogaus 
avohą.

Už tai meskime* iš galvos, kac 
prekybininkai mums siūlo savu? 
gaminius, mums gero norėda- 
ni: perša cigaretę dėl to, kad 

,i vyriškumą didina, kad ji tur. 
>erą skonį... Tikrumoje mes 
lukenčiame visokeriopai Kokj 
en gali būti geras ^konis, kada 
m ogu 
<arįlės rūkymą. 
neUka peršama 
.ndi. Meluojama 
lagalvės mole riš 
'audrio nurodymais 
Jaukus žaliai, v« 
kr reikia didesnio i^vai|ėj 
) mes tokį kvailiojfirią Jaut 
nada. pažanga, grožiu...

Tiek vyrai, liek ir moteriškė: 
įuo dal>ar stenkimės vadovautis 
>veika lietuviška galva: nekasi 
Juckime jokiems pasakoms ticl 
va^gyfe, tiek gėrime, tiek mal 
lose

Visi

V. PCTVIO GYVEND10 BRUOŽAI
(Tęsinys)

PASSBOOK 
SAVINGS...

yko lik mūsų XrRASu 
įerbvės. Juk dabar bevei 

ant kiekvienos keftes priviso v 
šokių bažnyčių koplyčių, ku 
tinginiai, save pasivadinę fcVpn 
5er»a&’\ už mūsų žaliukus si£

| gali praeiti; Žmogus pripras, 
prisilaikys prie vaistų vejkj®5- 
Bet, j# iriasi negerumas, ar 
jis trukdo žmogui: mėšlungiai, 
vidurtotiinas, išpūtimas, trošku
les bei pažinimas — tarkis su 
gyiift<^a

Išvada
ir gerkime sveikus dalykus. 
Daug judėkime, net pensinin
kais būdami: tada vidurius be 
liuosuojančių vaistų sutvarky
sime.

Pasiskaityti: United Štai s 
Pharmacopeial Convention, Inc. 
About Your Medicines.

kyšime, 
pavesdami. Kiekvienas žmogus, 
kuris naudoja bet kokius vidu
rius liuosuojančius vaistus, turi 
gerti per parą (24 vai.) mažiau
sia nuo šešių (6) iki astuonių 
(Š) pilnų stiklinių, (po aštuo- 

uncijas kiekviena) 
skysčio. Kava, alus, 

degtinė ir visokie pepsai'čia ne
siskaito. Kava kktina vidurius, 
taip pat ir pepsai, nes jie turi 
kofeino. 1

Lengva pasakyti, bet pensi- 
vėlai dienos metu ant ;ninkui labai sunku išpildyti, jei 

jis nėra iš mažens įpratęs į svei
kus ir gausiai geriamus skys
čius. Mat, toks .pensininkas mė 
gina teisintis, kad jam reikia 
eiti šlapintis kas 15 minučių, o 
viduriuose nėra skysčių. Taip 
ir turi žmogus šlapintis, daug 
naudingų skysčių gerdama^ ir 
vidurius' tvarkydamas geriausiu 
būdu, ė del 
ėių gausos, pasakytmž' štai fas. 
Xe visas skystis eina žarriosna, 
kurį išgeri. Jis Susigeria į krau
ją ir eina laukan ne tik per inks
tus, bet ir per bumą (drėgnas 
iškvepiamasis' oras). Eina iš
gertas skystis laukan ir per odą. 
Vieni daugiau, kiti mažiau pra
kaituojame. Dar tas prakaitas 
priklauso nuo kambario tempe
ratūros, nuo ore karščio, nuo 
gausos kalbėjimo bei juoko. 
Daug prakaituojantieji dar dau-



Į

RAMUNĖS IR CHARLES .AUSTIN 
TUVĖS k

Praeitą š šladienį Michigano 
€*ero pakrašivje esančiuose di
leliuose dviejų aukštų muro na
muose įvyko Ramunės Konku- 
levičiūtės ii’ Charles Aust-n (Ka
zio Aukštik^lnio) sutuoktuvės.

Diena pasitaikė debesuota, 
kartais lynojo; ežero bangos 
daužėsi ir ūžė, bePį vestuves su
važiavo bemaž, šimtas Įmonių. 
Kriščiūnų namas didelis,z pirma
me ir antrame aukšte didelės 
salės, bet žmonės negalėfo su; 
Ulpti. Teko statyti stalą prieme
nėje ir sodinti svečius, gimines 
ir net artimuosius. ;

Apačioje buvo baras, kuriama 
kiekvienas gūėjo troškulį ra
minti pagal skonį. Tenka ste
bėtis, kad ne vienas troškulį ra
mino tyru vandenėliu arba leng
vomis vaisių sunkom’^,*

Didysis stalas buvo apkrautas 
šaltais užkandžiais, pradedant 
gerai paruoštomis h ndrkyto- 
mis silkėmis, šaltais kumpiais, 
salotomis, spanguolėmis, įvairia 
duona, burokėliais, žabais ko
pūstais, sūriais, vaške ir kitokio
mis užkandomis.

Jaunavedžiams pasibučiavus 
ir atsistojus, turėjo pasirodyti 
josios tėvai — Bronius ir €>na 
Žabųkai. Pasirodo, kad jaunoji 
buvo didelės šeimos pati jau- 
nausioji narė. Ji buvo jauniau 
šioji, bet . vieną-josios sesuo, va
dinosi Jaunė. Į vestuves atvyko 
visi penki broliai ir seserys su 
savo vaikais.

Vėliau ratu sustojo visa Kris-, 
čiūnų šeima. Viduryje buvo 
Kristiną Kriščiūnaitė Austin, 
jaunojo motina. O greta atsisto
jo Jozefiną Kriščiūnienė, Kris
tinos motina/ o iš kitos pusės 
srovėjo Monika Austin, moky
toja ir sporto mėgėja.- Jaunojo 
vyresniojio sesuo Teena, ištekė
jusi už jomo Kaizerio^gyvenanfi; 
Atlantoje. Ten dabar, dirba ir^ 
niokosi pąĮs jaūmausiąs/AiistK 
nų šeimos narys, ir jaunojo bro
lis Gregori'jus. Visi SLA nariai. 
If kiti Kriščiūnų šeimos nariai 
buvo atvykę į vestuves ir džiau
gėsi proga pamatyti jaunosios.

Atvykęs buvo 'h* A. Viktoras, 
Onos Zabukfenės brolis, su šei
ma. Jis ^tvažiiav’O įrvestuves, bet 
kai pastebėjo, kad prie baro rei
kia pa tarnautoj o, tai rankoves 
pasiraitojo ir sįojo .padėti.

Supažindinusi \giniihes, buvo 
atnešti Zabukfj pagaminti ir 
šilti. vklgiai. Buvo jautienos, 
paukštienos, ktauUenos, kuge
lio, įvairios rūšies duonos, bul
vių, lietuviškų dešrų ir įvairiau
sių prieskonių.

Pirmiausia žodį jaunavedžiams 
tarė dr. Vytautas Dargis, ŠIA 
daktaras kvotėjas. Jis papasa
kojo jauniesiems, kas reikia da
ryti’, kad jie bū’ų sveiki ir s'ip- 
rūs, k£d kovojantiems l:etu- 
viams būtų naudingi ir nepa
skęstų amerikiečių jūroje, bet 
dirbtų su lietuviais.

Kalbėjo Kriščiūnų kaimynas 
inž. Eugenijus Bartkus, atėjęs 
su žinona ir uošve Pulkaunia- 
kiene. 1 Sveikinimo^^žodį tarė 
Normanas Buršteinas, su žmo
na atvykęs j vestuves. Žodį no- 

i pasakyti ir kaimynė penia, 
Wagner. Turiningą sveikinimą 
pasakė Euphrosine Mikužiūlė, 
atvykusį i vestuves su abiem 
savo seserimis, pažįstančiomis 
Kriščiūnus nuo mažų dienų.

Martynas Gudelis tarė žedį 
paskutinis. Jis palinkėjo jaunie
siems sveikatos ir sėkmės nau
jame gyvenimo žingsnyje. Jis 
patarė abiems turėti galvoje, 
kad gyvenime svarbiausias daly- t 
kas yra darbas. Jeigu Kriščiū
nai ir Zūbukai standi:n šį tą’ 
reiškia ir turi, tai pasiekė nuo-' 
latiniu, sunkiu Jr planuotu dar-j 
bu.Palinkėjo naują gyvenimą ! 
abiems planuoti ir neiškrypti • 
iš užsibrėžto kelio. * i

Jaunieji džiaugėsi linkėjimais, 
susirinkusieji plojo, o tuo tarpu

■ Zabukai, Kriščiūnai ir Viktoras 
paruošė kavą ir sunešė napoleo- 
nus ir kitokius lietuviškus pyra
gaičius, kuriais Zabukienė pre
zidentą Reaganą ir gub. Thomp-; 
šoną vaišino, kai jiedu Mar
quette Parke įžengė Į Zabukų 
vadovautą ‘‘Ramunę”.

