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i CIANO RŪGŠT
I TYLENOL VAISTO PILIULES

' NEIMKITE TYLENOL PILIULIŲ NUO GALVOS SKAUDĖ- 
DĖJIMO AR NUOVARGIO; NES PENKI JAU MIRĖ

CHICAGO, III. — Nevartokite Janus, 25 metu Stanley Janus, 
Tylenol piliulių, .-nes žudikas 
įdėjo mirtinu ciano rūgšties 
nuodų į Tylenol bonkučių piliu
les. Filadelfijos vaistų bendro
vė įsakė išimti iš apyvartos Ex
tra-Strength Tylenol vaistus, 
varduodamas vaistinėse nuo 
galvos skaudėjimo, nes Chica- 
gos priemiesčių 5 gyventojai jau 
mirė nuo šių vaistų. Ciano 
rūgštis yra mirtina, gydytojai 
negali žmonių išgelbėti. Goebel- 
sas ir Goeringaš, norėdami nusi- 

k žudyti, paėmė ciano rūgšties ir

NUODŲ ĮDĖJO

Chrcagos priemiesčių gyvento
jams pavartojus Extpa-Strength 
Tylėnol piliules, skausmai prade 
jp juos smarkiai tampyti, akyse 
rodėsi kapoti vaizdai, o kai nu
vežė juos į. ligonines, tai gydy
tojai atpažino, kad jie "buvo ap
nuodyti ciano rūgšties, nuodais.

Apsinuodijusių žmonių, yra 
Arlington- Heights,. Eik' Grore 
ViUagę, Winfreide ir Elmhursffc. 
Policijai nustatė, kad ciano 
rūgšties nuodai buvo įberti į 
Tylenol - piliules.-1 Tos piliulės 
nužudė du. brolius ir seserį, pa
vartojusius Tylehol piliules. Bon 
kutės-suTiųodtngoin.Tylęnol pi
liulėm buvo rastos; MC2880 at
šauktoje /piliulių dėžėje. Penk- 
tadienio /rytą jau ImtoSkin
ta,. kad. nuodingų * piliulių būta 
dar .vienoje bdnkučių dėžėje, ku- 
ros numeris yra' MB' 2738.

.• PoŠęijk spėlioja, kad -žudikas 
įbėrė ciano rūgšties nuodų į šio
se dėžėse esančias piliules, ku
rios vėliau buvo parduotos. Kas 
tai g Alė jo pddaryh' — policija ir 
Illinois valstijos toksikologijos 
skyrius bando nustatyti.

Filadelfijoj vaistus gaminanti 
McNeil bendrovė įsakė išimti iš 
apyvartos visas MC2880 numerį 
turinčias dėžes ir grąžinti visus 
pinigus- tuos vaistus užsakiu
sioms krautuvėms ir pirkusiems 
žmonėms. McNeil vaistų bendro
vės specialistai tyrinėja Tylenol 
piliules, bet iki šio meto nė vie
noje nerado ciano rūgšties nuo
dų. Vyrauja 'įsitikinimas; kad 
nuodai buvo įverti Chicagoje. 
Tylenol nuodingi vaistai buvo 
nupirkti Cricagos priemiesčių 
Jewel krautuvės^.

Nuo Extra-Strength Tylenol 
piliulių jau mirė 27 metų-Adams

gyv. Arlington Heigths, 1262 S. 
iMitchell gatvėje. Stanlio Janus 
’ 19 metų žmona, mirtinai apnuo- 
'dyta; guli ligoninėje. Į ligonines 
.nuvežti ir kiti 8 Janus šeimos 
■nariai, bet jie piliulių neėmė ir 
nerodo apnuodijimo žymių.

Mirė ir 12 melų Mary Keller
man, paėmusi Tylenol piliulę; 

‘27 metų Mary Reiner ir Elm- 
-hurste gyvenantis McFarland, j 
- Apsinuodijusių žmonių skai
čius guli" ligoninėje. Toksikolo- 
gai tyrinėja apnuodytų žmonių 
simptomus ir nori nustatyti ap
sinuodijimo priežastis.

_ BUVAU IŠSTUMTAS, — 
PASAKĖ A. HAIG

WASHINGTON, D.C. — Ge-' 
merolas. Aleksandras Haig, ket
virtadienį kalbėdamas ABC tele- 
rvizijoj, pareiškė, kad jis buvo iš-
stumtas iš Valstybės departa
mento sekretoriaušpareigų. Pa-

Manoma, kad ir Berlyno savi v 
traukus iš vyriausybės. Jis pirmi.

e įvyks pakaitų, kancleriui^Schmidt pasi- 
vyks į Berlyną socialdemokratų pozicijoms 

s kiekvieną didesnį miestą.

sikalbėjimą suorgailiZaco ABC V0KIEČIU PARLAMENTAS PAREIŠKĖ 
televizijos vadove Barbara Wal
ters.

Tarp kitų dalykų, gen. Haig 
Įpasak^?^^

— Kurį ląiką^^^aūė^tu, katd 
prezidentui Reagąnui’ -geriau, 
jei būtų kitas sekretorius. Aš 
visa tai pasakiau prezidentui 
paskutinę savaitę, kai; jam įtei- ( 
kiau-Cdat^slatvd^iiiTio-'pareiški- ■ , .. .
,ma. Bet .mano atstatydinimo ‘ jl,i: kancleris Schmidt tuojau 

qtoninei laiką nusprendė prezidentas.
Barbara Walters televizijoj r 

paklausė Haigą, ar jis atsistaty- pakvvietė 
dino, ar jis buvo išstumtas. Ge- ( krikščionių demokratų 
nerolas-Haig taip atsakė:

NEPASITIKĖJIMĄ H. SCHMIDTUI
NAUJU VOKIETIJOS KANCLERIU PREZIDENTAS PAKVIETĖ 
. ČKRIKščIONIŲ DEMOKRATŲ VADĄ HELMUT KOHL * f

BONA. — Vakarų Vokietijos Burns. Ranką spausdama? 
parlamentas penktadienį pareiš
kė nepasitikėjimą V. Vokietijos 
kancleriui Helmut Schmidtui, 
socialdemokratų partijos vejkė-

jis 
kažką kuždėjo besitraukiančiam 
kancleriui. Vėliau sekė Sovietų 
ambasadorius Vladimir Semio- 
nov, Rytų Vokietijos ambasado
rius Evaldus Moli ir kiti.

KALENDORfiLIS
Spalio 2: Angelai Sargai, Erd

vilas, Jėga, Butefka, Vėtra, Eid- 
vilis.

Spalio 3: Teresė, Evaldas, 
Danga, Gandis, Vėsa, Marangis, 
Babylė.

Spalio 4: Pranciškus Asriž., 
Gailius, Atminas, Prytė, Naugė, 
Skilvis.

Saulė teka 6:48, leidžiasi 6:32.
Oras debesuotas* vakarą lis.

atsistatydino.

Po to, Vokietijos prezidentas 
j Vakarų Vokietijos 

vadą 
Helmut Kohl sudaryti naują

— Nemanau, kad būtų sun- ministerių kabinetą. Jis pranešė, 
ku atsakyti į šį klausimą. Galite jjs sudarys naują vyriausy- 
sakyit, kad aš buvau išstumtas, uę, įT spalio 4 dieną padarys

-------------------- (pranešimą parlamentui. Vokie-
— Nikaragvos vidaus reika- tijos socialdemokratai galėjo 

lų ministeris pareiškė, kad nu- valdyti Vokietiją 13 metų tiktai 
šauti 78 įsibrovėliai į Nikarag-' sudarę koaliciją su laisvaisiais

demokratais. Laisvieji demokra
tai nesutarė su - socialdemokra
tais dėl socialinės apdraudos. 
Schmidt stoja už socialinę ap
draudę, įvestą Bismarko laikais.

Kancleris Schmidt atsi
sveikino su diplomatais

Ketvirtadienio vakarą kanc
leris Schmidt, žinodamas, kad 
Vokietijos parlamente, perbė
gus laisviesiems demokratams 
pas krikščionis demokratus, 
penktadienį jam bus pareikštas 
nepasitikėjimas, tai jis atsisvei- 
kino su diplomatais. Kancleris 
sukvietė visų .valstybių atstovus 
į vyriausybes rūmus, papasako
jo apie Vokietijoje veikiančius 
įstatymus, pagal kuriuos, jeigu 
viena partija nesudaro daugu
mos, turi perleisti valdžios vai
rą kitai partijai ar partijų koali
cijai, bet tai nereiškia, kad Va
karų Vokietija , nesilaikys iki 
šiol turėtų savo įsipareigojimų. 
Vakarų Vokietija ir toliau gerbs 
visus įsipareigojimus su kito
mis valstybėmis.

Kancleris atsisveikino su vi
sais pakviestais ,ambasadoriais. 
Pirmiausia atsisveikino Ameri
kos ambasadorius Arthur F.

va, turėję ČIA parūpintus gink
lus. Prezidento Reagano admi
nistracijos pareigūnai tvirtina, 
kad C1A jokiai užsienio grupei 
neparūpino ginklų.

— Bavarijos krikščionių de
mokratų vadovas Strauss pata
ria neįtraukti į vyriausybę lais-1 
vųjų demokratų, bet Kohl nori 
paimti bent užsienio reikalų mi- 
nisterį Genscherį.

SKRIDO Į PERU, PASIEKĖ 
LIUKSEMBURGĄ

LIUKSEMBURGAS, sostinė.— 
Sovietų valdžios transporto lėk
tuvas iš Maskvos turėjo pasiekti 
Peru valstybę ir nusileisti Limo
je, bet j»s pasiekė tiktai Liuk
semburgą.

Lėktuvas laimingai nusileido 
ant aerodromo tako ir riedėjo 
į stotį, bet staigiai iškrypo, tren
kė į medį, įvažiavo j liuksem
burgiečių namą ir užsidegė.

Vakar paskelbta, kad žuvo 
12 keleivių, bet paaiškėjo, kad 
buvo užmušti penki miegoję 
liuksemburgiečiai, kai lėktuvas 
įvažiavo i ju namą, žuvo vienas 
rusas. Kili keleiviai, lėktuvui 
pradėjus daužytis ir liepsnoti, 
iššoko >š lėktuvo. Liukscmbur- 
po policijai teko jiems padėti. 
Sunku nustatyti, kodėl toks di
delis nišų skaičius skrido į Peru.

Helmut Schmidt

Kancleris Hėlfnut Schmidt 
penktadienį atsistatydino iš 

savo pareigų.

PEARL BUCK RŪPINOSI 
PALIKTAIS VAIKAIS

SAMSONAS, Vietnamas.—Ra
šytoja Pearl Buck yra mirusi, 
bet prieš 13 metų buvo įsteigta 
Pearl Buck draugija, kuri rūpi
nasi paliktais amerikiečių vai 
kais.

Karo metu, kai japonai pra
dėjo verštis j Kiniją ir Indoki 
nijos valstybes, lai Pearl Buck 
pradėjo., registruoti amerikie 
čių ten paliktus vaikus. Jai bu
vo gaila tų vaikų. Ji norėjo at
vežti visus i Ameriką, kur jie 
galėtų užaugtų pasimokyti ir 
būti naudingi no tik Amerikai, 
bet ir kiekvienai valstybei, ku-

I IZRAELIS PRIVALĖS PADARYTI
I NUOLAIDAS PALESTINIEČIAMS

PATARIA PRIIMTI PBEZ. REAGANO PLANĄ TAIKAI, 
j SUMAŽINTI ATOMINIUS GINKLUS VISU TREČDALIU

NEW YORK, N.Y. — Sekre
torius George Shultz ketvirta 
dienį susirinkusiems Jungtinių 
Tautų atstovams pasakė, kad 
Izraelis privalės nurihisti pales 
tiniečiams, jeigu nori taikos Ar 
Ūmuose Rytuose ir nori taikiai 

j gyventi su savo kaimynais. Pa 
: lestiniečiai turi teisę ramiai gy^ 
• venti, turėti savo namus, savo 
į žemę, savo mokyklas, todėl Iz 
j raelis turės padalyti nuolaidas, 
J kad palestiniečiai galėtų ramiai 
j gyventi.