Visi užkandžiavo, šnekučiavo 
ir džiaugėsi, tiktai viena Ona 
Zabukienė ašaras šluostė. Tik- 
riaūsiaį ji verkė iš susijaudini
mo, išleisdama paskutinę savo' 
dukrą. Tikimės su ja dar Pasi"|vad0 jiems patinkamą butą prie 
matyti,'prieš išvažiuojant į Flo-į,^^ icci_
^idą. '

Užgrojus muzikai, abu jau-l 
nieji pašoko, o vėliau teko pa-} 
šokti ir svečiams. Gražiausiai 
pašoko dr. Dargis su Ona Za- 
bukiene. Vėliau Dargiui dar te
ko pašokdinti ir Jozefiną Kriš- 
čiūnienę. Numetusi dalį svorio, 
ji kojas pakyloja kaJp ir dak
taras Dargis.

(Bus daugiau)
Reporteris

Juozas švaistas Balčiūnas

L* dj-Lr j v
baso njšūs Kaiifdrmjoj gyveni
mo metai. 1962 ih. “Žiobriai 
plaukia” — biografinis romanas 
apie knygnešį kun. Sidaravičių, 
1965 m. jaunimo literatūros pre
mija už “šaunų penketuką”, 
1967 m. dalinė rašytojų draugi
jos premija už atsiminimų kny- 

Į gą “Dangus debesyse”. O kiek 
■ per tuos metus parašė laikraš
čiams straipsnių, gal tik jo pa 
lies archyve liko surinktas skai
čius.

DETROITO NAUJIENOS
RALFO 76 SKYRIAUS TRA

DICINIS AUKŲ VAJUS

Vajus prasidės spalio mėn. 
1 dieną. Jani vadovauti pakvies-Į 
a: BALFo direktorius inž. Jur

gis Mikaila. BALFo vajus yra 
lietuviško solidarumo ir artimo 
mūlčs darbas. Mieli Betuviai, 
atverkime savo Širdis pat. k tį
siems nelaimėn savo tautie
čiams, ištieskime jiems savo pa
galbos ranką, savo dtiosnia auka 
padėkime jiems dvasiniai ir me
džiaginiai.

- J BALFo skyriaus vadovybė 
nuoširdžiai prašo Tamstų r<vo 
auką įteikti aukų rinkėjams 
prie lietuviškų bažnyčių (sek
madieniais) spalio 3 ir 10 dieno- 
ųnis. Nesant galimybei įteikti 
rinkėjams asmeniškai, pasiųs
kite savo auką skyriaus iždi-

J. KLAUSEIKIS /

JUOZAS IR ALEKSANDRA BALČIŪNAI 
JAU TIK ATSIMINIMUOSE

tą jų pasirinktą miestą, >r vos 
tik keletą minučių pavažiuo

jam, švaistas jau užmigęs. Ta
čiau naūjas klimatas, gal if'tin
kamus gydytojus susirado’ kad: 
neilgai trukus švaistas atjąųnė/ 
jo, numetė bereikalingą svorį, 
ir miegligė dingo. Įsijungė į Įie-j 
tuvių visuomeninę veiklą, daly- 

I pat vandenyno, tad jie išsi-1 vaudamas Dramos sambūryje, 
j kraustė iš mūsų į Santa Moni- { Dailiųjų menų klube ir kitose 

ca. Keletą kartų vėžinau^uos- į įvairiose organizacijose.

(Tęsinys)
■ i 

antra diena jiems, atkelia?I antra diena jiems. atkePa^ 
vus, nuvežiau j Santa Arnica 
pas Joną Kutrą, jis Nekilnoja
mojo turto prekybos žmogus, 
tad paėmė Balčiūnų įkurdinimą. 

: Pirmiausia per trejetą dienų šu

Baiminosi Balčiūnienė, ar ga
lėsią iš Čikagos išvykę naujoj 
vietoj iš kuklių pensijų pragy
venti, tačiau iš šalies žiūrint, 
jiems ir e’.oncmlnis gyvenimas 
Kalifornijoje buvo geresnis. Ne
ilgai ’Santa Monica mieste išsi
nuomotame hute gyveno. Jono 

j Kutrcs padedami, nusipirko sau 
’ gyventi namą, o to pat sklypo 

gak’ buvo dar mažytis namukas, 
šnuoriodavo ir turėjo šiek tiek* ninkui Vladui Staškui, gyvenan- 
pajamų. švaistas nuo rašomojo čiam 10tt37 Hareton, 
stalo atsįtrairkęs dirbinėdavo MI 48239. čekius rašyti “l nited 
kieme.
puikiausiu sodnu, prisodino 
vaismedžių ir kitokios a ugnie-

i nijos.
Neperilgai džiaugėsi, ekono-; 

minė Santa Monica miesto plė
totė paragino vėl Balčiūnus pa- 
judėti. Tame kvartale prasidėjo 
didžiųjų apartamentinių namų 
statyba. Dabar buvusio Balčiū
nų sodnelio ir namo nė žymės 
nebėra, naujoviški pastatai ten.1 
Kaip sakėsi, su pelnu namą par
davę, nusipirko, kitą, kur vėl 
švaistas sodnui vietos turėjo.

Kai Juozas Balčiūnas Švais
tas mirė, našlė namus pardavė 
ir apsigNweno Santa Monica išsi
nuomotame bute, kurio savinin-j mažąją anūkę jaunimo stovyk- 
kas — organizacija, globojanti lon nuvežti, ir tik vakare iš ten 
vyresnio amžiaus žmones. Spau-] parvažiavęs sužinojau, jog Alek- 
dos žmogus buvo švaistas, testa- Sandra Balčiūnienė jau palai- 
mentu spaudos leidėjus prisi-*dota. 
minė ir Aleksandra Balčiūnienė, 
vyro valią vykdydama, jšsiunti- 
nėjo pinigus spaudos leidėjams; 
Naujienoms irgi tūkstantis do
lerių teko.

Ir taip atsiliko, kad padrau-

atsįtrairkęs
Tuščią žolyną pavertė Lithuanian

Detroito Lietuvių Organizaci
jų Centras pakvietė paskaitai;; 
Stasį Lozoraitį, Lietuvos atstovą • 
prie Vatikano. Paskaita įvyks;; 
spalio mėn. 10 d. šv. Antano*1 
lietuvių parapijos salėje, tuoj po.” 
11:30 vaL pamaldų.

Paskaitos teina —» apie Euro 
pos politiką. Po paskaitos, da
lyviai galės duoti paklausimus.^ 
Kviečiami visi Detroito ir apy
linkių bei Windsoro lietuviai pa
skaitoje gausiai dalyvauti.

Detroit,

Relief Fund 
America” vardu. 

* * * 
DETROITE LANKYSIS 

SVEČIAS Iš ROMOS 
ST. LOZORAITIS

of

DIEVO APVAIZDOS 
PARAPIJOS CHORAS

Parapijos choras, vadovauja
mas muziko Rimo Kaspučio, po 
vasaros atostogų, rugsėjo 19 d. 
pirmą kartą susirinko repetici
joms. Kiek teko patirti, jau re
petuoja ir tautinių šokių grupe* 
Rusnės Baltrušaitytės Kasputie- 
nės vadovaujama.

Sekantį kartą Naujienų skai-, 
tytojus painformuosiu plačiau 
apie minimus vienetus.

Ant. Sukauskas

NAŠLIŲ, NAŠLIUKIŲ IR 
PAVIENIŲ KLUBAS

Rugsėjo mėnesį per Našlių 
klubo susirinkimą, lab3.i mažai 
narių atsilankė. Labai- gaila.’ 
Našlių klubas yra labai garbin.

Srancisco ir tik grįžęs į Los An-Įgas, linksma buvo sueiti ir p:r- 
gėlės sužinojau, kad švaisto ne
bėra. Panašiai nutiko ir Alek
sandrai mirus. Rugpiūčio 23 d. 
anksti ryte grįžau iš San Fran
cisco, nedaug pailsėjęs turėjau 
toliau link San Diego važiuoti,

gavome, bet pomirtinis atsisvei
kinimas tik dabar: kai švaistą 
laidojo, buvau kažkur prie San

parengimus pasilinksminti. Pra
šome narius ateityje gausiau^ 
dalyvauti susirinkimuose ir at-' 
sivesti naujų narių bei svečių.

Per susirinkimą valdyba pa-, 
sveikino visus atsilankiusius 
narius. Anna Condux perskaitė; 
praeito parengimo apyskaitą ir 
pranešė, kad liko gražaus pelno.

Daug buvo susirgusių klubo 
narių. Sirgo -Della Ketvirtis, 
Betty Grigai, Elizabeth Petkų- 
nas, Uršulė Protopas ir Mary 
Neberieza.

Mirė Anna Klimanskas, kuri. 
jau buvo peršokusi 100 metų

Balčiūno literatūrinis 
palikimas

Balčiūnai savo vaikų neturė
jo, bet Augsburgo PD gimnazi- ._ _____  ,_______ ____
joje mokėsi mergaitė, jų auk-1 amžiaus. Ji buvo pagerbta tylos 
lėtinė. Nei Čikagoje, nei Kali
fornijoje niekada jie neužsimi
nė, kur toji jų augintinė. Dabar 
Los Angeles lietuvių '.parapijos 
laikraštėlio 18 nr. rašoma, jog 
Balčiūnienės laidotuvėmis rūpi
nosi jų dukra Birutė Petrušai- 
tienė iš Kanados. Be abejo, jai 
žinoma, kur atsidūrė Švaisto 
biblioteka, rankraščiai ir kito
kia archyvinė medžiaga — lite
ratūrinis turtas.

valandėle, o jos šeimai išreikšta 
gili užuojauta.

Pirmininkei Estella McNamee 
uždarius susirinkimą, visi na
riai buvo pavaišinti kavute, ku
rios metu užsimezgė malonūs 
pokalbiai.

Kitas susirinkimas įvyks lap
kričio 12 d. Vyčių salėje, 2455 
W. 47th St. Prašome visus na
rius gausiai atsilankyti.

Anna Condux, koresp.

(

■— Vietnamas leis amerikie
čiams ieškoti karo metu dingu
sius 2,500 JAV karių.

— Los Angeles, Cal., prišneku- J 
šiųjų teismas nagrinės artisto 
John Belušhi mirties priežastis.

1739 S. Halsted St, Chicago, IL 50608
•3 — Naujienai, Chicago, 8, III. Tuesday. September 28, 1982

Cnyfoe KAūMmoi Naujienoje, 17M So. HiMtd St, ChfcftjH, 
IE VMM. JJfaakast pcttl, frtMO 3ofer| ymrtKBCxM Wa*friniiff.

Kabia $25. Kieti virieHaL Paltas F2.

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIU ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicago's4 lietuvių istoriją 
(1869 — 19.59 metai). .

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

Persiuntimas — $1.
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

v ? MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ
x , ** fe 9 t « , ” . *

ZEOS West 69th St, Chicago, HL 60629. ♦ Tel S25-2787
’ • I ’ * J

Didelii pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių,

> į MARIJA N0REIKIEN1

• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno Ir moksle 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensią, Vines 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Slankei, 
J. Raukčlo, dr, Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V* 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis tf 
M. K. Čiurlionio. M. šileikio, V. Kašuboa, A. Rakštelės ir A. Varne 
kūrybos poveikiais. 365 puri.. knyga kainuoja tik 83.

- JJ • f- ■ # / r

’• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojo* Ir tai- 
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dalnj 
šventes jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimll 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 82.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apr&iy.
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne mubm 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už 82. |

• LIK’l'U VJLŠEASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausks 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės įr 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai {domūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardžių pavadinimai ir Jų vertiniai J vokiečiu kalbą Labai 
nau<fingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M,

KA LAUM1S E1M1. rašytojo* Petronėlės Orlntaltės aUS 
minimai Ir mintys apie asmenis ir vietas neprft Lietuvoje ir plr. 
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiu, 
bet kainuoja tik 83. i • ; 1 • p

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nestrprat- 
tas ir klaidingai Interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ns 
Jurgio JaAlnsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimų ir poe
ziją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja |0.

V lATYMNtS NOVKUrS, M. Zoečenko kūryba, T. Valslčla

Inž. LICDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

r f Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

Į501 W. 69th St, Chicago, ĮU 60625 * Tel 925-2781

EIEANTINAH

ATEINA LIETUVA,
r i

parašė 700 puslapių knygą, kurios sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria’ kalba buvo parašyta apie Lietuvį, 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.
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ANTANAS PU4KY1

(Tęsinys)

Inž. D. Adomaitis susįrtokU- 
siems perdavė visų gerbiamo n 
garbingo patrioto kanaupinko 
Vaclovo Zakarausko sveikini
mus. Vakar jis jį aplankęs ligo
ninėje. Jo sveikata pamažėle ei-, 
nanti geryn. Jau bandąs vaikš
čioti be vaikštuko (walking
chair), bet neturįs jokio apetito 
ir kaip mažą vaiką reikia per 
prievartą valgydinti. Dr. Ma
ciūnas pasakęs, kad jis kasau.

IR VALDYBOS
rinką tiesifig iB numintsių prt?- 
kėtes-

Toliau inž. D. AdocnaMte pA. 
steako: ‘Frochrinkti. Svarbia*, 
šia yra pirBjteji griovėjai. Jte vte 
są savaitę ‘'Drinovoje” jpete 
cžžiavci ū pirmą kartą, gal taip 
atvirai ‘Draa^’ Bronius Jae. 
dėtis aprašė. Dabar, vis <išh« 
mums reikia apkarstyti tat 
mes e;name Kaip ten beMtiį, 
rtakirari į Bendruomenę prtėjd 
su (fidetiu, taip sakant, fiasko:

texTnadieniui. 1 gira* Ntojiezuj žseb 
drovė, 173$ So. Existed st.
IL 60606. Talat sxL-®hXt

pusei metą ,, 
fcrfar^ —
ylffgtAyn anx^-Taciiri

______  02.00
__ / • noo
----------- i

- ----------- mot:
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Kodėl taip daroma?
Kunigas J. Prunskis viename vedamajame rašo: 

“.. .Melas ir klasta yra vienas iš pagrindinių Maskvos 
taktikos bruožų...”

Taigi, ar ne keista, kad tos pačios taktikos laikosi ir 
išeivijos bendradarbiauto jai ? Jie, kalbėdami apie kelio
nes į okupuotą Lietuvą, pirmiausia irgi griebiasi melo. 
Jie pradeda nuo to, kad yra išeivijoj lietuvių grupė, kuri 
peikia ir draudžia išeivijos lietuviams palaikyti “BET 
KOKIUS RYŠIUS” su okupuotos Lietuvos lietuviais. 
Tai netiesa.

Tekios Maskvos ^taktikos griebiasi ir Eglė Juodval
kytė.’‘N,esfeniai Neo.Lithuania korporacijos-, suvažiavime 
buvo diskutuojamą ?tęma ’“Ryšiai su Lietuva jaunimo 
akimis”. Pirmoji kalbėjo Eglė Juodvalkytė. Ji,, kaip ir 
visi pataikūnai, norėdama pateisinti okupanto tikslūs 
organizuojamose ekskursijose, irgi pradeda tuo pačiu, 
kad visi vykstantieji Į okup. Lietuvą yra. smerkiami.

Ne tiesa, panele Juodvalkyte! Lietuviai, kurie palai
ko ryšius su savo artimaisiais, ar tai siuntiniais, ar juos 
Vilniuje aplankydami, ar čia išsikviesdami, niekuomet 
nebuvo smerkiami. Priešingai, dar buvo patariama, kad 
vykdami pasiimtų ir vaikus. Jaunimas ten susipažins su 
artimaisiais, galės tarp savęs gerai- išsikalbėti ir užmegz
ti ryšius. Ji beveik pusę paskaitos paskyrė niekinimui tlį 
kurie smerkia gen. Petronio organizuojamų ekskursijų 
dalyvius.

Taip bekalbėdamas pamiršo, mano manymu, pagrin
dinę tos kalbos minti. Aš manau kad. ji, norėdama Įrodyti 
tokių gen. Petronio ruošiamų ekskursijų naudingumą, 
turėjo išdėstyti, papasakoti, parodyti, kokią naudą eks
kursantai turi iš tokių “Tėviškės” draugijos malone ruo-. 
šiamų ekskursijų. Ji nenurodė nei vieno pavyzdžio, kur 
toks ekskursantas būtų paskelbęs išeivijos lietuvių spau
doje, koki terorą okupantas naudoja prieš tikinčiuosius, 
kiek žmonių ir už ką išvežta Į Sibirą, kiek bažnyčių už
daryta ir panašiai. Ar ekskursantai padėjo gyvų gėlių 
puokštę Romo Kalantos susideginimo vietoje? Mes tik 
Gimtajame Krašte skaitome tų ekskursantų panegirikas 
okupantui.

ruošiamose ekskursijose, geą. Petronio agentai gvrai iš 
skryninguoja. Manau, kad ekskursijon tepriima tik sūri- 
pažinusius su partijos istorija ir jos nuopebiais liaudžiai. 
Arba, bent pareiškusius norą ją studijuoti. Tą patvirtina 
ir Juodvalkytė. Ji stebisi, kad asmenys *aori natrfoife 
privilegijomis, o net nežino Lietuvos komunistų, partijos 
sekretoriaus pavardės, žinoma, kad tokie mulai nepri
imtini Į ekskursiją. Iš tokių gali būti partijai mažai 
naudos. . ■

Nenurodydama tokių ekskursijų naucSūgumo, ji tik 
tvirtina, kad “visos kelionių priežastys yra tinkamos. Viri 
pasiteisinimai priimtini. ..” Čia jau panašu į komunistų 
partijos instrukcijas. Komunistui visos priemonės yra 
geros, kurios padeda komunizmui plėstis. Jei taip pasa
kyta, tai niekas neturi kelti jokių klausimų. . ■

Galiausiai, kaip ir visi pataikūnai, baigia trumpu 
tvirtinimu, kad “stiprus ryšys su tauta yra būtinas...” 
Kaip jie palaiko tą ryšj su “tauta”- ar “veidu i Lietuvą”', 
anot Kviklio, prelegentė irgi nepaaiškino. p ' .