Izraelis gali šiandien palesti
niečius išstumti, bet jis neturės 
taikos, visą laiką turės būti karo 
stovyje. Prezidentas patarė pa 
imti pagrindan David stovyklo 
je padarytus susitarimus, pagal 
kuriuos bus padarytos palesti
niečiams nuolaidos, bus jiems 
pripažintos pagrindinės teisės ii 
leis palestiniečiams gyventi sa 
vo žemėse. , * -

i*AraVu^vaistybw5r>a|stovah- su 
važiavę Fez mi?slc, sutiko pri 
pažinti Izraeliui teisę savaran
kiškai tvarkvti savo reikalus

KARIŲ VAIKAI SKRENDA 
AMERIKON

BANGKOKAS, Tailandas. -' t1'8/1“ ‘TT', -a . 
a- j. xr. , x i -j bot nori, kad Izraelis atiduoti siandun is Vietnamo atskrido . . vi.. . Ą ... . . karo melu užgrobtas žemes,pirmoji Amerikos kanu n viet, TT. . •. rv. 7 <, . , . , .... . .. : . v. Visi atidžiai klausė kiekvieninamieciu moterų vaikai. Iki s.o' , .... xr. . ‘ , ,x. .v, . i sekretoriaus zcd. nors ne neinameto Vietnamo valdžia neišleis-! _ _ ■ - i . J
davo jaunimo, bet dabar prade- < 
jo leisti ne tikta? Amerikos ka
rių vaikus, bet ir jų motinas. |

' Pirmoje grupėje buvo 7-15 
metų berniukai ir mergaitės.' 
Vaikai nebekalba angliškai. Pir
miausia išleidžiami tie, kuriu tė-Į 
vai savo paauglį užregistravo 
JAV ambasadoje Vietname.

Saigono vyriausybė paskelbė, 
kad spalio 20 dieną išskris kita 
grupė, kuri jau turi sutvarkiu
si dokumentus.

Bangkoko vyriausybė jau turi 
sąrašą 3,740 amerikiečių palik-’ 
tu vaiku. Prie siu vaikų dar rei-1 72;,*7 >7 • 1 ’H . ’jeigu Beirtrte dar bus Izraebo kia pridedi ir motmas, kurios 
nori atvykti j Ameriką. Kitos 
nenori palikti savo vaikų, ku
riuos buvo. sugyvenusios anks-1 
čiau, kai Amerikos karių dar j 
nepažino. Jeigu vyrai sutinka; 
rūpintis vaikų auginimu, tai vi-1 
si atvažiuos Amerikon.

nė, kad jis viešai pareikalaus i 
izraelitų nuolaidų. Izraelis rna 
no, kad jis padarė didele niic 
la i dą, paskubom iš iškra ustyde 
nias savo karius iš Beiruto. Vai 
gu jie butų išvažiavę iš vakari 
Beiruto, neiškrėtė Beirute bu- 

; vusių palestiniečių centrų. Bu' 
, kai JAV pranešė, kad turės 
' mažinti užsakytų greitųjų lėk 

luvų skaičių, tai ne liktai ka 
riuomenės vadai, bet ir genero 
las šaronas ir premjeras Begina.

‘ sutiko išvesti suvo karius iš pa 
ties Beiruto. Be to, Amerikos 
kariai atsisakė išsikelti Libane,

karo jėgos. Amerikos kariai pra
dėjo leistis Beiruto aerodrome, 

i kai Izraelio kariai nukėlė savo 
. vėliavą aerodromo srityje.

Izraelio 'r palestini č'ų

— Kancleris Schmidt pare š- 
kė, kad jis aplankys visus dides
nius ir mažesnius V. Vokietijos 
miestus ir aktyviai dalyvaus 
rinkiminėj kampanijoj.

tiktai sunkiu darbu, — toliau 
aiškino sekretorius. — .Iš pra
džių atrodytų, kad čia stovi dvi 
neišsprendžiamos priešginybės 
— nuolatinė Izraelio taika ir pa
lestiniečių pagrindinių teisių pa
gerbimas. Bet sunkiai dirbant, 
tai bus atsiekta, žinant, kad nė 
viena negali būti įgyvendinta 
be antrosios, — baigė sekreto
rius savo žodį.

Arabų atstovams labai patiko 
tsekretoriaus Shultz pagrindinės 
minys. Jie pritaria sekretoriaus 
patarimui Izraeliui padaryti rei
kalingas nuolaidas. Tačiau, kaip 
atrodo, Beginąs ir jo paskirti 
ministerial nelinkę tokių nuo
laidu daryti.

Kada Izraelio užsienio reika
lų ministeris pradėjo kalbą, tai 
salė buvo beveik tuščia.

4 Pasiūlė 1/3 sumažinti 
Europos ginklus

Sekretorius G. Shultz priminė 
įvažiavusiems Jungtiniij Tautų 
atstovams apie reikalą mažinti 
ginklus. Jeigu norime laikos, 
ai turime pradėti nuo pasiruo

šimų naujam karui.
Prezidentas Reaganas vasaros 

pradžioje pasiūlė rusams suma
žinti visus atominius ginklus vi
su trečdaliu. Prie ginklų naiki- 
ūmo turėtų prisidėti ne tiktai 
Vakarų Europa, bet ir visa ru
siškoji Europa. Negalima gink- 
’us mažinti Europoje, o jų ne
mažinti Rusijoje, visai prie Eu
ropos sienų.

Sekretorius nurodė, kad gink
lų kontrolės negalima palikti 
vien didžiosioms valstybėms. 
J ginklų kontrolės darbą priva
lo būti įtrauktos ir mažesnės 
valstybės, kurioms taika taip 
pat labai rūpi.

Penktadienį aukso uncija 
kamavo $102.

Helmut Kohl pareiškė, kad 
jo vyriausybė’ pildys visus įsi
pareigojimus su JAV ir su Siau- 

j klausimas turės būti išspręstas rėš Atlanjo Sąjunga.

— Penktadienį Amerikos ir 
Sovietų Sąjungos atstovai Žene
voj pradėjo pasitarimus atomi-: 
niams ginklams sumažinti.

—Iš Čikagos vienintelis Jokub- 
ka nuvyko į Bimbos laidotuves

rioje jie buvo palikti.
Pearl Buck draugija dabar 

turi 350,000 vaikų sąrašą. Vai-j 
kai yra įvairių Indokinijos vals
tybių. Randami visai nežinomi 
vaikai, neturintieji jokių žinių ' 
apie savo tėvus, bet jie turi ame- • 
rikiečių pavardes. Tie vaikai 
taip pat įtraukiami į Pear Buck 
draugijos sąrašus ir tikisi pa
teikti į Ameriką.

George Shultz i
Sekretorius G. Shultz ketvirtadienį pasakė Jungtinių 
Tautų atstovams kalbą, patardamas Izraeliui prda- 
c . ryti nuolaidas paLstiniečianu.
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padidinti medąpg vapėjimą '
senesniais laikais} Jpviąi seniai žinąjo, būtent — 

*~ “ turi savyje tokių gė
ja maistą, Įokių negalima

ARĖJAS VITKAUSKAS

Prie Snūdienės buto sujudi- mo pėdsakų, o pačios 
musJStpvi sunkusias autųmobilis. 
Vyrai ps:kubmoini> neša j vi$hj

įganytum atsįkrausto. Bet ne. Ir 
paęios šcimintukės nėrą nąmie. 
Gerosios draugės nutaikė laiką, 
kai šeimininkė išėjo apsipirkti, iš 
anosio rastų būdų jgj°. j hųta ir 
dabar t^i šeimini niauja. Seno
ji tava su netikusiu čiužįnįp tu
ri būti išmesta, o jos vietoje turi 
stovėti naujausios .mados puoš
ni tava, kuri savo vaizdu užimą 
didelę vietą brangiuose laik
raščių’ skelbimuose. Stalas . iš 
valgomojo kambario turi laiki
nai nueiti į virtuvę, o jo vietoje 
stovės šis žibąs ir brangus pa
būklas. Draugės skuba viską pa 
daryti, kol dar pati šeiminir^kė- 
neparėjo . . . š

Jūs pasakysi^’ Kad tai pana
šu į kokį nors plėšimą — šeimi
ninkauti svetimuose namuose!7 
Visai ne! Tai tik draugės, arti
ntas ir žinomos draugės, ruošia 
Snūdienei siurpryzą jos namuo
se. Gimimo diena turi būti pa
minėta “atsakančiai”!

Gal jūs manpte, kad Snūdie- 
nės vyras yra žinomas, kaip ko
kios nors tautiškos organizaci
jos pirmininkės arba garbės na
rės. kad. jai tiėk .dęm’e^ta k^ei/ 
piama? xNė.' \Ir kam būtinai rei
kia. kad Snūdienės vardas būtų 
kiio nors! Svarbu, kad. yra geri 
draugai _ir yra pinigų. Su 1įuo 
kiekvienas žmogus yra gerbia
mas. Be to nebus, dažnai, pa
gerbtas ir tikrai žymus veikė
jau, o su tuo, štąi, .ir saliūno biz
nyje esanti moteris sulaukia 
kuone karališko pagerbimo, nes 
tokioje lovoje gulėti ir nuo to
kio stalo valgyti, žinoma, neat
sisakytų ir karaliai ....

Moterys skubiną darbininkus, 
pačios .zuja biite. Kas valandėlę 
gali pareiti, šios ruošiamos šven
tes kaltininkė — ir tuomet siįir- 
piyzas nebūtų siurpryzu! Dar
bininkai išnešė senąją lovą, o 
siurpryzo darytojos ištempė į- 
užpakalinį kiemelį sudeginti 
paprastą čiužinį. Ir kam jos da
bar reikalingas, kai naujas mat
racas iškilmingai išsitiesė ant 
r^ujitėlaitės, kviečiančios sap
nuoti svajonių sapnus, lovos! 
-Reikia, kad seno čiužinio nelik
tų nė pėdsako. Ir dabar baigia 
rūkti jo liekanos kieme, kaip 
dažnai rūksta.ten deginami įvai
rūs nebereikalingi dalykai.

Štai, jau .viskas .pabaigta. Bu
tas iššluotas, nežymu krausty-

moterys, 
nerimstančios ir maloniai susi
jaudinančios, nusiplovė rankas, 
tinkamai susispietė ir laukią 
šeimininkės pareinant.

Duryse brakšteli raktas. T<ti 
ženklas — šeimininkė pareina. 
Visoms dvigubai pasidaro nera- 

t w f į
- Kai-šviesos jungtukas sprak- 
tėli'3r šeimininkė daro žingsnį 
žengti į savo lizdą, iš visų slap
tų kampų staigiai subėga jos 
draugės, subėgusios klega, vos: 
atgaudamos kvapą, viena iš ki-( 
tos atimdamos bučiuoją Snū-» 
įenę, sų ja pradeda širdyse 
švęsti gimimo dieną . . . .

— Siurpryzas.
Snūdienė žino, kąd tai yra da- 

xopia visų. .Ji net purėj o pagrin-j 
* db, tikėtis to, bet'vistiek širdis* 
dreba, pamanius, kad tai dabar* 
daroma tik jai vienai, tik jai-—* 
Šnudienei. Ir negali atsidžiaug-1 

.ti! f 
būna? j

Apglebėsčiavusios, apibučia- j žada, . , 
vusios , draugės vęda SnūdienęĮ

XJetuviai : 
panaudodavo medų įvairiems me 
tikslams, kaipo maistą, ?— ~
kaipo svarbiausią sudėtinę dalį 
gaminimui “midaus’’, kuris bu
vo eksportuojamas į. daugelį ki
tų kraštų, ir pagaliau, kaipo 

j vaistą apsisaugojimui ir gydy
mui kai kurių ligų.

Per šimtmečius, medus buvo 
lengvai gaunamas saldumynas,!

Į nes bitelės jo prinešdavo pakan-Į vario, geležies, 
I karnai visiems.
1 Ne gana to, meduje yra tam 
■' tikrų mineralų, kurie reikalin

gi mūsų organizmui.

tuose.
Tuo pat sykiu prof. H. A. 

Schnette, dėstąs chemiją Wis- 
concin universitete, štai ką sa
ko apie mineralinę medaus

į

'iąątįftįų š<ddų grupė *"Cuandis” vadovaujama p. Smieliauskięnės.

do moterys.
Vieną puola kelti Snūdięnę,. 

tikrai manydama, kad ir ji joms | 
artistišką siurpryzą rodo,, kita, t 

Ar gi kasdien pimimo diena j nejuękąis išsigandus bėga yan- 
j denš, trečia stovi, pati nętąkus.

■į. mielinąjį Kambarį.’ Snūdie-Į SUnki 
nės širdis, jų manymu, turi ,da- sigavo. —

ĘĮ,. Ar gali studntas, besimo- Pastaruoju atveju motina neno- 
kąs JAV-bių umversi.tąje, pasi- ri palikti savo vaikų. Todėl pa- -

i Lartina, kad jūs pirmiausia issi- 
aiškintumėt, kokia yra uėsieny- 
ie padėtis: ar išleidžiama visa-

;likti šiame krašte nuolatiniam 
apsigyvenimui?

Motieju^ S-tL?