Aš, manyčiau, kad tokių ‘kelionių metu labai dažnai 
yra pątąbnaūjamą1 okupanto propagandai, tuo pačiu nųri- * 
kalstamą disidentams,’ kurie už kovą prieš tą propaganda, 
kenčia Sibiro' taigose. Tokias keliones organizuodamas, 
jis parodo okup. Lietuvos lietuviams, kad išeivijos. lietu
viai okupacijai pritaria, okupanto ' darbais džiaugiasi ir 
gėrisi. Galima įsivaizduoti, kaip ten lietuviai turėjo jaųs- 
tist k^cla, atvykęs dailininkas dėkoja komunistų partijai 
už atliktus Lietuvai, ir lietuviams darbus.

Pažiūrėkime, ‘ kaip okup. Lietuvos lietuviai tą ryšį 
su tauta Įvertina. Jaunas Giedra, kuris su draugais mu
rėjo iš Klaipėdos, išskristi lėktuvų į Švediją* tą bendra
vimą su tauta taip aiškina. Į klausimą, ar jam teka su
tikti išeivijos lietuvių, jis trumpai atsakė “NK’Ynes jis 
gyveno Palangoje ir tų lietuvių, kuriems leidžia Viiniuje 
pabūti kelias dienas, jis negalėjo sutikti O su tais liętu-

- Bendruomenės darbams reni ti 
per trumpį laiką jau esą suau
kota 4,680 dolerių. Visi aukoto
jai esą šimtininkai /

' (Bus daūgiąu)

bateavo b

didžiausia g^Hmybė balsavimus■ s

virai prisipažį^ -kąri .bąlsuoto^ 
jų skaičiumi pąštgjrti'' begali: ’ y

Dabar ;is tlĮ pasiŠaky.irių .Dai- 
natvoje^ paskelbti,.

; A. Simutis apžiūrėjo 
t Varnelio žemėlapius 
r : ę : ; i ■. ‘ ■ *' J ? - \'l -'

Lfejhvos gen. konsulas. Ani- 
ceksSimutis rugsėjo 'i ir -1 die- 
nomis-lankosi Stocbridge, Mass., 
susipažintisu dailininko Kazio 
Varnelio privačiom pastangom 
ir savo lėšomis sutelkti! senosios 

.Liętu^os gausiu žemėlapių, rin- 
kmiU,; spnpihis. orųjinalioinis 
*“’1 ėpfe' ąpie Lietuvą,’ to®? °

iš \aso tebalsayo vos septyni ui u laiku išmušėme jums gero- 
tSkstoRČiai su perą (1980 ką skaičių balsuotojų ir išmur 
m. 3AV gyventojų SirtžjHno, šėme visokiais rašiniais, kad ir 
atąjaStikos. - fotu-1 paskui inis ponios D. Tridienės
riste užsirašė , SSŽjiŽŪ nepaprastai puikus rašinys Nau

jienose. (Gausus plojimas) .'Man 
atrodo, apie šitą mūs veiklą gal 

• turėtume dąugiątt kalbėti.'.’’ .L
Dr. V. Pliop^s txHflgę«ū . Įri- 

kalbėjo ąpiė lietuviškos’ pątrio- 
tinęs spaudos išlaikymą if jTs 
rėsašmą, SįaajMirų Jr- Lifitaivok
'Kitelikų Bažnyčios Kronikų Jri- 
: dūriui paremti, jis pasiūlė kiek
vienai skirti "po. doierių

Ava J’ą^Į ąišku*4k^d pas juos paprašė- kitus tuo reikalu pasi- 
.sakyti.- Kalbėtojų ir.
į hūvb daugiau, -.Balsavimo budai

■ 5* aa, kad^įi. j« U' n>«-
•.irtsj savo laidose ? - u ^ur’

: spausdina “Bendruomenės- ’.Yą- 
gės”, vieno puslapio . dydžių, 
kartais ir daugiau, o LKR Kro
nikoms paremti skirti 200 dol.
Ponas Kazys.. Povilaitis atskilai 
Naiijienoiiis paremti.paklojo.aiM 
.stalo-100 dek.. ■ 4 .

Ponia A.. Repšienė pranešė,.' 
kad yra įnikęs mūsų (R.) LB

■ Centro valdybos pirmininko 
dr. V. Dangio uošvis, savanoris 

' kūrėjas p. Zalatorius. Jis nepri
klausęs jokiai bendnjomenei, 

,.bė.t, norint pagerbti labai darbš
tų ir energingą mūsų pinmimn- 
ką, ji pasiūlė je uošvį p. Zalato
rių. įamžinti Tautos Fonde (VĖJ- 
Ke). Tani rėikalųi pats -pirmi
ninkas dr.- V. Dargis pažadėjęs 

’paaukoti 10į). dolerių. Ji prašė, 
I kad kiekvienas,- kas tam Įamži
nimui pritaria, individualiai pa
sakotų kad ir mažą- sumelę, pa
sirašydamas, aplink paleistame, 

t aukų lape. Iš viso- buvo suauko
ta 1(50 dol., be dr. Dargio aukos.

Ponas Čiurinskas, jš India
nos, (R.) LB .Fondo pHimnin- 

' kas, pranešė, kad (R.) Lietuvių

■jau ‘labai neberamu; Sakysime, 
toks po^j^^-yreda r’lro^rihihkė 
apgailestaysų’kad,^„.va;‘.užj.|iiyiF ■

' aiškiai7 pasakyta f 
.frontams lėbąi" 
i viėn niecii&ng&ia- ka
dangi ■ metų

aaiiig'Reiškia,
. nebeturį prieaug&x Tr pas juos 
^eaaglio reifialaš. jsi gat. 
opus, kaip .iį-.'yisur ikitun.giį k 

Tačiau tūziiį; ricinai.-kalba tą“ 
patį, ką kalbėjot prieš 10" mietų 
ir daugiau, ir'dabar ta’patį tėbė- 

viais, kuriuos okupanto agentai atveža Į Palangą, vietos*kalba: “Svarbu . mums : nepra
rasti ko>rt>s. dvasios, Pasaulio 
Lietuvių Bėriiruom-enė ateityje 
pasiliks vienmleliš veilisriysr ku
ris rūpinsis Lietuvos-vadavimu. 
Nei VLIKo, nei ĄLTos nebus. 
Partijos išnyks”;' i; t j

•Jų (frontininkų) v pattijai, 
kaip valdančiai Bendruomenę, 

: atrodo, ja^C .esąs ųžtįkriiitas. tęs
tinumas. Iš .tokių jų prane§iiųų 
yra aišku,-k^d pas juos japYra 

• svyravūnąs' ir ■ Ue svyravimai, 
aš manau, .yra (R.) LieL Beod- 
ruomenės nuopelnas. . paskuti-

lietuviai vengia bendrauti, nes jie prokomunistai. Tai 
štai kaip okupuotos Lietuvos lietuviai vertina mūsų pa
taikūnus. kurie bendrauja su okupantui parsidavusiais.

Manau, kad prelegentė skaitė Drauge dr. B. Nemieko 
laišką, kuriame jis visus tuos, su kuriais mūsų patiakūnai 
bendrauja ir vadina “tauta”, jis trumpai juos pavadino 
“tėvynės išdavikais”. 7 . ■

Be to, Eglė Juodvalkytė visoje savo kalboje, kalbė
dama apie okup. Lietuvą, nei kartą neprasitarė, kad ji, 
Lietuva, okupuota. Atrodo, kad ir ji tiki, okupantų par 
reiškimui, kad jie, rusai, Lietuvą išlaisvino.

(tingiausias inkųnabiilti rinkinys 
• privačiose lietuvio: rankose.
r Šis mūsų tautos praeities lo
bynas saugumas tara tikslui 
Varnelių.Įsigytuose ii- restati- 

; rytuose rūmuose. ;' •
■ Kartu su geni korjsuhi .rinki- 
■nių Studijų tįkslaiį.^koj ir 
. skulptorius Vytautas Kašuba.

; KONS.SIMUTIS PAGERBĖ
Į • MERĄ E&WARD KOCH

Lietuvos generalinis, '.konsulas 
Anicetas Simutis rugsėjo 8 die
ną dalyvavo su' žmona New 
Yorko Konsulų Draugijos prezi
dento Olanduos. gen,- konsulo 
Leopold Van Ūfford- suruošta
me priėmime . Olandų Įduba 

.New Yorko majoro Edward J. 
Kpch garbei.

. Pasisveikinęs su visais pri
ėmimo dalyriais;. majoras Kwh 
savo žodyje apgailestavo, kad 

’tapus jam New Yorko valstijos 
gubernatorium, gali atsirasti pa
vojus nutolti jo artimiems ry
šiams su Ney Yorko Diplomati
niu ir Konsųlariniu Korpusu.

VINCAS KRĖVĖ MICKEVIČIUS

RAGANIUS
ZEMAITUŠKA

(Tęsinys)
III

Gyveno tame pačiame Ramūnų kaime netur
tingas ūkininkas Kazys Žlabys. Žemės jisai turėjo 
tiek pat, kiek ir kiti — visą pasvalakj. Ir dar- 
buiti netingėjo — ir išaria, ir pasėja, ir iš lauko 
suima savo metu, dar anksčiau, negu kiti, tik 
kažkodėl jam nesisekė. Gal todėl jį Dievas ir 
dukterimis gausiai apdovanojo: turėjo jų penkias 
ir nei vieno sūnaus.