ATS. Neseniai Atstovų Rū
mu komisija priėmė ir persiuntė 
Senatui bilių, kuris suteikia kai 
kurias lengvatas studeųtams,pre 
kybos firmų atstovams ir kai 
kurių kategorijų svetimšaliams.

tais glėbiais, draugių ateita... b Atsi^^šT luputį vandens^
Snūdienė, Įvesta’ jf,miegamąjį, j Snū^i^e ant

iš pradžių nusišypso, “bet tik va-J rankų rienos'drauges, pasidairė Šie asmenys įtaisu j. JAV-ves
landėlęi, akimirksniui. Viena iš apsiblaususiorms akimis

kui ir puolė-į isteriją:
— Lauk, gyvatės!.'.. Lauk!.

laikinomis vizomis ir norintieji 
vėliau pasilikti šiame krašte

• nuolatniam apsigyvenimui gali 
štelį, kad šeimininkė pamatytu,} Jūs suėdėt mano septynius tuk-] gauti lengvatų.
kokį, gražų ų- matracą draugės ritančius! JūsL. Pagal iki šiol veikiantį įstaty-
jai nupirko . . . Snūdienė matra
cą mato. Ji tik susijaudinusiai;!
truputį susijaudinusiai, kaip to
kį momentą ir tinka, paklausia 
apstojusių draugių: ;

— Kur padėjote čiušinį...
Ir — daugiau nieko. ;
— Išmetėm ir kieme sudegi- 

nom. kur gi tokį biaprybę lai- vo ant naujo pagalvio. Snūdie-j reinant iš laikinojo apsigyveni- 
kysim! — linksmai tarė mote- nė blaškėsi ant lovos, už kurią ! mo statuso į ruolatinę gyveni
nis. kuri parodė Snūdienei mat- J>uvo užmokėta septyni tūkstan-j mo būklę, dokumentų sutvarky-

iriai dolerių ir ta kaina, kuri bu-j rną galima bus atlikti teb^gy- 
Kuri] vo rodoma laikraščio skelbime, i venant JAV-bėse ir visai nerei- 

. , . -j kės išvykti į uzsierų.
Paprastai į Kanadą tokių su

laikinomis vizomis asmenų kas kumentas, 
metai išvažiuodavo daugiau, ne
gu 7,000.

moterų, lyg netyčia, lyg tyčia 
truputei, pakelia antklodės kra.

raca.
— Be

- padėjote 
jaudintu 
nė.

— Sudeginot, širdelę! Tikrai, 
sudeginome!. ... — visos links
mai klega. — Tu ;au gulėsi ant: 
naujo matraio ir laimės sapnus, 
sapnuosi! . .

“Laimės sapnai”! Snūdienė 
truputį pablyško. norėjo ką sa-i 
kvri. žadas sustojo, ji instinkty
viai priebėsi oro ir . . - sukrito: 
prie draugių kojų . • ■

— K<s atsitiko?! . - . — issigan-

juokų, moterys! ! 
čiužinį?! — labiau sū 
balsu klausia Snūdie.

€T*b*Oi

©OVA N BODY

MAJl Hu

aplįn-

'A Ir Jstęrikąi nebuvo galo.
Pagal iki šiol veikianti įstaty

mą, tokie asmenys turėjo išva-
Motęrys, kaip raupsuotąjį 1 žinoti nors kelioms dienoms į 

palaidojusiosK tyliai ir skubiai i Kanadą arba Meksiką nors ke- 
šlinko iš Snųdi’ęnės buto. J lioms dienoms ir ten turėjo gau 

Vieną kantriausioji ir: seniau- Į ti JAV-bių konsulato nuolatinę 
šioji tepasiliko. Ji klostė vėliau Į vizą 
šąhus kompresus ant nerimstan-j Pagal čia minima bilių, tokių 
čios Snūdienėš..galvos, kuri bu-! kelionių nereikės daryti, ir pe.-

seimą išvažiuoti.
Tamstos žmona, kaip JAV-bių 

piliečio-vyro (j^ųse), ir jūsų 
vaikai, jei jie nėra vykesni, kaip 
21 metų amžiaus ir nevedę, turi 
teisę gauti nekyptįnę (non-quo- 
ta) vizą, Vaikai, vyreli negu 21 
m. amžiaus, turi ketvirto laips
nio teisę (fourth preference), 
bet ji daugelyje kraštų, esan
čių už Geležinės uždangos, per
viršyta.

(Šis išaiškinimas gautas iš Com 
mon Coucil, N. Y.)

* * &
KL.Būkite malonus ir pasakyki

te kokie yra svarbiausi doku-

1

prieš lovą parduodant '. , .
•"'i-------------------------------------------------------

i JEI DIRBOTE V VOKIETIJOJ
i. ’ ' ‘ " * -- ■' r. -ri ' .'** ' ’ ' ./

II P,asauhnio kaip metu tiktai 2;
o ąn 4 metus, tai paskambinki-< 
te Jelęfonu 271-0657 Hensa Tra-~ 
vęl Ėureau. Ją įstaiga randasi. 
4727 N..LinkQįn Ave.. Chicago, 
IX,. .60^25. I^tąigą atidaryta nuo 
pirmadienio iki šeštądienio nuo

TIKRI DRAUGAI
Džiaugsme ir šokiuos visi drau

gi.
Daug* iš jų dings, jei užgrius 

,vargai.
Kokios nelaimės tave nespaus, 
T:kri draugai nepasitrauks.
Prie baro ar šampano draugystė,

- a tik a c vk kvailystė.
) jei^fu.k^.s dar tam tiki, 

.^cr'^’č’ai toki pavadintu — 
štnikiu.

Tikri draugai verkiantį pa
guodžia

Nušluosto ašaras riedančias 
veįdu.

Tjkra draugvsfė ištirpdo ašaras, ' 
t£aip. nrtmečio saulė rasą nud 

:* " gfeMų ’ - : . ' ' J
Ą/p/rdoCs Bv'-'reckcU’ 

(Nuosmukio Apraiškos —: 
Sątyresr 1982 m. US.A.)

KL. Aš esu natūralizuotas šio 
krašto pilietis, atvykęs su žmo
na prieš daugelį metų. Mano’ 
žmona kiek laiko čia pagyve
nusi, grįžo į mūsų gimtąjį kraš
tą. kuris dabar yra už Geleži
nės uždangos. Jį išsivežė ir va-i 
kus, kurie šiame krašte buvo 
gimę. Aš dabar turiu gražų na
mą ir norėčiau, kad jie pas ma
ne atvyktų. Kokių žygių aš pri- 
miausia turėčiau -imtis?

. V/crda.ę JlrCtUS
ATS. Kad jūsų šieima galėtų 

j susijungti ir šiame krašte apsi- 
• gyventi. tai tas nėpriklaūso vien 
! nuo to, kad jie atitinka JAV- 
I bįų imigracijos įstatymui. Jiems

'NfRW YO^D M^TO:
PRODUKTU PREKYViprių

3725 SoiM Ha/sted Str.

,-nį on^Tadinr ir trečiadięty' bitsU
, 1P'*' pensi-
. tankams ir 5Z./ invalidams, be

žiūrint ką bepirktų. Periant už 
^10 k’ek^enam pilkėjui bus 
uuo^rna veltui tuzino kiau-

gauti iš gyvpr-;pnn krakšto 
'vykimo leidimą,' tJteUgėtyje ūf 
Geležinės uždangos e$ančiupse 
kraštuose Žmoni^^ĮięJęįdžiaĮiia 
iš lo krašto išvažiuoti. Todėl, 
prieš darant bedT kuriuos žygius 
šiuo reikalu, tamsta turi gauti 
rž žmonos žinią, 'kokios yra jąi 
ir vaikams galimybės išyažiutP 
ti Kai kurie kraštai išleidžia 
žmoną tr vaikus, kad jie susi tik
iu su vyru — tėvu, nors jie gy
ventų toli užsienyje, kiti kraš
tai leidžia tik žmdnaf išvažiuoti, 
bet neleidžią šv^ii vąfeonps/l

Šimų arba JO * varų Russet bbl- 
vių. •

Prekyvietė — krautuvė adam! 
7-nias dienas savaitėje. nuo SMos 
vai. ryto ligi 9 vai. vakaro.

kas “antiseptikas” nugalėti visa 
eilę pavojingų bakterijų.

Šiame laikotarpyje, kai apie

sudėtį:
“Svarbesniųjų mineralų, kaip 

magnezijos ir 
kitų, tamsiame meduje yra kiek 
daugiau, negu šviesiame

Maitinįmoį atžvilgių geležis 
yrą svąritaįuęgų, kda ji padeda 
aprūpinti kraują hemoglobinu

D. C. Jarvis savo knygoje <^pte 
maistą ir jo ypatybes, iškelia j 
aikštę tą, apie ką jau mįisų pro-v

kimės kaip žydai”. Kur yra įvel
tas pinigas, broliškumas lengvai 
pradingsta. Pasitikėjimas žodžių 
nėra rimtas, nes vėliau sunku' 
nustatyti, kurios pusės žodis yra 
teisingas.

Daugelis mūsų .tautiečių su. 
statybomis turėjo ;daųg nesusi
pratimų su kpntroktpriais. Bro
liškai pradėtos statybos daugiau
sia .baigiasi teisute arba ąrti teis-^ 
mo durų. Dažniausia kaltas, pa-

. . - T . • * i •
žino, kad susideda su ’ nepatiki-

Samdant kokiam nors jfąribųi, 
reikia iš anksto įgauti ^p^kaiqa- 
vimą, raštiškai, koks darbas-*ąt-

sis tik dėka geležies sugeba išal
ky ti .savyįę deguonį.

Mjęęįųje yija taipgi daugiau 
vitajgįq<)\C, negu daržovėse ar 
vaiduose.

- Ątsimtakune, jog verdant dar- 
;žųyęs,bent pusė vitaminų C pra
nyksta; meduje gi jie pasilieka 
tame pat kiekyje..

Medūs yra lengviau naudoja
mas-mūsų sistemoje, negu cuk
rui; nesuėrzmal skilvio ir 
žarnų, -jis greičiau paverčiama0 
į energiją, jis gelbsti virškinimo 
procesui. - "

Tačiau mediciniška medaus 
vertė, pasak prof. Šchuette, įtik
ai jį. apvainikuoja. :

Joks kitas saldumynas, o. tik 
medus, gelbsti • prašaŪnti .ne- 
migą. :

Medus, sus velnina kosulį, ir 
tam tikrais atyėjaiš sumažina 
rętHhątį^^^ausmus.

’^iękett, .bakteriologas, 
,; Agrikultūros kol^įjbjįJFort Cal- 

'Ehs,/ ColoĮadpį, , me-
r '.dus. pajėgi mųgąla^^lFir įvan 

‘rios.ru^^, bąktęri-
. net,irtas, faųio^ sukelia

panaudota ir kiek viskas kai
nuos.. Geriausia iš anksto suži
noti iš pažįstamų; apie jų:. atlik
tus darbūs-ir kaip jie: buvo už** 
baigti. j Karštligę, brpndiito pųęjįinpiją,

Atiduodant kontraktpriųi . na-jf įtanofomfiš ir papj 
mo statybą, reikia pasistengti*’' \ *. . j 
'gauti standartinę sutartą kur|o-z 
je surašyta smulkiai ir/deiaiiaf

Pr šul: atliktini darbai ir panaudoti
na medžiaga. /

Paprastai kontraktoriai, kurie 
iš anksto numato apeiti šusitąri-

tą.norėtum.’.priminti, jog' musų 
.tėvai, ir seneliai, taip - ąūEštai

radę daug ankščiau- užmoderni
nę chemiją, reikšmingas medaus 

/• ypatybes.r . '/• riri ’mentai, kuriuos reikia įteikti; stengiasi^vįską daryti.^.psjsi?
Sos. See. įstaigai, kad pensiją išėjimo pagrindu, 
gautume (aš ir žmona)? ' Iš pasitikėjimo:dažįiiausiai.ųž-.

Vincas K-skasridUba tik advokaUh /

ATS. Soc. See. įstaigai reįkia, ap3aUgO rieną ir kitą pušę nuo 
įteikti: i daugelio nesusipratiąnų.

1) Vyro soc. see. korteles nr./J r - - < .
2) žmonos soc.sec.kortelės nr., taisymus: dažymo, staliaus ar .> . ..

3) vyro amžiaus įrodymo do- elektros darbus, nesivąržykįfe . Londono dienraštyjė/ “Times”
| paprašyti apskaičiavimo raątu buvo išg>ausdĖntąs Itoks" įridė-

4) žmonos amžiaus įrodymo r Turint raštišką apskkiįčiavmpą mėtinas paaiškinimas: ’
jokumentas, I g anksto žinai, kiek ką-muos, o ‘Ttn Qay "Bęfbžiycbirašo Visų

5) judviejų vestuvių pazymė- aptekantysis/darbus, pasištęngs savo drau^'neųžsS^trtų5* jeigu
□mas, 1 patiekti žemesnę kaipą. _ jis ]ų: ^ątyėję . arba

6) kopija jūsų paskutinių me-1 Turint apkainavimą iš anksto, neatsakys f sveikinimus.
tų pajamų mokesčių^ (income neatrodys Vėliau, “kaįijper brdn- -“Tai /gali; atsitikti ne dėt to, 

kad jis būtų iš^įus ąr alkbho-

Sos. See. įstaigai, 
gautume (aš ir žmona)? pąbųfiavilnąJgavchtris "paras.

Smulku^,raškfiškab susitarimas,
tokį-pat dalyką gavau žmoną

Atliekant ųęt nedidelius pa.
JURAŠO ‘ NEĮSIŽEISTI

tax) pažymėjimą ithloding gįai paėmė, o kitam,ka<į per. pd 
Statement, Fėd. inc. W-2), j apmokėjo? ’/ ‘

7 vaikų amžiaus pažymėji-’ 
mai, - ' ; ii-

8) įsūnyto vaiko amžiaus pa
žymėjimas,

9) mirties dirbančio pažymė
jimas, '

10) diyorso (ąkyrybų) teismo 
pažymėjimas (court decree). I

Kreipiantis į Šoc. See. įstaigą.; 
pensijoms - išmokoms gauti, čia j 
"švardintus dokumentus reikia 
iš anksto pristatyti. 

♦ * #
AR REIKIA RAŠYTINĖS 

SUTARTIES?

KL, Pasakykite kuo geriau pa 
sitikėti. — garbės .žodžiu ąr raš
tu sudaryta sUU^tįmi?

Ąlefcąšas V-dąitis

ATS: šioje vietoje pasiremki
me sena lietu viską patarlei — t 
"Gyvenkime kaip^broliai, rokuo- (

kritimo įo regėjimo.’’^

Dog’s Life
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M. Stankūniene. Balandis

Evangelikų liuteronų suvažiavimas 
Schwanbergo pilyje, Bavarijoje

jVisas miestas yra apsuptas 
miesto sLnos — tvirtovė. Iš au
tobuso išlipę turime eiti pėsti į 
miestelį. Jau po kelių žingsnių 
prieinamą pirmą įžymybę — kri- 
niinaiistiriį muziejų. Jame gali
ma matyti juankių, kuriais vi- 
duBamiiąįs itaHfcji būdavo lar- 
domi, o nuteistieji — baudžia
mi. Yra baisių įiankių.

šalia k iminalist&fio muzie
jaus yra švento k no bažnyčia. 
Ją ąplankę, einame toliau į 
miesto centrą — į turgavirtę. 
Prie jos yra rotuše ir pastatas; 
kuriame 1631 metais įvyko dra- 
ntatiškas atsitikimas. P^r Tris
dešimties metų karą generolas 
Tilly būvb'užėmęs Rcthenburgą 
ir norėjo jįr šunaikįnti, kaip ir 
vįsus kitus įhiėstus^ kuriuos jis 
užėmė. Labai prašomas pasigai
lėti, jis įsakė bunnistr|ii Nus- 
cįui išgerti litro vyno taurę 
vienu pakėlimu. Nusdias per 
10 minučių įveikė vyną, ir taip 
miestas išliko nesudrgintasj 
Burmistras Nuschas po savo he
rojiško žygio miegojo tris die
nas, o pabudęs dar sveikai gy
veno 23 metus ir mirė, sulau 
kęs 80 metų.

Nuo turgavietės pasukame 
pilies, link. Pusiaukelyje aplan
kome pranciškonų bažnyčią. Pi
lis nebėra išlikusi, matome tik 
jos likučius (ji sugriuvo per že
mės drebėjimą). Atįal į turga
vietę eidami, aplankome švento 
Jokūbo bažnyčią; Joje randame 
Tilmano Riemenschneiderio šv. 
Kraujo altorių. Jis yra' meniš
kai išdrožinėtas iš medžio ir la
bai aukštas. Šitą didžiausią baž
nyčią Rothenburg ob der Tau
ber po reformacijos perėmė irgi 

* evangelikai. \
; Norėtųsi aplankyti dar dau

giau vietų, nes Rothenburg ant 
kiekvieno žingsnio sutinkama 
istorija ir matomas menas, bet 
laikrodis sako, kad jau laikss 
valiuoti atgal. L&Lai gaila, kad 
taip trumpai buvome Rotlien- 
burge. Dvidešimt pirmą valandą 
(9 vai. nakties) mūsų autobusas 
išvažiavo, jau gerokai sutemus, 
iš Rothenburg ir dvidešimt ant
rą valandą pasakėme Sclnvan- 
burgo pilį. Visi padėkojo kuni
gui Ratz už malonią išvyta; jam 
visi išreiškė savo padėką už 
naujus įspūdžius Unterfranken 
apylinkėse.

Paskutinę dieną po vakarie
nės susirinkome puikiame sve

čių kambary j e pa magu riaui i 
pyragaičiais ir vyneliu. Čia at
skiros tautybes dainavo savo 
liaudies dainas. Nepajutome, 
kai priartėjo vidurnaktis. Ta 
proga Bažnyčios tarėjas kunigas 
dr. Eberhard psgerbė kunigą 
Fr. Skėrį už 1982 m. gegužės 
mėn. 2 d. gautą diloiną Briuse
lyje už straipsnį “Joninės — se
noji lietuvių tradicija”, kuris 
tilpo savo laiku Lietuvos vokie
čių žurnale “Die Raute”.

Penktadienio rytą atsisveiki-j tų, ir LMP Lyga kreipėsi į pre- I 
nimo pamaldas su šventa Vaka-j latą M. Krušą, kuris maloniai’ 
riene pravedė kunigas dr. Ernst I sutiko parašyti Gatvių komisi-| 
Eberhard ir arkivyskupas Veem j jai laišką, pareikšdamas 
(estas) iš Stockholmo. Liturgi- “ ’ 
ja buvo giedama estų kalba.

Po pusryčių, atsisveikinę su 
suvažiavimo rengėju, taip pat 
padėkoję už malonias ir jaukias 
dienas viename iš 
Bavarijos kraštų, 
namus. Kitais metais toks suva
žiavimas numatytas šiaurės Vo
kietijoje. Vieta dar nebuvo nu
statyta.

Kunigas Fr. Skėrys

tenkino, nutarė patvirtinti se-’ 
kančtame posėdyje dr įteikti 
Miesto merui pasirašyti.

Bet atsirado skundų ir protes-

; savo,
[ pritarimą gatvės vardui pakeis-

ti. Prelatas taip pat sutiko vel
tui leisti gatvės o
mo ceremonijas atlikti šv. Jur
gio parapijos salėje.

11. 20 d: komisija priėmė var-

vardo pakeiti-

NAMIE KIRSK KARDU,
UŽSIENYJE - PLUNKSNA

ginklų, nebuvo pasukti-kovui 
prieš tokį žiaurų ir gerai gink 
luotą priešą, šveicarų, turky, 
stūmių, jugoslavų pasiryžimas 
kovoti buvo stipresnis prieš sa
vo tautos priešą, o lietuviai ne 
turėjo vieningos nuomonės. G tį
sotas Žukauskas turėjo įleisti 
kardą į makštį ir prašyti vokie
čių, kad gelbėtų jo gyvybę. Ru 
sai nesitenkino Lietuvą pavergę, 
jie norėjo nužudyti kiekvieną 
lietuvį, kuris drįsdavo ginti savo 
žemę ir pagrindines savo teises,

Kazvs Žukauskas buvo geras 
karys, bet tuo pačiu metu jis 
buvo didelis svajotojas. Jis žino
jo, kad jam reikia imti į rankas 
plunksną. Gusaras pažino tiktai 
Lietuvą, o kai peržengė sieną, 
tai pamatė platų pasaulį. Jeigu 
buvęs realistas, tai būtų pramo
kęs statybos, prekybos ar kokio 
kūo amato, bei jis griebėsi 
plunksnos ir pradėjo rašyti. Jis 
ėmėsi palies sunkiausio darbo 
— kūrybos. Pradėjo eilėraščius 
rašyti. Eilėraščius kalti neturėtų 
būti sunkus uždavinys apdai
riam vyrui, bet rašyti apie prak
tiškus dienos įvykius ne taip 
jau lengva.

Pasiėmęs plunksną, gusara>" 
rašė. Pirmiausia jis surinko, k*s 
geriausia buvo parašyta, o vė
liau pats pradėjo rašyti Jis pt- * 
rašė knygą, kurią pavadino 
‘‘Klajūno respublika”. Kariui te- •* 
ko daug klajoti po pasaulį. Tuos * 
pasauBo įspūdžius jis ir sudėjo - 
į 162 psl. knygą. Ji buvo išleista ' 
praeitais metais, bet iki šio mi
lo nematėm to darbo recen
zijos.

Knyga kariška. Pjrmon vietcn 
padėtas pats gražiausias lietu
viškas eilėraštis, tapęs Lietuves 
himnu. Tą himną karys išvertė 
vokiškai ir angliškai. Prasmingi, 
šie eilėraščio žodžiai 1x4 kokioje 
kalboje yra gražūs, nes gražios* 
yra jo mintys. Jos buvo gražios,, 
kai Kudirka jas rašė, jos yra 
gražios, kai skaitai Lietuvos ka
rio vertimus.

Išleistoje kario knygoje yra. 
svajotojo atsiminimų iš Lietu
vos žydėjimo gadynės laikotar
pio. Joje yra Ir okupanto atneš-- 
tos vergijos vaizdų. Jis parašė; 
du eilėraščiu: “Klajūno respub
liką” ir “Respubliką klajūno”.

Štai pora posmelių iš “Klajū
no respublikos”:

gražiausių j 
išvykome į do pakeitimą' ir patvirtino para

šais. 12.29 d. gatvės parašas pa
keistas iš Aubum į Lituanica.

Naujo gatvės vardo oficialus 
priėmimas įvyko 1934.1 1 d. prie 
33rd St. ir Lituanicos šiaurės- 
vakarų kampo 2 vai. p. p. M. 
Zolpienė papasakojo apie iškil
mes ir pristatė Lietuvos konsu
lą A. Kalvaitį, laikraščių redak- 

i torius: Naujienų — dr. P. Gri- 
1 gaitį, Draugo — L. šimutį, San- 
j daros — M. Vaidylą, Margučio

i

Taip rašė ir pasakojo kiekvie- nes vadus. Jis turėjo Lietuvos 
nani kariui prof. Vaclovas Bir Į kariuomenės pulkininko laipsnį, 
ž’ška, Senųjų lietuviškų knygų j Jis mokė karins. Mokė ne tik 
giliausias tyrinėtojas. Jis pats | kareivinėse, bet visą -gyvenimą, 
buvo karys. Kovojo prieš caro 
okupaciją, vedė kovą prieš vo- 
kiecius, o dar atkakliau vedė 
kovą prieš rusiškus komunis
tus, išvirtusius atkakliausiais 
Rusijos impeiRalistais.

Lietuvos kariuomenėje Vaclo
vas Biržiška tapo k^riu moky
toj u. Jis mokė ne paprastus ka
rius, bet karininkus, kariuome-

"Caro kazokai rusinimą varė, 
Gaudė mūs švietėjus, katorgon grūdo 
Pririštus prie arklio B ibi ran išvarė, . 
Kiti Muravjovo kilpose užsnūdo...

— Ą Vanagaitį. Taip pat daly
vavo Dariaus - Girėno posto na
riu gausus būrys; be to, orkest- 
tras sugrojo keletą tai progai 
deramų melodijų. M. Zolpenė, 
R. Mazeliaųskienės. asistuojama, 
uždėjo vainiką ant stulpo.

(Bus daugiau)

Savo žemę įsakinėjo ginti kar
du, bet jeigu karys, nepajėgęs 
sumušti įsiveržusio galingesnio 
priešo, turėdavo peržengti sie
ną, tai kardą turėdavo įkišti j 
makštį ir kovą vesti plunksna. 
Jam nepatiko kariai kovotojai 
užsienio gatvėse. Užsienyje rei
kėjo vesti kovą žodžiu, plunks-1 
na, knyga.

Kazys Žukauskas buvo nepri
klausomos Lietuvos kariuome
nės karys, raitelis. Buvo didžio
jo Lietuvos kunigaikščio Radvi
los guzams. Buvo gabus vyras, 
pateko į karių mokyklą ir gavo 
puskarininkio laipsnį.

Lietuvos kariuomenės likimas 
’buvo liūdnas. Kariai neturėjo

Ne vienam kalnelyje atminimui stovi 
Akmuo ar kryželis — liudininkai tikrovės, 
Kur caro žudikai “miatežnikus” korė 
Kas dėl krašto laisvės su kazokais kovės.”

O štai pora posmų iš “Respub
likos klajūno”:

'Respublika klajūno, 
Žydėjai, kaip gėlelė 
Ir kito tautos sūnūs 
Už mylimą šalelę.

Respublika klajūno, 
Jau laisvės varpas gaudžia. 
O tavo laisvės sūnūs 
Laisvės idėjas audžia.”

(Bus daugiau)
Stasys Sek mokas

J. PRONSKUS GRĮŽTA Į 
NAUJIENAS

Nors žurnalistu ir rašytojui — 
Aklasmatė/ Mažosios Lietuvos 
Gelbėjimo komiteto nariui, Juo
zui Pronskui 1983. III. 20 d. su
eis 90 metų (prieš 3 metus jį 
buvo prispaudę įvairios ligos), 
bet dabar jis pakankamai pasil
sėjo ir sustiprėjo.