Pati vyriausioji, Verutė, jau buvo septynioli
kos metų mergaitė, grakšti., laiba, kaip miesto, pa
nelė, geltonplaukė, mėlynakė, balta veide ir skais
ti, kaip lelijėlė.

Ir linksma buvo, kaip paukštelė čiulbuonėlė: 
kur ėjo, kur žengė, vis daineles dainavo. Kur Ve
rutė dirba, iš tolo išgirei. Ir dainų mokėjo tiek 
daug, jog net motina stebėjosi, iš kur josios duk
rytė tiek jų pramokusi

U namie, ir svečiuose pas drauges — visur 
ir visus mokėjo prajuokinti, pralinksminti, nes 
’ v' v kri ir linksmu kaip girias voverelė. Todėl 
ne vieGo u mo ji širdį sužavėjo, bet kadangi nė- 
urtingo tėvo (Viktė, ir kraičio mažai tikėjosi ber

nai gauti, su p u*- liais nesiskubino.
V< ’-utė dėl to dar nesigriaudino ir apie ber

nus visai dar negalvojo, linksmai sau begyvenda-' 
ma, bečiulbėdama, kol Kukio sūnus* Jonas, kur 
buvęs, kur nebuvęs, ėmė suktis- aplink Verutę.. Ji 
linus ravėja, žiūrėk, ir Jonas ton pusėn su dalge 
ar su arklu eina.

Prieis, atsistos ir kalbasi, ilgai kalbasi Ve
rutė bulves kapliuoja, ir Jonas su kapliu greta 
savo šniūrely bulvėse knaisėsi, ir vėl nė tiek dir
ba, kiek kalba, Verutę juokina...

Ar šventadieniais miestely, ar sodžiuje va
karėliuose, Jonas vis aplink Verutę sukinėjasi, 
^kitų mergų, rodosi, jis nei nemato.

Ir priprato ilgainiui, ir pamilo, vienas antrą, 
ėmė svajoti, ilgėtis vienas antro, galvoti, kaip čia 

' parimačius, kada susitikus, pasikalbėjus, niekieno 
Įnekliudomai. Besvajodami, besiilgėdami,, dar la
biau vienas antrą pamilo ir nepastebėjo, kai ėmė 
jau ir apie meilę kalbėtų ėmė apie būsimą gyve
nimą drauge svajoti.. .

Jonas buvo turtingas ūkininkas, ir Verutės 
kraitis jam visai nerūpėjo.

Pastebėjo pagaliau ir senas Kukis, kad jo 
-sūnus perdažnai slankioja aplink Žlabio kiemą, ir 
ėmė Joną barti. <

— Ko tu vis slankioji aplink žlabio tvartus, 
kaip zuinas paršas aplink daržą, kur bulvės aūga. 
Ar nori, kad Žlabys tau pagaliau koją iškirstųI ....

— 0 kad, tėvuli, man žlabio Verutė labai pa
tinka! — Įsidrąsino Jonas tėvui pasisakyti.

Suraukė senas Kukis kaktą, niauriai pažvel-' 
gė j sūnų ir, ūsus bekramtydamas, sumurmėjo:

—- Daug tu nusimanai, kas. tau patinka. Mo- 
|tšaos ' rtęsati nenustojai.

aš gerai nusimanau,, kas man 
’patinka! — atrėžė užsigavęs Jonas. —' Verutė 
man patkaka, ir aš ją vesiu, arba visai nieko ne- 
veritL Kitų mergų nei žinoti nenoriu ! *

— Kvailas esi ir nekalbėk niekų! — subarė 
!šūrių-Knižk kurią liepsiu, ir baigtas da- 
įykaSk Žitoėk, kad aš daugiau panašių kalbų ne- 
begirdėtauF...

Ir nusigręžęs nuėjo Į kluonus.
Jonas atsisėdo pasvirnėje ir ėmė dalgę tinti. 

Tynė ir galvojo apie Verutę, apie tėvą, ir juo il
giau galvojo, juo labiau nirto ir vis smarkiau 
lp&kė lyg visą Jono įnirtimą ji būtų turė- 
jtiri pajusti

— aš nenusileisiu! Tedaro su manim, ką 
a^ri Amerikon, pabėgsiu, bet.nenusileisiu I — bal
siai prabilto ber»s» ir trenkė dalgę šalin.

0 tuo-mefca gimiss. apmąstęs, pagalvojęs, su
grįžo turis buvo pašiūrėje, svirną
gale, ir visai ramiu balsu ėinė sūnui kalbėti:

— Žlabio Verutę, shkai, vesi. O kas toji Ve
rutė? Vistifek, kaip'kampininkėj kampininko duk
tė. Kad panorėjai vesti, vesk sau — jair ir pietai 
tau’vesti. Bus motinaiJejgviaiLseserims ištekė
jus. . » Bet vesi tą, kurią aš tau ■'surasiu, garsips, 
turtingos giminės mergąi kuri nei tau, nei man, 
hei mūsų visai giminei gėdos bepadarys. •

Jonas, pasiėmęs dalgakotį, ėmė derinti dalgę 
ir, tėvo kalbos beklausydamas, dar labiau nirto.

— Jeigu man neleidi Verutės vesti, gali nesi
rūpinti: vistiėk kitos nebevesiu. Greičiau Ameri
kon paspruksiu, negu kitą vesiu! — atkakliai at
rėžė tėvui užsispyrėlis.

Senis nustebo. Nelaukė, kad sūnus išdrįs jc*i 
prieštarauti

— Snarglius panosėje nuri^uostyk^ <x paskui 
su tėvu ginčykis! — sušuko atsipeikėjęs. — Ame
rikon paspruksi! Štai, diržą nusijuosęs, išrašysiu 
tau ant nugaros tokią Ameriką, jog net kelnes 
prismarvinsL Nepažiūrėsiu, kad jau bernas esi...

Sūnus, Jaugiau nieko, nekalbėdamas, užsidėjo 
dalgę ant peties ir nuėjo laūkati, į daržus...

Prisiminė dabar visa tai senis, vežime sėdė
damas. t .

— Tai jMu pasiskundei Gu<ittlĘ,. pus- 
bnMii pnkb»<HėHhrtĮ. G/-

— Kuo.tėvuli? . .
— Na ką jis ten surailmn apie Verutę... 

Kad neduosiąs man jū*ų nuskriausti .-.
• ■ — Nfei as jam skundžiausi, nei ,su Juo apie tai 
kalbėjau. . .- BagAMte^ todėl žino...

— O tu vis dar apie ją galvoji? -— paklausė 
senis. • , - •

—: Galvoju, tėveli, ir visados galvosiu/
Senri Kukis jau buvo benorėjęs sutikti, Žo

džiai’patys veržėsi iš lūpi^ bet išgirdęs- sūnaus 
į knlbą, visai nieką negalvodamas, atrėžė;

— Negalvok apie ją: nieko Iš to nebebus.--
' • / (Bus tfiugtftuj ’ ’ U,
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R VILIAUS

VAKARŲ VĖJAI
ii2 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

Oi

DB. PAUL V. DARGU
AY0YTOJAS 11 CHI1U10M SUSIRINKIMU 

PRANEŠIMAI
7ALAXDOS: S 1 9 G&fbo <H»n/ww<į jį

Tau M3-27S7 &rt* 5O-t7»

TEL 233-8553
Service 855-4506, Pase 06058

Upytės Draugiško klube narių susi
rinkimas įvyks penktadieni, spano 
1 d., 1 vai. popiet, Aneles Ko j ak sa
lėje, 4500 So. Talman Avė. Nariai 
kviečiami atsilankyti. Po susirinkimo 
bus vaišės. A. Kalys

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPRCIALYfet: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

Dr. Jonas F. Mažeika
DDJ. — DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103rd Street

Valandos pagal susitarūzą

OPTOMETRIST AS 

kalba lietuviškai 
2618 W. 71sf St T*L 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko winning 

it “contact lenses”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLtS lt 

~ f PROSTATOS CHIRURGU  A
2656 WIST btid STREET

Valindn*: astnid.

KUBOS KARIAI TURĖS 
IŠVYKTI Iš ANGOLOS

LUANDA. — Angolos vyriau
sybė norėtu gauti paskolą iš 
Amerikos, kad galėtų įsigyti 
kraštui būtinai reikalingų maši
ną. Jeigu gautą Amerikos pa
skolą, tai tas mašinas galėtų įsi
gyti ir Europos valstybėse.

Amerikiečiai sutiktų dabarti
nei Angolos vyriausybei pasko
linti pinigų ir garantuotų kredi
tus, bet JAV nori, kad Kubos ka
reiviai būtų išvežti iš Angolos.

Namibija galėtų laisvai tvar
kyti savo reikalus, bet bijo įsi
veržimo iš Angolos. Patys ango- 
liečiai nesiverš į Namibiją, bet 
jeigu ten bus keli tūkstančiai 
kubiečių,.tai,Namibija privalės 
nuo jų gintis.