Jis rašo, kad jau dabar visi" 
“parkinsonai” išlakstė, r rankos 
nebedreba ir bepradėję nykti 
raumenys sustiprėjo. Jau be su
stojimo nueina visą kilometrą 
ir nebepavargsta.

Kanadoje jaučiasi nereikalin- rėti, negu iš pagyrimų.

gas, o nori dar dirbti ir būti 
naudingas,tad žada grįsti į Nau
jienas.

S; Paulauskas

— Kanados statistikos duome
nys sako, kad rugp. mėn. tame 
krašte pakilo nedarbas iki 12%, 
o pašalpas gavoo 1,388,000. Iki 
Kilėdų pasibaigsiančios pašalpų 
išmokos (riba — 50 savaičių). 
Matioma, kad š.;'m. būsią iš
teista: pašalpoms apie $8 bilijo
nai. .... .• ■ (ir, ’ži)

3 — Naujienos, Chicago, DI. — Sat.-Monday, October 2-4. 1932*’

• Kartais iš priekaištų galime 
daugiau pasimokyti ir gero' tu-

Rcghrtnotu' ytJanSalnKM 

TeL 476-2206

: (Tęsinys)
■- Kaip atsirado r Kituanica Ave

nue. — Lietuvių \NfoterU Pilie
čių Lygos susirinkime, įvyku- 
same 1933. 7. 33 dį pirmininkės 
M. Zplpienės buvo pasiūlyta 
įamžinti žuvusių latlkūnų Dariaus 
— Girėno vardus, perasant alder- 
mano T. Doyle tarpininkavimo 
Miesto Taryboje, kad pavadintų 
gatvę Litųanicos:vardų. -< Gatvės 
pirmykštis vardas buvo Auburn 
Ave., aplinkui gyvena lietu- 
vjai? • • - - ' v ; •'

<10. 11 d. LMP Lygos prašymas 
buvo perskaitytas Chicagos Mie
sto Taryboje, priimtas ir perduo 26 d. LMP Lygos prašymą pa-

ALEKSAS AMBROSE .

KULTŪRINĖS CHICAGOS LIETUVIU 
ORGANIZACIJOS'

tas Gatvių bei Tarpgatvių komi
sijai. Reikėjo ištirti, iš kur kilo 
Aubum pavadinimas. Nustaty-' 
ta, jog nebus keblumų vardui 
pakeisti.

10. 25 d. LMP buvo sušauktas 
susirinkimas, kuriame adv. J. 
T. 'Zuris pareiškė, jog sudaryta 
komisija iš advokatų J. J. Gri
ciaus, J. Bagdžiūno-Borden, R. 
Vassale ir J. T. Zurio. ši komi
sija žadėjo dėti visas pastangas, 
kad būtų gautas rūpimas leidi
mas. M.Zolpienė ir R. Mazeliaų- 
skienė taip pat buvo įpareigotos 
nuvykti į Gatvių bei Tarpgatvių 
komisijos posėdį. Ši komisija 10.

Aleksas Ambrose

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai).

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

Persiuntimas — $1. . <

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos-Draugija

KAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ 
i V? .’

2608 West 69th St, Chicago, DI 60629, ♦ TeL 925-2787

MARMA NOREIKIENfi

; ! Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

|501 W. 69th St, Chicago* HL 60629 ♦ Tel 925-27J1
Inž. LIŪDAS MIKŠYS, 

50 metų studijavęs, kaip

•ifĮĮĮĮĮĮĮĮĮ^^

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ 
ATEINA LIETUVA,

• FANNIE MAT BJUk
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara Šiokiadieniais nuo

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

(r patarė mums toliau studijuotu

K*ins 325. Kieti virieliat

1739 S. Halstcd St., Chicago, IL 50608

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LTTERATORA, lietuvių Hteratūros, meno hr. mo&Ifl 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vine< 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jdniio, V. Stankoi, 
7. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V, 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis tJ 
M. K. Čiurlionio. M. šileikio, V. Kašuboo, A. Rūkitelės Ir A. Varna 
kūrybos poveikiais. 365 pusk knyga kainuoja tik KL

• DAINŲ ŠVENTfS LAUKUOSE, poetės, raiytojoi Ir lai- 
tinlŲ šokią pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainą 
šventes ba^ ją istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimll 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 32.

• VleNHO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly-
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožą aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 pnslaplą knyga 
parduodama tik už 32. I

e LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausfa 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės h 
Labguvos apskričią duomenimis. Aprašymai J domūs Jdekvienanj 
lietuviui. Leidinys IHurtruotM nuotraukom!*, pabaigoje duodam* 
ritovardžią pavadinimai Ir Ją vertiniai | yoktečtą kalbą. Labai 
naudingoje 535 pust knygoje yra Rytprflstą žemėlapis. Kaina M.

> KĄ LAUMES L1M®, rašytojos Petronėlės Orintaitė* atifr 
minimai Ir mintys apie asmenis Ir vietas neprfk. Lietuvoje Ir pir
maisiais bolševiką okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiu*, 
bet kainuoja tik 33. ’ < •

• JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupras- 
tas Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime Ir politikoje; tik M 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe
zija. Dabar būtą jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 36.

V BATTKINtS N0VKL3S, SL Eoečenko kūryba, J. Vatalfle 
vertima*. 3OB p«L knygoje yra 40 sąmojingą nevalią. Kaina tl

Knygoa gaunamos Naujlefidaa, 1TM So. Habtsd St, Chkaga,
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Punktukas Anykščiuose

jam patalkininkauti, kad jis ga-
viso-

viams bandomus primesti politinius valksmus, bet jam 
nepasisekė. Jis norėjo pateisinti frontininkų elgesį, bet

— Iš Honduras valstybės pa 
bėgusieji maištininkai pasiek i 
Panamą, kur jie gyvenskol ga
lės išvažiuoti kitur.

Tuo pačiu metu Baltų lyga ruošė demonstracijas ir 
kituosę didesniuose Amerikos miestuose. Balta Lyga, 
kaip Draugas rašo, buvo gerai pasiruošusi, specialiais 
pranešimais buvo painformuota spauda, radijas ir tele
vizijos stotys.

9) kultūrinei ir ūkinei tautos 
pažangai paspartinti ir valsty
bės gyvenimui veikiau į i;orma- 
lų kelią gražinti—rinkti ir rte0Š- 
ti rfiedžiagą is laisvintosios < įlie
tu vos administracijai, ūkiui, so
cialiniam gyvenimui,teisingumą? 
ir švietimo darbui tvarkyti (10

pasveikinęs atvažiavusią, o čia aktyvistai ją sutiko, nieki
nančiais žodžiais, atvykusią i Lietuvių Tautinių Šokių 
šventę. Ar jai nekilo mintis, kad padarė klaidą, ątvyk- 
dama į Chicagą? Po šio aktyvistų pokšto, ar atvyko po
nia Karterienė Į Lietuvių Tautinių šokių šventę?

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskynė
dro 9 vai ryto iki 5 vai popiet Šeštadieniais — iki 11 TStL

tuvių radijo valandėlės sumažipo iki penįūąsdešimt 
Jau minėtose jaunimui skirtose instrukcijose nuro 
demą, kad “demonstracijos nepasiseka, jei nesulau
kia publikos arba “media” dėmesio”, šiuo atveju 
publikos atsiliepimas buvo vidutiniškas, o “medią’ 
labai geras.” (Dr., 1982 m. spąlio 1 d.) *'$3X00 

$1X00 
t 44W

e M*

žadėjo.
Sekdami dabar anuos VLIKo 

įsipareigojimus, paieškokime sa
vo vietos ir uždavinių. /Pažadin
kime savo valią -tiems, uždavi
niams; .. ; f • ’

visų įsiparegiojimai, nes gi VĮJ- 
Kas kalba ir veikia, kaip minė
jome, ne vien savo, vardu, o vi
sos mūsų valstybinės tautos.

Todėl ir mes visi turime žiū-

Prisistatydamas tautai, kaip 
jos politinės minties reiškėjas ir 
vykdytojas, VLIKas savo 1944. 
II. 16 d. deklaracija įsiparei
goja: .;\

1) laikuį ątejus, sudaryti (ko
aliciniu pagrindu, politinių gru
pių susitarimų) Respublikos vy
riausybę (deki. 4 str.);

2) demokratinę Lietuvos vals-:
tybės santvarką suderinti su pla 
čiųįų tautos sluoksnių interesais 
ir bendromis pokario sąlygomis 
(5; str.); .

3) reformuoti pagal demokra
tinius- rinkimų principus Resp. 
Prezidento ir Seimo rinkimų įs
tatymus (6 str-);

4) jo vadovaujamoje kovoje 
dėl Lietuvos laisvės, taip pat ir 
kituose darbuose vykdyti kopla- 
čiausią visuomenės konsolidaci
ją, taip pat lyginti politinių gru
pių tarpusavio nesutarimus (V 
str.);

5) remti Lietuvos kariuome
nės atkūrimą (8 str.);

6) palaikyti glaudžius ryšius 
su Lietuvos pasiuntinybėmis ir 
konsulatais (9 str.);

7) bendradarbiauti su užsie
nio. ypač Amerikos lietuviais (9 
str.);

užsifiksuokime, ir būkime , pąsi- 
ruošę pritaikyti 1 aisvoje - Lietu, 
voje. • -

4) Cgdykime savo tarpe-vie
nybę. VLIKo žodžiais tariant, 
“kopląčiausią visuomenės kon. 
solidaciją’7, nes suskilę ir susi- 
niovę gi negalėsime jokio bend
ro darbo dirbti.

$451X 
mot

Kaip galėjo jaustis ponia prezidentienė, pono Evanso 
atvežta iš Glenview į Chicago? Kaip jautėsi pats John 
Evans, tiek daug darbo ir energijos įdėjęs į šokių šven
čių organizavim^? Ir svarbiausia, kaip galėjo jaustis 
p. Adamkus, prašęs prezidentienę atvykti į Chicago, ją

Pirmiausia, tenka pastebėti, 
kad šiais savo įsipareigojimais 
VLIKas pasireiškia tuo, kuo jis 
prisistatė tautai savo deklaraci
jos Įvado žodžiais — tat tautos 
atstOA^ybe ir jos politine' vado
vybe (kovoti dėl 'Lietuvos lais
vės). Antraip gi'būtų bepras
mybė ryžti? ir įsipareigoti tam, 
ko jis negali išgalėti- padaryti, 
pvz., sudaryti Res. vyriausybę 
(4 str.); padaryti tam tikrus le- 
gislacinius ' patobulinimus ar 
pakeitimus (5 ir 6 str.) ir pan.

Davusios tuos įsipareigojimus 
politinės grupės turėtų jų ir lai
kytis. ' '

Anie VLIKo deklaraciniai -įsi
pareigojimai yra kartu-ir'mūsų

kartais ne tik galima, bet ir reikia tuo pačiu metu dėti 
karštus ir šaltus kompresus, bet jam nepavyko.

Savo pranešimą Drauge jis išspausdino spalio pirmą 
dieną, nors aprašomi įvykiai Los Angeles mieste vyko 
prie prancūzų konsulato rugsėjo 12 dieną, 30 minučių po 
vidurdienio. J. Kj., teisindamas lietuvių,: latvių ir. estų 
protesto-demonstraciją prieš prancūzus, aiškina,, kad de
monstrantams rūpėjo protestuoti ir pritarti Amerikos 
vyriausybės pozicijai. jeigu nori protestuoti prieš Ame
rikos kompresorių pardavimą Sovietų valdžiai, tai pa- 
reišk protestą prancūzams. Q jeigu nori padėkoti prezi
dentui Reaganui dėl to, kad jis paskelbė sankcijas tai 
prancūzų bendrovei, kuri gavo milijonus dolerių už pa
tentuotus Amerikos kompresorius, tai parašyk preziden
tui padėkos laišką už uždraudimą parduoti Amerikos 
technines paslaptis.

Nei lietuviams, nei latviams nėra prasmės protestuoti 
prancūzams už kompresorių išvežimą į sovietinę Rygą, 
nes kompresorius išvežė Sovietų laivai.

Nei frontininkai, nei jų bičiuliai niekad viešai nepa
jėgė savo veiklos pateisinti, nurodyti žengiamų žingsnių 
pagrindus. J. Kj. tvirtina, kad buvo apsvarstytos visos 
aplinkybės ir nutarta protesto demonstracijas ruošti. Jis 
rašo, kad Baltų (ne pabaltiečių — lietuvių, latvių ir estų, 
gyvenančių Los Angeles mieste), laisvės lyga nutarė de
monstracijas vykdyti, nes —

“Joms rūpestingai buvo pasiruošta: specialiais 
pranešimais painformuota spauda, radijas ir televi
zijos stotys. Tą pačią informaciją pakartojo Los An
geles miesto “News Service”, baltų jaunimas padarė 
šimtą plakatų.

Demonstracijos prasidėjo 12:30 vai., ir demonst
rantų skaičius vis augo. Vienu metu demonstravo

e’’".'?-X J1- T

Nanjteaoš linu Išfidrūo.
tekmadieniu*. kaoti* Naajiemi Beu 
drevė, 1738 So. Hilsted St, CkLc&fu 
iL 60608. Telat 4XL-cliXL

trims mėnMiaiTM 
mėnesiui

Cleveland, Ohio
8) bendradarbiauti 

mis tautų apsiprendimo laisyę 
ir Lietuvos nepriklausomybę 
pripažįstančiomis tautomis (9

TH1 LITHUANIAN DAJLY MTVf

173^ S<. StTwt, MM. iltim O141W

r/4) Kądyir kaip sunku atstaty
ti mūsų laisvinimo kovos fron- 

■*tė vienybę/ visvięn .ne^gail&H 
me pastangų ta kryjtimi. Sie
kime ;Sįf kad visos' gru
pės,- laikui atėjus, dalyvautų Lie 
tuvos valstybės atstatyme. .; ■.

2) Ruošdamiesi patobulinti mū
sų valstybės demokartinę' san
tvarką, - studiuokimę mo^ernįų- 
įų užsienio demokratinių vįflsty- 
bių( pyz.. Vakarų Vokietijos ir 
kitų) pažangą. Savąjai valstybi
nei kūrybai gi .reikia idėjų, in
telektualinio pajėgumo. ■

3) Studijuokime ir -dęjpokrati- 
iiių : rinkimų, sistemas, . -kuriose 
galėtų pilniau, pa^reiksri/. tautos

Nu* sausi* pirmi* dUms 
Dhnrtšči* kainai

Chieagoje ir priemiesčiuose:

metanu_________________
pusei metu ____ I_____ __
trims meuesiami ______
rieuam mėnesiui .

aduose JAV vietose:
metams

Ilgai ruošėsi, bet nepasiruošė
Draugo korespondentas, pasirašydamas J._ K j. ini

Aš et Jenu«ry L 
$ub*cripti*<s JUtwi

Chicago H5.00 per year, pK 
months, $12.00 per 3 months Ii 

$>ther USA localiUei $40.00 per year, 
I, \00 per ex months. $12.00 per 
three months. Canaris $45.00 per year, 
ether countries $48.00 per year.

Laisvinimo klausimais (2)

VLIKO ĮSIPAREIGOJIMAI

Kaip Los Angeles stotys buvo informuotos, pats J.Kj. 
paskelbė. Viena tvirtino, kad buvo 100 demonstrantų, p 
antroji, frontininkus geriau pažįstanti, paskelbė, kad 
buvo 50 demonstrantų. Frontininkai ėmė šių dviejų skai
čių vidurį — 70. Nepaėmė 75, bet penkiais sumažino, 
kad galėtų pasiteisinti. Kokio dydžio ta “minią” iš tik
rųjų buvo, taip ir nepaskelbė.

Visai kitaip reikalai stovėjo Chicagoje. čia “media” 
organizatorių buvo labai gerai paruošta, bet žmonių atsi
liepimas buvo labai silpnas. Chicagoj “Margučio” Petru- 
tis paskelbė, kad dalyvavo 200, bet tikrovė buvo visai ki
tokia. Prie Baltų pridėjus afganistaniečius, ukrainiečius, 
gudus, vengrus ir kitus, iš viso buvo tik 40 žmonių.

Viskas būtų buvę labai puiku, jeigu Antanas Marma 
būtų burbulo nepradūręs. Jis prie prancūzų konsulato 
buvo laiku. Jis laiku ir pats atsistojo į demonstrantų 
eiles. Jis suskaičiavo, kad toje garsioje protesto demonst
racijoje buvo tiktai 10 lietuvių. Marma laukė, kad de
monstracijų organizatoriai atsilieptų, bet nesulaukė. Jis 
laukė ne tuščiomis. Jis buvo atsivedęs į demonstraciją ir 
fotografą, kuris turėjo nutraukti ne tiktai lietuvius, bet 
ir visus demonstrantus. Jis turi įrodymų, kad veikliau^ 
sias demonstracijos: organizatorius buvo Bermans, Chi- 
cagos.Pavergtų Tautų organizacijos pirmininkas. Jis pa
ruošė protesto rezoliuciją ir įtęikė .prancūzų konsului.

Kaip protestai1 prieš prancūzų .valdžios atsakingus 
pareigūnus vyko kituose miestuose, frontininkų organas 
dar nepaskelbė, bet reikia tikėtis, kad netrukus ir jie pa
sirodys, jeigu tie protestai buvo frontininkų, jų bičiulių 
ar paprastų lietuvių organizuojami.

Verta priminti dar vieną epizodą apie aktyvistų įsi
maišymą į frontininkų kontroliuojamą pvisų lietuvių or
ganizaciją”. Jis primena šį “aktyvistų” veiklos epizodą 
šiais žodžiais:

“Vienos lietuvių šokių šventės metu Chicagoje 
jaunieji-aktyvistai pikietavo atvykstančią (jau atvy
kusią. šokių šventės organizatoriaus John Evanso 
vyriausio sūnaus atvežtą. — N.R.) prezidento Fordo 
žmoną, protestuodami prieš nedorą sandėri, pada
rytą su rusais Helsnikyje. Pareiškę protestą, pikietuo- 
tojai apsirengė tautiniais rūbais ir linksmino prezi
dentienę šokiais.

Viena patriotinė grupė demonstrantus išvadino 
“barzdukiniais kūtvėlomis” už “geriausio Lietuvos 
draugo, prezidento Fordo, įžeidimą”. (Ten pat)

VINCAS KRĖVĖ MICKEVIČIUS

RAGANIUS
ŽEMAITUŠKA

(Tęsinys)
— Iš kur ji atsirado, toji Amerika? Kai bu

vom jauni, nei girdėti negirdėjome...
Kiek patylėję, vėl ėmė kalbėti apie Ameri

ką. Pirmas dabar prabilo PikčilingĮs, užklausda
mas Kukį:

— O tavo Jonas nesirengia Amerikon?
— Ko jam svetur laimės ieškoti! Ar jam na

mie bloga?...
Ir vėl nutilo visi, lyg klausydami paslaptin

gos vasaros vidudienio tylos kalbų, kukždėjimų. ..
Čia vieversys užtrililiuoja ir nutilsią, čia 

kregždė, raižydama kaitrią padangę, sučirškia, 
čia varnas subimbia...

Ar suskaitysi tuos visus garsus, kuriuos gim
do vasaros vidudienio tyla...

— Ar ten žmonėms pinigus kas kala? — nu
traukė tylą Kraigis.

— Nespėja nueiti, o žiūrėk, jau šimtus na
mo siunčia.

— Kas dirba, tam ir čia pinigus kala, — vam- 
telėjo jam Kukis.

Ka’bėk, sveikas. Dirbi, -dirbi' čia-žmogus, 
kaip arklys. ~ vis skatiko nematai — ir gana.

— Orai Jc 'ui kalbėti, kad jam visur sekasi. 
Ir ’ėrti. mat v i. gerą skatiką paveldėjo...

. — Nepavydėk, bet geriau dirbk. Kas dirba,
tasai ii- turi.

— Tai jau netiesa! — karščiausiai kąįfc>ą Pik- 
čilingis ir net atsisėda. — Per mane daugiau ne
dirbi, o aš vistiek nieko neturiu, kaip neturėjau...

— Nesiseka žmogui, ir viskas. Vienam seka
si, kitam — ne.

— Todėl, vyručiai, kad žmogus nemoka sąv< 
laimės atspėti. — prabilo už vartelių stovėdamas 
skerdžius.

Vyrai nukreipė jo pusėn galvas, pamatę sker
džių, kažkaip sujudo, nusišypsojo.

— Štai ir skerdžius Čia. 0 manėme — miega*.
— Ar jau gyti eini? Dar anksti, kaitra ne

praslinko. Geriau eik čia, prisėsk.
Skerdžius įėjo sodelin. Vienas kitas pasitrau

kė, o Kukis, rodydamas pirštu į laisvą paunksmėje 
vietą, sako:

— Sėsk čia ir papasakok, kodėl žmogus ne
moka savo laimės atspėti?

— Ne. aš sėsiu čia, kur saulutė. Mėgstu pasi
šildyti, kai saulutė kaitina.

Ir atsisėdo šalia vyrų, ne paunksmėje, bet 
saulėje.

— Tai manai, kad mes nemokame savo laimės 
atspėti? Todėl ir nesiseka.

— žinoma, kad dauguma nemoka. Kurie ir 
atspėja, tai atspėja, kaip akla višta grūdą. Kur jūs 
visi laimės ieškote? Žemėje. O manote, kad kiek
vienam jūsų ten skirta laimė surasti? Gal nevieno 
jūsų laimė ne ten, o kur kitur.

— Amerikoje. Bernai rengiasi ten jos pasi
ieškoti.

— Yra tokių, kurių laimė Amerikoje. Tie ją 
suras, ten nuėję, štai, kad ir tau, Petrai, — krei
piasi jis į kaimyną: — visai nesiseka. Eini, dirbi 
tu, kaip jautis, o vis dėlto nieko neturi: — plikas, 

i kaip tilvikas — tai neuždera tau, tai gyvulys krin- 
: ta, tai ledai kaip tik tavo javus pamuša, tai vėtra 
rugius išguldo, — o gąj todėl tau nesiseka, kad 
tavo laimė gal ne čia, gal kur kitur. Gal tau lemta 
ne žemę dirbti, bet prekiauti.

— Na, Petrai, — nusijuokė šalia jo sėdįs kai
mynas: — įsikurk krautuvę, pirmas ateisiu pas 

i tave prekių skolon imti.
j — Juokiatės, o štai žydai — kiekvienas jų, 
kad didžiausias driskis, griebiasi vieno, griebiasi 
kito, griebiasi trečio, kol pagaliau savo laimę at
spėja. čia nepasiseka, ten nepasiseka, o žiūrėk — 
ten laimę surado ir praturtėjo.

— Tiesą sako, — sumurmėjo Kukis.
— Kai kada, matyti, ir Gugis moka tiesos 

pasakyti.
— Na, o tu savo laimę, Gugi, atspėjai?
— Matyti, neatspėjo!...
Ir visi vyrai nusijuokė.
— Man gerai, kaip yra, ir geriau būti nebus. 

Matyti, čia jau. mano >
— Gera laimė, nusišypsojo Kraigis. — Ar tik 

ne svetimi ant tavo nugaros marškiniai?
— Tai kas, kad svetimi! Manai, jie mane 

mažiau šildo, negu’aavi? Kokios dar didesnės man

reikia laimės: pavalgęs, apsirengęs beganau sau 
gyvulėlius, besidžiaugiu žalia girele. Ar tai maža 
laimė? Niekas man nerūpi, sieko nepavydžiu — 
netgi ir man niekas nepavydi...

— Kaip žmonės sako — nebijau nei vagių, nei 
plėšikų. Jei išvogs ar išplėš — svetimą, ne mano, 
— nusišypsojo Kukis. Kai kurie vyrai vėl nusi
juokė.

— Nesijuokite, aš jį garai suprantu. Nei jis 
nusidirba, net nuilsta, tik gal kojos kai kada pa
vargsta. Štai, sako, mėgsta saulutėje pasišildyti, 
kai ji kaitiną. Pamėgintų pašienauti kaitroje, at- 
sinorėtų saulutėje šildytis,

— Taip, bet ruduo, kai kasdieną lyja, šuo 
tada gurboje slapstosi, o skerdžius drangoje. Ma
nau, tada mažai turi, seni, malonumo? Nei giria 
nedžiugina.

— Na, kad tik malonumai visada ir visur* bū
tų, nusibostų gyventi ir laimės ne justume.

— ToMfą, Erol, laimę, kaip tavo, visi galėtu
me turėti. Bet mes nenorime jos. x

— Nenorite, nes nesuprantate, o supranta tas. 
kuriam ji skirta. Matyti, man lemta ganyti, — aš 
ganau ir patenkintas esu. O kuris savo likimą ne
patenkintas, kuriam nesiseka, teieško laimės 
kitur-. . ;

. . 4 — Ieško, brol,; kaa galL Kitas net/Ainferitpn 
keliauja

(Bus daugiau) , 5

4 — Naujienos, Chicago — Sat.-Monday, Oct. 2-4, 1982



B. yiUAUF

vakaru vejai
1X2 modernios poezijos puslapiu. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai Pasiųsime poezija, kai atsiusite pinigus 

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

DJL PAUL V. DARGI**
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS SUSIRINKIMl

FXLXNDO& 3- 8 darbo dieziosUi ir

TsU M2-S7Ž7 arte S63-371*

TEL 233-8553
Servka 855-4506, 06058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

Wff Wot lC3rd Street 

yalsnHnjg pagal

Seseliy pranciskiečiu rėmėjų meti
nis seimas įvyks sekmadieni, spaLo 
3 d., Tėvų Marijonų vienuolyne, obdu 
S. Kilboum St. 11 vai. ryto šv. Mi
šios. Pietūs 12 vai. Kviečiame visas 
dalyvauti seime ir paremti seseles 
pranciškietes. Kviečia apskrities vai
dyba.