M. ŠILEIKIS . Waukeganas

. .. c.
_ Ofise telefone*: 776-2880, j . •
RsĖdttcijac 444-5541

KLUSNI TARNAITĖ

— Kaip tau pavyko paguldyti 
vaikus apie devintą valandą, 
kaip išeidama sakiau? — naujos 
tarnaitės klausia šeimininkė pa
rėjusi iš tėatro. ' ’’

— Visi buvo paklusnūs, tik šu 
tuo rudaplaukiu turėjau daug 
darbo...

— Bet tai mano vyras I—

Prostatos, inkstą ir ilapuiM 
taką chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St Petersburg, Fla. 33718 

Tek (813) 321-4209.

• Koks valgis, toks dalgis.

KNOW YOUR HEART

PSR. KRAUSTYMAI

Lydimai — Pttm apdrsafe 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Cbaxf* 
ir VISA kortele*.

R. ŠERŠNAS. T*L 925-S06J

J 
■ «

Apdnuetas petfcravstyma*
ii Įvairių «WW 

------  ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-lMtt arta

HELP ¥OUR HEART FUND

HELP YOUR HEART

SOPHIE BARČUS
MADUO 8E1MOS VALANDOS

MečtadjLenljčs ir aekmali^UAif 
nuo 8:30 iki 9^0 vaL ryta.
Stoties WOPA - 1490 AM _

■ traUDvojamcie ii
Marąuettt Parka,

Verfija —* Aldona Daukut 
n«4 778-1543

'i 1 -
7159 So. MAPLEWOOO AVI.

CHICAGO, IL
> ■

RADUO PltOGRAMA

Senkum LMttrtg Radijo progra
ma Naujefofe AAgUMe, iš stotie* I 
WLYN, 1360 banga AM. veikia aek- I 
siadienlaia ano 8 iki 8^0 vaL ryta, I 
perduodama vėliausių pasauliniu I 
bnių santrauką. Be to, komenta- 1 
rai» munka* dainoj ir Magdutė* I 
Pasaka. *ia program veda Stepo I 
Ola ir Valentina Epnfrai Banio I 
reikliais kr^pfc i Mtic Floret* — | 
gelit bei dfcvtm krantai HdU E. I 
Broadway, Sa Boatm, MM. 02117 
Felefonas 268-0489. Ten pat gau* 
oamo* "Nauiįenos’’, didelis paša 

kimia bėtnvtiku it lie- 
tuvišku dovanu.

Kis pirmas pasakys
\ j

Loifa (ne Žaidžia! Lošiama ta
da, kai yra bent šiek tiek azar
to, taigi, aš manau, kad net šaeh 
matais nė žaidžiama, o lošiama, 
ypač iš pinigų) du. Pirmas (pa
gal burtus, pavyzdžiui) šio loši
mo dalyvis pasako bet kurį svei 
ką skaičių, ne didesnį, kaip de
šimt ir ne mažesnį, kaip vienas. 
Antrasis dalyvis prideda savo 
sve’ką skaičių taip pat ne dides
nį, kaip vienas ir taip toliau iš 
eilės, t. y. pirmas, antras pu- 
mas, antras ir t.t. Laimi tas, kat
ras pirmas pasakys “šimtas”! 
Kuriuo būdu pirmas dalyvis vi
sada įstengs laimėti?

♦ ♦ ♦

7. Jei dvyliktą nakties valan
dą lyja, tai ar galima laukti gie
dros po 72 valandų?

8. Trijų rūšių obuoliai supilti 
be jokios tvarkos į didėlę dėžę. 
Kiekvienos rūsies obuolių skai
čius gana didelis, didesnis už 
šimtą- Jei mes, nepažiūrėję į dė
žę , išimsinie keletą obuolių, tai 
koks turi būti mažiausias išimtu

- Į obuolių skaičius, kad jų tarpe 
būtų bent 2 vienos rūšies obuo
liai? Tomis pačiomis sąlygomis, 
kad būtų bent 3 vienos rūšies 
obuoliai?

* » • ♦

9. įsivaizduokite, kad Žemės 
rutulys, apjuostas tampriu lai- 
du, sutampančiu su ekvato
rium (tas laidas būtų šiek tiek 
ilgesnis už 40,000 kilometrų).Jei

S.

Funeral Home arid Cremation Service
Charles Stasukaitis 1729 S. Halsted St
FI>. LE. Chicago, IL 60608
(312) 226-1344 24 Hoiir Service

GALVOSŪKIAI..
Maryte.- 1) aš'neėmiau pinigi

nės; 2) aš niekad savo gyveni
me nieko nevogiau; 3) tai pada
rė Jonukas.' ■' 
s Onutė: 4) aš neėmiau pinigi
nės; 5) mano tėvas turtingas ūki 
įlinkas, tad aš turiu savo nuosa
vą piniginę; £). Birutė žino, kas 
pavogė. ’-

T i ...Kaziuku t 7)’aš neėmiau pi-i mes įsivaizduosime, kad tas tam 
niginės; 8). Birutė man pažįsta-Į prus laidas gali būti pailgintas 
mar dar prieš įstojimą į mo-! 20 metrų ir visur tuo pačiu at- 
kyklą; 9).‘tai padarė Jonukas. | stumu nuo ekvatoriaus galėtų 

Jonvjoas: 1D) "Aš nekaltas; 11) 1 laikytis ore, tai kokio maždaug 
11) Marytėj aukščio žmogus galėtų laisvai 

peržengti per ekvatorių, nepa- 
silėhkęs po laidu.? • Ir ar iš viso 
galėtų?

i *■ »
L.

10. Du draugai gyveno, paly
ginti, netoli vienas nuo kito.

• j. : Vienas iš ją nutarė sužinoti,pat gimimo dienos. i -į AĄi?
® ' kI • nuo 1° namo iki

Tiriant reikalą* toliau, kiek- * jo draugo namo. Jis ėjo lygiais
• -a* * - - _ -r v'

(Beveik be matematikos)
DU ŠACHMATŲ UŽDARINIAI

‘ z * A4
1. Balti: Karalitis 16; .yaldovė 

A6.
1. Balti: Karalius E6; Vadovė 

A8; Pėstininkai A7 ir C7.
Balti daro pirmą ėjimą ir ma

tuoja antru ėjimu.
Rasti pirmąjį baltąją ėjimą 

labai lengva. Bet, atidžiau pa
žiūrėjus, galima rasti “kabliu
ką” ir suabejoti rastu sprendi
mu. Pamėginkite visa' tai ičnar- 
palioti!
,2. (L .Lošinski, SSSR)^.

Btlti: Karalius E8; Valdovė 
F4; Bokštas C7; Rikis C4;; žir
gas B5; Pėstininkas D4.

Juodi: Karalius E6j Bokštai 
A7 ir H7; Rikiai A8 ir H8; -Žirgas 
D5; Pėstininkas F7.

Matas dvim ėjimais, žinoma; 
kaip paprastai, pirmąjį ėjimi 
Šato balti.

tai padare Birutė 
meluoja, . teigdama, jog aš va
gis. 1 •' i

Birutė: 13) aš neėmiau pini
ginės; 14) .čia kalta Onutė; 15) 
Kaziukas gali. paliudyti, kad aš

* * ♦
PASikAtBĖJIMAS 

TELEFONU
“Alio! Ar čia OK-7-6923 ”
“Taip. Prašau pasakyti, kas 

skambina?.”
“Ką? Jūs neatpažinote mano 

balso? Kodėl? Juk mano motina 
yra jūsų motinos uošvėj

“Kas?”
Nustatykite abiejų kalbančių

jų giminystės ryšį-

4. KRIMINALINĖ ISTORIJA

Vieno Lietuvos kaimo pra
džios mokyklos mokytoja pasi
gedo piniginės. Kadangi buvoi 
paskutinė pamoka, tai mokyk
los tik treciajame skyriuje dar 
liko 5 mokiniai, būtent, trys 
mergaitės vardais Marytė, Onu
tė ir Birutė, ir dw berniukai: 
Kaziukas ir Jonukas. Mokyklos 
vedėjas apklausinėjo visus 5 vai 
kus ir gavo šitokius atsaky
mus: i

SOMB CHICAGO MOTOR CLUB OH

WTO TttOOBLr 
A SUOOKM FTC*

~ —----------------------———————4—

EUDEIKIS
GAIDAS --DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE

!
 Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
V

vienas mokinys prisipažįno, kad žingsniais ir pusę atstumo skai- = 
čiavo žingsnių poromis, o ki- s? 
tą pusę žingsnių — trejetais. Po- i 
rų buvo 250 daugiau, negu tre- v 
jetų.

Kiek žingsnių tarp abiejų na-

iš trijų parodymą buvo 2 teisin
gi ir vienas melagingas.

Kas pavogė mokytojos pini
ginę? 