Rožė Didžgalvis, rast.

OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2611 W. 71et SL TeL 737-5149 

Tikrina akis. Pritiko a kinins 

ir “contact lenses”.

Brighton Parko Lietuviu Motery 
klubo poatostoginis narių susirinki
mas įvyks ketvirtadienį spano 7 d., 
1 vai. popiet, Anelės Kojak salėje, 
4500 S. Talman. Narės prašomos atsi
laužyti, nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti. Po susirinkimo bus Vaišes.

Eugenija Strungys

Joniškiečiu Labdarybės ir Kultūros 
klubo susirinkimas neįvyks antradie
nį spalio 5 c£ Susirinkimas atkeltas 
iki spalio 12 d. Vyčių salėje, 2455 W. 
47th St. 1 vaL popiet. Nariai prašomi 
įsidėmėti, kad susirinkimas bus spa
lio 12 d., o ne spalio 5 dį kaip visuo
met Po susirinkimo bus vaišės.

A. Kalys

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS ĄIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Chicagos uostas

žymiai pataiso sriubos

GAIDAS - DA1MID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

..__...............

G O RD O N
I--------------------------- ------- ; ~
I Funeral Home and Cremation Service

Charles Stasukaitis 1729 S. Halsted St.
I FD. LE. Chicago, IL 60608
I (312) 226-1344 24 Hour Service

verdama sriuba, kurią lietuviai 
taip .mėgstą.

Tinka ir salotoms.
(iMeilės eleksyras” (Lovage)
Tjai yra ne tik “meilės deksy- 

ras“, bet pora jų lapelių ir ga
balėlis šaknelės.

Jis 
skonį.

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

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CH1RURGUA 
2654 WEST 63rd STREET 

Valandos: aatrad. 1—4 popiet

ftaxidMdlee teWLx 4464545

x F l 0 KID A

KLAIDŲ ATITAISYMAS

Š. m. rugsėjo 28 d. Naujienų 
Nr. 180, spausdinant Aleksandro 
Zujaus du šachmatų uždavinius, 
buvo netiksliai atspausdinta pir
mosios keturios eilutės, 
toje turėjo būti:

1. Balti: karalius E6;
A6.

Jų vie-

valdovė

Krapai (Drill) 

nepamainomi prie

t Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija, • 

5025 CENTRAL AVĖ.
St Petersburg, Fla. 3371g 

Td. (813) 321-4209

Juodi: karalius E8; 
A8; Pėstininkas A7 ir C7.

Autorių atsiprašome.

t
Bokštas

Naudingi patąrirhai’ ir Įdomus dalykai
TIKĖTA, KAD DEIMANTAI. gerą sugyvenimą tarp žmonos ir 

SUMAŽINĄ-PIKTUMĄ -
Kadaise bųyo rųanyta, jog cjei-; 

mantai pagydo įvairias ligas, 
ypatingai užkrečiamas. . - . <

Tokioj stebuklingos ypatybės 
buvo priskiriamos jiems net iki 
vėlesnių laikų.

Deimantai senovėje vaizdavos 
kuklumą ir nuoširdumą.

Už tai’ romėnų tarpe ir- buvo- 
įprotis pasikeisti deimantais ve
dybų pietų. . _

Ne gana to, deimantai suma.
zindavo piktumą ir palaikydavo juas panaudoja tinkamoje vie.| maišytą su druska ir palaikant

. Akivaizdoje -to visko, nėra ko j
per daug stebėtis, jei deimantų 
kaina yra taip iškilusi.

ŠAKNELĖS, KURIOS PASKA-
‘ ’ NINĄ VALGIUS

Kiekviena šeimininkė, gamin
dama įvairius valgius, naudoja: 
druską, pipirus, 'papriką, lauro 
lapelį.

įvairios šaknelės bei priesko
niai yra vartojąmi kiek rečiau.

Yra
rių salotų, sriubų bei sosų.

Krapai ypatingai reikalingi 
agurkų rauginimui.

Iš gintaro pagamintus papuo
šalus galima nuvalyti šiltu van
deniu su muilu, į jį įdėjus 
amoniako.

Paskiau reikią nuplauti' Švariu 
vandeniu ir nušluostyti flanelio 
skepetaite.

♦ * *
Dėmės nuo žolės galima pra

šalinti, įmerkiant paliestą me- 
• džiagos dalį į' citrinos sunką, su-

PERKRAŲSTYMAl COSMOS PARCELS EXPRESS
Leidimai — Pilna apdriudi 

ŽEMA KAINA 
Priimam Master Chane 

ir VISA korteles.
R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

CORPORATIOK

toje, jie priduoda valgiams ma
lonų skonį.

Svarbiausieji prieskoniai
.i Salvija (angį/Sage). Pridėjus 

porą lapelių prie veršienos ar 
avienos kepsnio bei paukštie
nos, žymiai pataiso jų skonį.

taip ištisą parą.
» ♦ *

KUMPIS SU RŪGŠČIAIS
' KOPŪSTAIS

įvai-

į
I TĖVAS IR SŪNUS I
I MARQUETTE FUNERAL HOME į
I I

2633 W. 71st Street |
| 1410 So. 50th Ave., Cicero I
® Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS į
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Apdraustas parkraustyme? 
ji įvairiu atstumu 

“ ANTANAS VILIMAS 
Tat 376-1862 arba 3765994

Licensed by VNESHPOSYLTQRG

Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai ir 
ir tiksliai aptarnaują savo gausią klientūrą, siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, 
ESTIJĄ, UKRAINĄ IR T. T.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS, SKUBUS IR TIKSLUS

PRISTATYMAS.

Tinka įvairiems salotams ir 
sosams.

Vartojama taip pat ir prie žir
nienės, fasolių bei bulvių sriu
bos. *

Matronas (Marjoram)

Tinka įvairiems ^mėsos keps
niams, sosams.1 t.

Kaip kas vartoja ir šviežių 
dešrų gamyboje, ir prie kaldū- 
nų..

SOPHIE BAUCUS
-RADUO ŠEIMOS VALANDOS

Seštadieniaii ir sekmalieniaif^ 
nuo 8:30 iki 930 raL ryto.
Stotie* WOPA - 1490 AM _ 

truuliuoįainof t mūšy įtudijoc
Marquette Parka.

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių 
aukštos kokybes prekių prieinamomis kainomis.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mušę skyriuose.

Vedėja — Aldona Daukua 
TaMu 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL 60629

COSMOS PARCELS EXPRESS 
.CORPORATION

Mėta (Mint)

Naudojama prie mėsiškų so- 
sų ir prie kitų kepsnių,kad įgau
tų mėtos kvapą, pvz., pyragai
čiai.

Rūpšti/nėj (Sorrel)

Turi savyje vitaminų C. Iš jų

40 East 49th Street ((Corner of Madison Avę.)

Tam reikalui reikia paimti: 
svaro kumpio,

4 uncijas margarino,
2 svarus rūgščių kopūstų,
2 obuolius. |
Po to skardos dugną ištepti 

laiko.
sviestu, apdėti rūgščiais kopū
stais inčio storumo.

Be to, apdėti galabiukais mar- j 
garino, supiaustytais nulup
tais) obuoliais ir supiaustytu 
kumpiu, apipilti grietine irįsta-; 
tyti į karštą krosnį valandai

Magdalena Dulaitienė

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

TEDŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

Aikštės automobiliams pastatyti

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650

Labiausia laimingas gyveni- j j 
mas yra nuolat užimtas darbu u 
žmogus. Užsiėmimas atitraukia 
žmogų nuo to nepasitenkinimo 
troškumo, kuris jo nepaliktų 
ramybėje. r

Diena vakaru giriasi.

SOMS CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ©H

tXPRESSWAY

THAT ARE

CMeM).

Laid^twvkIf

Dirąktorię

Aioeocijer

AMS U LA NSO 
PATARNAVIMAI

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSI,

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

fcADUO PROGRAMA

Seniansin Lietuvių Radijo progra- 
ma Naujojoje Anglijoje, iš stotie* 
WLK4.1360 banga AM, veikia sek
madieniais nuo 8 iki 8:30 vaL ryte, 
pąrriivviama vėtiausių pa gailinių 
oxuų santrauką. Be fb, kofnenta-

NEW YORK, N.Y. 10017 
Tel: <212) 758-1150, 758-1151

. .... SK Y B' A I :

(LACKAWIQ^
.2^24 WE8T 69th STREET RJEpubbc 7*1211
H»2B SOUTHWEST HIGHWAY, P*k» Hilu, DL >74*4411

BUTKUS - VASAITIS ’

Pasaką, šią programą veda Stefo 
nas ir Vąkntuu* Itinkai. Biznio 
reikalai! kreipiau Baltic Florists L- 
gėlių bei dorszrų krautuvę, 502, E. 
Broodway/ So. Boatecų Mase. 02127. 
Telefonas 26Š-O469. Ten pat gan 
aamca “Naujienoj”, didelis pas 
nnkimaa betuviškų knygų ir Uę- 

* tuntinj dovanų.

Chicago, III. 60629 
Cleveland, Ohio 44134 
Fort Wayne, Ind. 4o806 
Grand Rapids, AUb. 49505 

Madremack, N. J. 07661 
lrvln«fe« N. X 07H1 
HarWerd, Conn. 06)06 
Lakewood, N. J. C8701 
Miami Beech, Ft 3tl3« 
ItaiMat sUH 00148' 
New Haven. CeMh.-06541 
Nte>a<6i, N. J. <N108 
New York, M. Yl 16003 
New York, N Y. A00H 
Philadelphia. 0a. 17111 
Philadelphia, Pa. 19141 
Pittsburgh, Pa. 15203 
Waterbury, Coin. 06710 
Worcheater, MaM. 61610 
Youngstown, Ohio 44503

i860 
1501 West 69 Street 
6064 State Raed 
1807 Beineke Road 
T541 Plainfield Ave. NE 
HIM*****- 
I0Š2'Springfield Ave. 
18>9 Perle St. 
24| Fourth Street 

1652 Wethington Ave. 
1800 W. Beverly Blvd. 
r3H Boulevard 
491 Senford Ave. 
45 Second Ave. 
13Š West 14 
1214 N. Sth Sfteol^ 
4925 Old York Rd. ' 
1307 E. Carson Streot 

555 Cook Street 
iM Millbury Street 
309 W. Federal Street

612462-939 
617-268-8784 
203-3674U3 
WA 5 2737

432-5402 
616-361-5960 
201-343-6MĖ 

374-6446 
203-232-4660 

PO 3*4569 
305-532-7026 
213 m -0664 

LO 24446
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VLIKĄPAŽINKIME
2212 W. Cermak Road

Laiškas Naujienoms

Charles Beacham (Bičiūn'as)

Jono 8:32

Dažo namus iš lauka

D & D AUTOMOTIVE

KOVOS DEL LIETUVOS

$2.00

GIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Naujienos, Chicago, HL

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

BUSS. OPP. - 
Biznio Proga

PERSONAL 
Asmeny Ieško

GENERAL HELP WANTED 
(Bendroji pagalba reikalinga)

STASYS ŠAKINIS 
LIETUVIS DAŽYTOJAS

84.00
K3.00

IN TOWN 
— Mieste

Advokatų įstaiga 
6247 S. Kedzie Avė. 
‘ (312) 776-8700

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS BARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ "NAUJIENOS"

Pečiuliui tel 
Valdyba

Kambarys, valgiai ir ma 
prižiūrėti senesnio am-

KETVIRTADIENĮ MIRĖ 
ANTANAS BDIBA

Pradžia 
užsisaky 
925-0911

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

Complete Autų Repair Service 
Tune-up, Brakes, Transmission 

Work, B'atteries/Electrical.
2641 W. 71st Street 

Tel. 737-4176

Laikrodžiai Ir branfenybsE 
Pardavimu ir Tatsymu- * 

2444 Wwt fOth Street ; •< 
Tel. REpvblle 7-1M1

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS

Siuntimai į Lietuvą 
ir kitus kraštus... . *•*•_ . .’j

P. N EDAS, 4059 Archer’Avenue, 
Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980

F. ZapelU. A»«rf 
w. 95th M 

Ever*. Perk, 111. 
40642, . 4244454

Chicagos Medžiotoju

iiiiiiiiiiiiiiiii::iiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiKAi!;i!<<!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiir

ONE VISIT WILL CONVINCE YOU. 

Help and Advice On All Affairs 
of Life such as LOVE, HEALTH, 
BUSINESS, MARRIAGE, DI- 
VORCE, reunites the Separated.

Removes Evil and Bad Luck^ 
from you, and yours.

FOR APPOINTMENT, CALL 792-2774 
6432 NO. HARLEM (Comer of Devon)

MARQUETTE PARKE, 68-los ir 
Rockwell iapyl. išnuomojamas 
4 kamb. butas. Darbo dienomis 
skambinti 471-1630 susitarimui 
po 6 vai. vak., o šešiad. ir sek
madieniais skambinti visą dieną.