» «
5. Įrodykite, kad Didžioje 

Čikagoje ? (Greater Chicago) 
bent du žmonės .(iš tikrųjų daug 
daugiau negu du!)turi po vieno- visus 10 uždavinių, gaus dova- 
dą skaičių galvos plaukų. Čia tu- nų žinomo motematiko Martino 
rimą galvoje, kad'visiškai pliki, j Gardnerio (Martin Gardner) 
t. y. turintieji nulį plaukų ant j knygą “Matematic’s Magic and, 
galvų, taip pat dalyvauja plau- Į Mystery”. - !
kų skaiėbytao va^ybose. Tai-I Sprendimus siųsti adresu: I 
g., ,s karto tunme jau v.en, pa , A1<tamaras Zuj 3752 w. 
prastą-sprendimą. Pamegmkite 69th g, , ai n| 
rasti bendrą šio uždavinio spren _ _______________________
dimą (arba bendrus sprendi
mus). <. Arkite ja • taupymo bonus

mu?
Ik

Į
Kas pirmas teisingai išspręs

Crab Salad Served In Melon Boats

A i bend inf now at loci I markets, ah asettmg 
L Z- drab Melon Salad. Family or gtieats 

t IkįįL yet satisfying combination of delicious 
lb ran juicy I'W'tat honeydew melon.
Malka King etab b sliced and tossed with erUp 
1 a iBTTy-iieaacmed mayonnaise dressing. The 

_ I op. peeled aafi quartered melon “both” on
individual lotiuce-Tmed salad plates. • - - ? <* *

Afaaka King crab meat b apowy white in color with
rod striatiMa. Fully cooked, with tendons and cartilage 
rtanoved, Wieėt b rtk4y to ob enjoyed in a favorite reeipe 
tltaf paete of whole Alaska King crab legs

e cnb. Combine

Curried Crib Melon Salads
If package (8 Ur 8 os.)t 1/3 cup mayonnaise

thalėn Alaska King 1/2 teaspoon curry powder
crab meat, thawed 1/4 teaspoon sugar

1/4 cupjbiced celery A t4a<>oon hemo* jnico* U bleapeona" chopped 5 X honeydew melon
grgen onion Salad greens

ith celery and green ontota. 
, rugar and lemon juice; 

?hil. Cat melon into quarters length- 
Race melon quarters on aaJadį 
emb tilad 6nlO mMAft Malegl

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

f M t 1410 So. 50th Avė., Cicero
* ” lėlei 476-2345

? TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
| AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

IKUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JĖAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI

Aikštė* automobiliams pastatyti

AAWULAMSQ
PATARNAVIMAS

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

Direktorių

BHH

i^sj4SI 
TURIMI 

KOPLYČIAI 

YJSOSS MUŠTO 

DALYSI.

2424 WEST STttm RErxhSc 7'1211
110ZX SOUTHWEST HIGHWAY, filll*, £L 974-4411

T*L: OLjrmpic

TeL: LAf«y«O« 1-M71

Liiiii 11 m u 111
i, 8, HL Tuesday,
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Saleziečių nuosavybe lietuviams
Gerojo Ganytojo Globos Na

mai, v.dami Onos Pranckevi 
čiūtės, šių melų rugpjūčio mėn. 
pabaigoje užpirko buvusią sale
ziečių nuosavybę Cedar Lake, 
Indianoje. Tai relo grežio ir di
delių galimybių vieta! Ji buvo 
pasiūlyta daugeliui lietuviškų 
organizacijų: Lietuvių Fondui, 
Lietuvių Bendruomenei, Susi
vienijimui Lietuvių Amerikoj?, 
Lietuvos Dukterms, dr. Adoma
vičiaus Lietuvio Sodybai, Tė 
yams Jėzuitams, Putnamo Sese
lėms ir kt. Vieni nenorėjo, kiti 
negalėjo, treti nedrįso pirkti. 
Ona Pranckevičiūtė visgi išdrį
so! štai, keletas atsakymų į jai 
patiektus klausimus.

— Kas paskatino žengti tokį 
lemtingą žingsnį?

— Pirmoj eilėj vijos grožis. 
Kai pamačiau tuos ąžuolynus, 
kalveles, ežerėlius, širdyje nu
tariau būti panaši į Evangelijos [ 
pirklį, kuris perka brangų per
lą: parduoji viską, ką turiu, kad 
jį įsigyti.

— Kuriam tikslui pirkinį nau
dosite?

— Pagrindiniame buvusios 
gimnazijos name noriu įreng’i 
patogius lietuviams seneliams 
globos namus. Jau pradėti žy
giai visiems reikalingiems leidi
niams gauti. Ba to, noriu atnau
jinti bei apsaugoti kitus pasta
tus: valgykla, koplyčią, bendra
bučius ir sporto salę, kuriais 
galės naudotis lietuvių jaunimas 
ir organizacijos.
' — Kokios kitos galimybės pil
nam vietos išnaudojimui?

• — Jau naurašvtas vietos ad
ministracijos leidimas pastatyti 
didelį skaičių — virš 400 — bu
tų pensininkams. Juos galėtų 
nuomoti lietuviai iš visų Ame
rikos kraštų. Pačiame projekte 
būtų restoranas/ maisto krautu
vėlė, daktaro kabinetas, svetai
nė, baseinas... Viskas pasiekia
ma neišėjus laukan. Be to, nu
matomą suorganizuoti transpor- 
taciją į Čikagą ir krautuves, to
dėl savu automobiliu gyvento-

jams nebūtinai reikėtų. Gilioje 
senatvėje, sveikatai sušlubavus, 
bū'.ų gal'ma pereiti į čia 
esančius globom namus.

— Kaip prjėgcite viena 
tri padary ti?

pat

vka

Nedarau ir nedarysiu vie
na: padeda ir padės Dievas ir 
geri žmonės. O padės todėl, kad 
aš nesiekiu jokios asmeninės 
naudos. Pati gyvenu kukliai, te 
prabangos ir patogumų. Į glo
bos sritį pasukau dėl to, kad no
riu lietuviams seneliams duoti 
priežiūrą su kantrybe ir meile. 
Tą darau Gero Ganytojo gar- 

“Ką pada- 
mažutėlių,

liečiu Bendravimo Vakarą 
Vakarienę lietuvių namų salėje. 
P r or r 3 m :j išpildys čiu rlior io 
Ansamblio Kanklių Orkestro 
Kvarteras, vadovaujamas Onos 
Mikulskienės, du profesionalai 
estų muzikai, groją senoviniais 
esi 4 tautiniais instrumentais, ir 
latvių tautinių šokių grupė. Po 
programos, bus šokiai. i

Liotuv’ų visuomenė maloniai 
kvi čiarna gausiai dalyvauti.

Bilietai — $10; pensininkams 
ir studentams $8. Dėl bilietų 
kreiptis pas J. Budrienę (tel. 
238-1337), A. Mackuvienę (692-! 
2031) ir B. Natkevičiutę (261- 
3276). i

L ' <■ *'■■?-■■-•
>. - V ' ^v.:.<

Haul, ŽmU — Panfevlmvt 
MAL K ST ATI FOR SALI

_ Kamai, 2am4 — P*r4*ri«BĖ
RIAL RSTATI FOR SAL*

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR 2EMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fc I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentą*

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

bei, nes Jis pasakė: 
rysite vienam iš tų 
man padarysite”.

— Kas finansuos 
būtį projektą?

— čia tai ne mano rūpestis! 
Bus sudaryta specialistų komi
sija ir ji pad. rys. Gerai supla
nuotam projektui kapitalo šal
tinių yra tundroje rinkoje.

— Kada bus galima tą vietą 
pamatyti?

— Lietuviu visuomenė, orga
nizacijos, veiksniai, mokyklos 
ir jaunimas kviečiami atvykti

ALTos Valdyba, I 
CLevelando skyrius

tą d augia-
KOKS YRA ŽMOGAUS 
GYVENIMO TIKSLAS?

“Yra kelias, kuris rodosi 
*alų gale 
(Patarlių

žmogui teisingas, b t 
jis nuveda i mirtį”.

Viktoras Petravičius
visus pa

su 
pa

Linu rovėjos, grafika-

BUTŲ NUOMAVIMAS
.« NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI

• NOTARIATAS • VERTIMAI. ,

YISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA ?

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Visi galės viską apžiūrėti, pasi- ( 
gerėti gamta i; pasivaišinti. į 

Dėkodamas Onai Pranckevi- 
čiūtei už suteiktas žinias, aš iš 
savo pusės kviečiu ir raginu lie-j 
tuvių visuomenę tuo projektu 
rimtai susidomėti, čia gali būti 
sukurta pavyzdinė lietuvių ko
lonija, nes vielos yra virš 80 ak
rų. Tikrai verta pasinaudoti: 
kvietimu ir nuvykti apžiūrėti.

Apie tolimesnę projekto eigą 
ir pažangą, visuomenė bus iš
samiai painformuota.

Viktoras Šimaitis

Maloniai kviečiame 
siklausyti. šios programos 
p. Algio Matulio asmenišku 
liudijimu šiandien 8:45 vai. va
kare radijo banga 1150 AM per 

palio 24 dieną. “Lietuvos Aidus”> _ 1
“Geroji Naujiena Lietuviams” Į 

kiekvieną sekmadienį 9 vai. ry
to girdima per Sophie Barčus 
radiją.

Parašykite mums. Prisiusime lyvauti. 
knygelę “Užgimęs laisvas”. Mū- j 
sų adresas: Lithuanian Minis
tries, P.O. Box 321, Oak Lawn, 
IL 60454.

(6422 S. Kedzie Ave., Chicago, 
IL 60629) rengiamose svarsty
tuose. Jose bus nagrinėjami Lie- 

j tuvos laisvinimo ir išeivijos 
; veiklos klausimai. Svarstybas 
• rengia Amerikos Lietuvių Tary
bos Visuomeninių Reikalų Ko
misija (pirm. dr. L. Kriaučeliū- 

! nas). Visuomenė kviečiama da-

’X i
— St Lozoraitis, J r., Lietuvos!

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knyga 

‘'Liucija7’ 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 
autorių: 6729 So. Campbell '

Ave.. Chicago. IL 60629.

JAU ATSPAUSDINTA

J. KLAUSEIKIO KNYGA

z   -— - — j ~ :

CLEVELAND, OHIO ’ atstovas Vatikane, prof. dr. D. Į
* Krivickas, . tarptautinės ’ teisės 'PABALTIECIŲ SĄJUNGOS ži į D ^ndQkienė, rašy. > 

BENDRAVIMO VAKARAS I toja_ visuomnilli„. .

š.m. spalio mėn. 2 d., / :30 vai. š.m. spalio mėn. 3 d., sekma- j ^7- t i~JP QT7Tį A 
rak., Clevelando Jungtinė Pa- ,dienb 3 val- popiet, dalyvaus^ EaAIi Cl’ljAKUiHl 
baltiečių Sąjunga ruošia Pabal-' Lietuvių Tautiniuose Namuose į TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali dau$ 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS perži Orė ta, “Sūduvos^ENERGY

WISE -
BRONIO RAILOS 
NUŠIBASTYMAI

102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos. 
Kaina —$3, persiuntimas paštu — $1.

KNYGĄ IŠLEIDO CfilCAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

Mr. K. Januta,
2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

luyiwpotawcr

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršelių knyga

KOVOS DEL LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS

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

KAINA — S17. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti čekf: ' - .

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

—.................. ............. .. ... .......
ELEKTROS ĮRENGIMAI ' 

PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto

Dirbu ir užmiesčiuose, 
jarantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Talman Aro. 
Tek 927-3559

KAM MOKĖT! NUOMĄ? 
GERIAU MORGIČIŲ.

5 ir 4 kambarių medinis. 1 auto ga

nias. Savininko paskola 10%.
j Brighton Parke.

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

v ■ 2 butai. Įrengtas skiepas.^ Centrinis 
_1 šildimas. Tinka ir didelei šeimai. Ne

brangus. 72-ra ir- Campbell.

Skambinti tel. 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West -S3rd Street

išleista knyga su ’egališkomir
formomis

Snvga gu formomis gauna- ražas. Geri pamatai. Mažas įmokeji- 
me Na u lipnu adniinisf racijoj'1

BREŽNEVAS NORI
TAIKOS SU KINIJA

MASKVA, Rusija. — Sovietu 
Aukščiausiosios tarybos pirmi
ninkas Leonidas Brežnevas pa
reiškė noro pagerinti Sovietų; 
Sąjungos ir- Kinijos santykius, j 
Kinija yra pasiruošusi tartis su 
Sovietų Sąjungos atstovais dėl ? 
pasienio santykių, bet Brežne- “ 
vas pabrėžė, kad planuojamame — 
pasitarime bus aptarti ir kiti 
klausimai. -

Brežnevas tvirtina, kad santy-J $250 WEEKLY PAYCHECKS 
kiū pagerėjimas bus naudingas! (fully guaranteed)'working'part or 
neliktai Sovietu Sąjungai, bet fuU Ūme at home. Weekly paychecks 

ir pačiai Kinijai. Iš pradžių san
tykiai turėtų gerėti, o tada tek
tų pereiti j visai normalius san
tykius.

Dabartiniu metu Sovietų Są
junga turi turėti 45 divizijas 
vien tiktai Kinijos pasieniui sau
goti. Manoma, kad Kinija turi 
daugiau paruoštų karių Sovietų 
sienai saugoti.

DĖMESĮ O
62-30 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $720 pusmečiui lutomcbltlG 
Liability apdraudimas pcn^i&še* 

kams. Kreiptis: < > .
A. LAURAITI!

^45 So. ASHLAND AVI.
Tek 523-8775

GENERAL HELP WANTED 
(Bendroji pagalbi reikalinga)

Dengiame ir taisome visu rū
siu stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS K1ELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

mailed directly to you from Home 
Office every Wednesday. 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

Laikrodžiai tr brttngenybfc
Pardavimai ir Taisymai ■- 
2644 West FHh Stnot 
Tol. REpuMlc 7-1941 4:

- • -

 ------ . — _ _ __ ____________ ____________________________ į į 
r—1— "-,1 ■ —11-------- ■■ - ■ .."mr

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra geniausi*, (Edžfhnsiy ir turtingiausia lietuviu cr-

lietuviams ištiknod tarnaujanti jau per 92 metux

SLA —atlieka kultūriniai darbui, gelbsti Ir kitiems, kuri* 
dubus dirba., j

8LA—išmokėte d&ugia-j kaip AŠTUONIS MELIJONUS dolerį 
-■ ipdnudų savn narianu-

HLA — apdraudžia pigiausd^TuI? kainomli pelne.
rUnąj patarnauja tik sa'Pišalpos. p&tndnrtu

Kiekvienas lietuvis tr lietuviu dr*ugjix
Sūrivienijiine apsidrausti iki $10.000

— apdraudžia ir Taupomąja andrauda — Kndowmcui 
Insurance, kuri ypač naudinga Jauniumi, neto ančių? 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

^La -- rkiktis apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
11,000 apdraudos ruma temoka tik $3.00 metame.

5LA — kuopu vyra visoje lietuviu kolonijose. Kreipkite?
i savo apylinkės ŠIA kuopn jie Juru*
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptu tr t SLA Centra;
Lithuanian;Alliance of America

_ V * Y. 10051
A' W. Vi

CHS)

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
.Naujienose galima ganti nepaprastai įdomins gydy- 
^Įojot visuomenės veikėjo ir rašytojo atiminimus,

Dr. A. Gus^en — MINTYS IR DARBAI, 259 psl, Mečia 1905 
metą įvykius; JabloDskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 

rusirūpiniynį'____________________  18.00

Dr. A. J. Gnssen — DANTY’S, jq priežiūra, įvelka ta ir 
grožis. Kietais viršeliais

Minkštais viršeliais, tik
Dr. A. J. Go«en — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_
Galima taip pat užsakyti pašto, atsiuntus čekj arba

money orderį, prie nurodytos kainos pri-
>. gedant perai antim o išlaidoms.

B4.00 
$3.00

ęzoo

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

NAŠLe MOTERIS išnuomoja; 
3 kambarių butą su baldais, 
gražiame New Buffalo mieste
lyje, arti krautuvių ir gydytojo. 
S ą ž i ningiems nuomininkams 
bus "didelė nuomos nuolaida. 
Pageidaujama vedusi pensinin
kų pora. Dėl informacijų skam

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

MARQUETTE PARKE, 68-tos ir 
Rockwell apyl. išnuomojamas 
4 kam b. butas. Darbo dienomis 

! skambinti 471-1630 susitarimui 
: po 6 vai. vak., o šeštad. ir sek
madieniais skambinti visą dieną.

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys 

Tel. 585-6624

— Ką, ar jau tamsta važiuoji 
automobiliu?

— Taip. Iš viso sunaudojau iš- 
mokymui tiktai tris.

— Tiktai tris savaites?
— Ne, sudaužiau tris automo

bilius. • i « * i' *Jbr

Į Tiarnodn Wcę> J

siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

F. MEDAS, 4059 Archer Avomn.

Chicago, TU. 60432. ToL YĄ 7-5998

M. ŠIMKUS

Notary Public 
INCOME TAX SERVICI

4259 S. Maplewood, TeL 254-745^
Taip pat daronii' vertimai, gimini^ 
iškvietimai, pildomi pilietybės pri' 

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY
f. Zm*U«. Afttvf

W. 95th M

40642, , 424-1654 V
F 3”^ ar*4 Cor; ? .

Advokatas 
GINTARAS H ČEPĖNAS 

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

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

TeL 776-5162 
2649 West 63rd Street J 

Chicago, Ill 60629

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS 
, Darbo valandos:

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

6604 S. Kedzie Ava. 
Chicago, 111. 60629
Tel.: 778-8000

TRY TRIAMINIOM’TABLETS.
TOREUEYE

MASAI COUGBTIOII
AND HEADACHE

DUE TO COMMON COLD 
' OS FUI.

C 1<3R2 Dnrwy I^aboretmW*. Divvriwi of 
Sandov, Ine.. Lincoln, N*br»«lrn Ak SOI

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS EARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTI WNSUJIĖNOS” ’

■ i

1TM 8c HAL8TTO 8T«, CHICAGO, IL «Mft