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS. 
Herman Deck y s 

Tel. 585-6624

Namai, žmnA — P»rrf*vim*4 
RIAL 1STAT1 PO* SALI

ŠV RAŠTO 
NAUJASIS ’ TESTAMENTAS

Advokatas p 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
Darbo valandos: Kasdien: nuo 

9 vai. ryto iki 6 vaL vakaro, 
šeštad.: nuo 9 vai. r. iki 12 vaL d. 

Ir pagal susitarimą.
TeL 776-5162 

2649 West 63rd Street 
' Chicago, HL 60629

ADVOKATU DRAUGU A
V. BYLAITIS

ir V.BRIZGYS
Darbo balandos: 

Nuo 9 ryto iki 5 vaL popiet 
Šeštadieniais pagal susitarimą.

€606 S. Kedzie Ava. 
Chicago, UL 60629
Tel: 778-8000

LITHUANIAN MINISTRIES, P.O. Box 321 
Oak Lawn, IR 60454

NAŠLĖ priimtų protingą vyrą arba 
moterį gyventi Beverly Hills apylin
kėj. Asmuo turi mokėti vairuoti ma
šiną. Pageidauja apie 65 m. pensi
ninką. Rašyti:

Box 264
% Naujienos

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

HeoiL 2a&<4 — Fardavirmri 
UAL £ STATI FOR SALS

J. Bilietus galima 
paskambinus te!.

RENTING IN GENERAL 
Nuomas

REPAIRS — IN GENERAL 
įvairūs Taisymai

PARDUODA TAVERNĄ gera
me rajone, su sale. *'4 butai ir 

priedo sklypas.
Skambinti 254-5311 

po 5 vaL>popiet, arba 
savaitgalį — 356-6613.?

DĖMESIO 
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTCUA1
Tiktai $120 pusmečiui automebltk 

Liability apdraudimas penslnfe* 
kims. Kreiptis:

A. LAURAITIS 
<*45 So. ASHLAND AVX 

TeL 523-8775

Didžiai gerbiamas
Naujienų Redaktoriau!

Paskutiniuose numeriuose 
skaičiau Jūsų 'vedamąjį apie 
sunkią finansinę laikraščio pa
dėtį‘ir sunkumus dėl laikraščio 
persiuntimo paštu.

Šiame laiške įdedu $50 čekį 
Naujienų paramaų Laikraštis 
paštu ateina labai netvarkingai.

Linkiu Jums sėkmės ir il
giems metams ištvermės. *

> Vytautas Rėklys
California

HFLF WANTED — FEMALE
Darbininkių reikia

REPAIRS — IN GENERAL 
{vairūs Taisymai

LEIDINYS LIETUVIŲ KALBA. ĮRIŠTAS 
KIETAIS PLASTIKINIAIS VIRŠELIAIS 
PRAKTIŠKO KIŠENINIO FORMATO.

KAINA $3.

NEW YORK, N.Y. — Antanas 
Bimba, ilgametis Laisvės redak"- 
torius, ketvirtadienį mirė NeW 
Yorko priemiestyje.

. Paskutiniais dviem metais jis 
dažnai buvo be sąmonės. Prieš 
du metu, kai Bimba, važiuoda-

FASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKŽJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS j;

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai ..-.i

Chicago, BL Tek 847-7747

REIKALINGA VYRESNIO AMŽIAUS 
MOTERIS 
ža alga - .___
Saus moterj- Lengva namų priežiū 
ra ir mažas virimas.

Skambinti 425-4812 p

YISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

BALFas pradeda 
rudens vajų

Kas rudeni, pradedant spalio

TAVO ŽODIS YRA TIESA 
Jono 17:17

IR PAŽINSITE TIESĄ, O TIESA IŠLAISVINS JU3

Chrysler New Yorker

BALZEKAS. MOTOR SALES
CHRYSLER • IMPERIAL 
PLYMOUTH • K CARS 

“U WILL LIKE US”

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, « veika ta ir 
grožis. ‘Metais viršeliais ____________ ____

Minkštais viršeliais, tik______________

AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAL

M—w»iįi.| ...ipF ,,.i , i ,i ... i, —r-r”--

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto JoldisKį 
Dirbu ir užmiesčiuose, «r«U, 

Tarantuotaj ir sązininsat 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Are. 
Tol. 927-3559

Dr, A. J. Gn«sen
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus fekj arba 
money orderį prie nurodytos kainos pri

dedant SI persiuntimo Išlaidom*.

ir iš vidaus. 
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Lako)

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

KURIAM GALUI MOKĖTI 
DAUGIAU?

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 
AUTOMOBILIUS  ̂SUTAUPYSITE 

NUO $300 IKI $1,000

— šakių Apskr. Klubo rudens 
balius įvyks š. m. spalio mėn. 
J6 d. Lietuvos Vyčių salėje, 
2455 W. 47th St., Chicago, Ill. 
Šalta ir šilta vakarienė, šokiams 
gros Ewaldo Knoll orkestras.

Lietuviu įninku Sąjun
gas narių susirinkimas įvyks 
spalio 6 d., trecadienį, 1 vai. po 
piet, šaulių Namuose, 2117 \V. 
43. d St. Advokatas P. Žumbakis 
nagrinės vyresnio amžiaus lie
tuvių problemas. Palies ir visų 
lietuvių etninius reikalus. Po 
susirinkimo bus užkandžiai.

Valdy ba

4030 Archer - VI 7-1515

READER — ADVISOR — PALMIST
READINGS BY

KAM MOKĖTI NUOMĄ? ... 
GERIAU MORGIČIŲ., .

5 ir 4 kambarių medinis.‘Tauto ga
ražas. Geri pamatai. Mažas įmokėji- 
mas. Savininko paskola^ 10%. 
Brighton Parke.

Dailus pensininkui nedidelis namu
kas. 2 po 4. Alumihijaus 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

JOHNGIBAITIS

mas į “Laisvę”, sudaužė savo dėjęs Jokubką pamokyti, kaip 
sena automobilį ir: pats gerokai komunistams kiekvieną žinią 
susikūlė, tai neteko sąmonės, reikia rašyti, bet Jokubka iš 
Sudaužytus šonkaulius jam ap- Chicagos nenorėjo važiuoti, 
gydė, bet galva jam visą laiką 
skaudėjo. Jis pats pažįstamiems 
pasakojo, kad nuo tos automo
bilio nelaimės jis neatsigavo. 
: Bimba norėjo, kad Jokubka 
atvažiuotų į Brooklyną ir per
imtų Laisvę. Bimba buvo priža-

mėn.. Bendro Amerikos lietuvių 
šalpos fondo-- (BALKo) aukų 
rinkėjai pradeda lankyti lietu
vių namus, prašydami aukų su- 
š? pti varge esančius brolį ir 
sese ar lai čia, ar už Jungtinių 
Amerikos Valstybių ribų, ar pa-) 
vergtoje tėvynėje.

Todėl nuoširdžiai prašom* 
kiekvieną iš jūsų neužtrenkli 
savo durų, tat įteikti, pagal iš
gales, savo auką. Kiekvienas i 
jūsų centas padidins BALFo iž
dą ir, tuo pačiu, sustiprins; 
BALFo šalpos darbe.

Dar kartą prašome! Nepa
mirškite vargstančių, padėkit* į 
jiems. Remkite BALFą! Jūsų { 
parama labai reikalinga. |

BALFo Chicągcs apskrities 
ir skvriu vald\bos :

— E^st 
ir Meškeriotojų klubas rengia 
tradkinį rudens balių š.m. spa
lio mčn. 23 d., šv. Pranciškaus 
parapijos salėje, 3903 Fir St., 
East Chicago, Ind. Gera muzi
ka, įdomi programa ir skani va
karienė. Dėl informacijų skam
binai A. Degučiui tel. (219) 
393-1213 arba J 
(219) 972 0161.

ST. PETERSBURG, FLA. !
ALTo skyrius spalio 13 die-' 

ną rucšia išvakarėse 100 metų , 
“Aušros” minėjimą. Pradžia į 
5 vaL popiet. Lietuvių klube. [ 
Iš Juno Beach atvyksta prele
gentas J. Daugėla, o p. Daugė
lienė - Krikštoląi lyte atliks me
nine programą.

. ALTo valdyba

Notary Public . į : 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450;
Taip pat daromi Vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra* 

šymai ir kitokie blankai.

$250 WEEKLY PAYCHECKS 
(fully guaranteed) working part or 
full time at home. Weekly paychecks 
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

.■ . y r ' Majore Jane Byrne
Chicagon "buvo atvažiavusi NBC televizijos veikėjų 

grupė, norėjusi parodyti krašto gyventojams tikrus žmo
nes. Televizijoj ir kino teatruose matome žmones, bet 
dažnai jie esti išispuošę, pasidabinę, specialiai išsitepę, 
bet tikrų darbo žmonių neparodo.

NBC vadovė Sara Purcell spalio 6 dieną, 7 vai. vak., 
NBC televizijoj parodys majorės Jane Byrne darbo die
ną. Sara Purcell vaikščiojo su majore Jane Byrne šiau
rinėje Chicagoje, Riis Parke kartu su majore Byrne ji 
vaikščiojo po vietos gyventojų suruoštą Šiaurės Chicagos 
šventę ir lietė kasdieninius tuos didmiesčio gyvenimo Įvy
kius. Vėliau parodys, ką mūsų majore dirba kiekvieną 
diena savo ofise.

Neužmirškite pasižiūrėti spalio 6 d. 7 vai. vakaro 
NBC televizijos.

VLIKo Tarybos Jaunimo Ko
misija, turėdama tikslą supa
žindinti jaunimą ir visą visuo
menę su VLIKu ir jį sudaran
čiomis organizacijomis, ruošia 
penkias vakarones Jaunimo 
Centre su šjkiu “Pažinkime 
VLIKą”.

Pirmoji vakaronė įvyks š.m. 
spalio 8 d , 7 vai. 30 min. vaka
ro Jaunimo Centro kavinėje.

VLIKo susiorgani- 
zavimą, paskirti bei sudėtį skai
tys Algirdas Kasiulaitis. Taip 
pat bus pristatytos trys VLIKą 
sudarančios grupės, būtent: Lie
tuvių Fronto Bičiuliai. Lietuvių 
Krikščionių Darbininkų Sąjun
ga ir Lietuvių Krikšičonių De
mokratų Sąjungą.

Visas, jaunimas ir jo organi
zacijos — Jaunimo Sąjunga, 
Studentų Sąjunga, skautai, atei
tininkai, neolithuanai ir plačioji 
visuomenė maloniai prašomi 
šioje vakaronėje dalyvauti.

VLIKo Tarybos Jau
nimo Komisija

MOTERIAI išnuomojamas įrengtas 
kambarys su teise naudotis virtuve. 
Marquette Parke.

Teirautis tel.: 434-1430

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose gaGma gauti nepaprastai Jdcmius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo at>immimua.

Dr. Al Gug*en _ MINTYS IR DARBAI, 259 paU liečia1905 
metq įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 

fUJ^jrižpinimi______ ____ - ______________  |8.00

— JAV (RJ LB Cicero Apy
linkės Valdyba šan. spalio mėn. 
10 d. 12 vai. dienos rengia gegu
žinę Vyčių salėje, Chicagoje, 
prie 47th St. ir Campbell Avė. 
Bus cepelinų ir šiaip skanių 
valgių. Gros Gintaro orkestras. 
Visus prašome dalyvauti.

Valdyba

— SL Lozoraitis, Jr., Lietuvos 
atstovas Vatikane, prof. dr. D. 
-Krivickas, tarptautinės teisės Paskaitą ap 
žinovas, ir D. Bindokienė, .rašy
toja, pedagogė, visuomeninin
ke, š.m. spalio mėn. 3 d., sekma
dienį, 3 vai. popiet, dalyvaus 
Lietuvių Tautiniuose Namuose 
(6422 S. Kedzie Ave., Chicago, 
JL 60629) rengiamose svarsty
tose. Jose bus nagrinėjami Lie
tuvos laisvinimo ir išeivijos 
veiklos klausimai. Svarstybas 
rengia Amerikos Lietuvių Tary
tuos Visuomeniniu Reikalu Ko
misija (pirm. dr. L. Kriaučeliū- 
nas). Visuomenė kviečiama da
lyvauti.

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas 
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuviu Įstaigą: 

~ American Travel Service Bureau
. $727 S. Western Ave^ Chicago, Ūk 60643 .

Telėf. 312 238-J787
į; » Xeuickraxz piUTExvlinas nfedxnt lėktuvą, traukintą. laivą kėdo- 
Šfą (cruiser), viešbučtą ir automobilių nuomavimo rezerv&dias; Parduodi- 

kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus t'BŠtus; 
Sudarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje ir teikiame Izrfor- 
rnadjw visais kelionių reikalais

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik teina re&ermon vieta: 
prieš 45-60 dieną.

HOMEOWNERS POLICY

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717
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