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PASIRUOŠIMAI ALTO
SUVAŽIAVIMUI

Vienas Detroito lietuvis rug
pjūčio 25 d. vėl atsiuntė ši,000 
Amerikos Lietuvių Tarybos lais
vės fondui, kurio palūkanos bū
tų naudojamos Amerikos Lietu
viu Tarvbos vedamiems Lietu
vos laisvinimo darbams, saugant 
pagrindinį kapitalą Lietuvos at
kūrimui.

ISPANIJOS SOCIALISTAI 
TIKISI LAIMĖTI

— Izraelio gynybos ministe- 
ris, gen. šaronas paskelbė, kad 
JAV kliudo Libano taikai. Ne 
patenkintas, kad JAV padėjo pa 
lestinieėiams ičvažiuoti.

šeštadienis pirmadien

— Ženevoje penktadienį pra
sidėjo JAV ir Sovietų Sąjungos 
pasitarimai atominių j ginklų

NAUJA RYŠIŲ DIREKTORĖ 
PABALTIECIŲ KOMITETE
Jungtinio Pabaltiečių Ameri

kiečių komiteto Vašingtone nau
ja ryšių direktorė (Director of 
Public Relations) yra Anita Be- 
delis. Ji yra veikli visuomeni
ninke, latvių kilmės, Milwaukee 
gyventoja. 1981 m., baigė ŠVz 
Olafo kolegiją, gaudama baka
lauro laipsnį iš istorijos ir poli
tinių mokslų.

Ji Vašingtone dirbo senato
riaus W. Proxmire ir kongres- 
rhano B. Bedali įstaigose, be to 
— JAV ambasadoje Arabų Emi
rate. - ■ ' * - '

Naujasis-1’ Chicagos arkivysku
pas J. L.- Bemardin atsiuntė 
laišką Amerikos Lietuvių Tary
bos pirmininkui dr. Kaziui Šid
lauskui, dėkodamas 
siųstus sveikinimus, 
kad Chicagoje jis 
sutiktas.

ŠVEDAI MANO, KAD SOVIETŲ NARLAIVIUI PAVYKO 
PABĖGTI Iš MUSKO SALOS DUMBLO

BESIRŪPINANT VYT.
SKUODŽIO -LAISf E

Irena Skuodienė parašė laiš
ką JAV prezidentui- Reagahui, 
prašydama, kad padėtų atvykti 
į Ameriką jos kalinamam vyrui

A^'prAvėsfc per „vieną-’, dieną. Vaka 
;U..'kre>pti^-f re banketas.. Jeigu nepa- 

vykių- per vieną 'dieną suvažia
vimą baigti, bezervuota ir ant 
roji diena. Suvažiavime bus su 
'daryta nauja ALTo valdyba se 
kančių metų kadancijai.

(ALTo informacija)

Jau lapkričio 9 dieną prasidės 
nauja Madrido konferencijos se
sija, kurioje’dalyvaus 35 kraštų 
atstovai. Jungtinis Pabaltiečių 
Komitetas Vašingtone, patyręs, 
kad kai kurie JAV sąjunginin
kai yra linkę dabar konferenci
joje sudaryti baigiamąjį doku
mentą, nepaisant krizės Lenkijo
je ir nežiūrint Sovietų priespau
dos kituose kraštuose, kreipėsi 
į Vakarų Vokietijos ambasado
rių Madrido konferencijai Jeorg 
Kasti ir j kai kurių kitų kraštų 
atstovus, primindamas, kad ne
reikėtų skubėti su naujais susi
tarimais su Sovietų Sąjunga, 
kai ji nesilaiko senųjų susitari
mų, kai ji trukdo radijo trans
liacijas, areštuoja Lietuvoje vėi- 
kįančics. Hęlsinkio grupės na
cius, neduoda laisvai siųsti laik
raščių ir laiškų iš Vakarų, lau
žo tautinių grupių teises savo 
kontroliuojamuose plotuose. :

kad
vyriausybę, 

susitarimą su - *^irauss zmo, kad tai ne toks 
Tuo tarpu JAV lengvas-dalykas. Strauss nujau- 

* tė, kad “laisvi" demokratai gali 
būti visai išmušti iš politikos.

, Bet tai padarė ne Kohl, o kanc- 
i leris Schmidt. Strauss nori iš
mušti Schmidtą, kad jis neiš 
muštų viso kanclerio Kohl ka
bineto. A

Andrei Gromyka New Yor
ke tariasi su sekretoriumi 
Shultzu ir kitų valstybių 

atstovais.

MADRIDO KONFERENCIJAI 
ARTĖJANT

t The first and Greatest • \
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MELAVO FEDERALINEI VALDŽIAI, 
ĮVAŽIUODAMAS I AMERIKA

už jam at 
Džiaugiasi.

buvo

MADRIDAS, — Ispanijos so
cialistų vadas Felipe Gonzalez 
tikisi laimėti artėjančius parla
mento rinkimus. Krašte susida
rė socialistams labai palanki 
nuotaika. Diktatoriaus Franko 
valdymo laikotarpiu jie smar
kiai nukentėjo. Karaliaus pasisa
kymo už demokratinę santvarką 
socialistai nekantriai laukė.

josios kaimynai — 
jau savo 

yra 
šito-

amžiaus ir jaučiasi nesveikas. 
Praeitą pirmadienį jis buvo pa
siųstas pas teisėją B. D’Ambro- 
sio. Jam buvo paaiškintas fede
ralinis Amerikos įstatymas apie 
įvažiavimą į JAV. Jis teisėjui 
papasakojo, kaip jis gyveno na
cių okupuotame Bucharešte. Jis 
simpatizavęs naciams, nes tais 
laikais naciai buvo bevaldą di
delę dalį Europos. Tuo metu 
Bucharest3 kilo riaušės, kurtu 
metu buvo nužudyta 300 Bucha
rest o gyventojų, daugumoje žy
dų. Arkivyskupas pareiškė, kad 
jis nekurstęs Bucharest© gyven
tojų prieš žydus, nes jis los ne
apykantos neturėjęs.

Teisėjas arkivyskupui išalsi
no, kad federalinės valdžios at
stovams negalima meluoti.

Militarinė policija suėmė tris 
kariuomenės pulkininkus, neva 
norėjusius padaryti pzrversmą, 
ir padėti socialistams laimėti ’ krikščionį 
rinkimus. Bet patys socialistai 
buvo priešingi bet kokiam per-, 
versmui Jiems atrodė, kad jie 
turi gerų galimybių laimėli rin-j 
kimus.

lo tuo tarpu Madrido įgulos ap- 
• suptų karaliaus rūmus ir pri- 
1 verstų karalių neprileisti prie 

rinkimų. Socialistų vadas Felipe 
Gonzalez- prižadėjo ginti kara
lių, jei karalius leis žmonėms 
demokratiškai tvarkytis.

Špilio 10: Pranciškus, Jaunė, 
Lictargis, Vėjonė, Butautas, 
Smagė.

Spalio 11: šv. P. Marijos Mo
tinystė. Zinaida. V rpė, I)i: man
tas, Epe, Berauktas, Skvr-
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STRAUSS NORI UŽKIRSTI 
KELIĄ SOCIALISTAMS

Bavarijos premjeras Franz 
Strauss skraido po visus Bava
rijos miestus, tariasi su veikė
jais ir nori laimėti rinkimus. Jis 
nori lokio laimėjimo, kad galėtų 
tarti galutinį žodį centrinėje Vo
kietijos vyriausybėje.

Strauss gana gerai pažįsta 
demokratą I felmut 

Kohl, bet Straussui nepatinka 
kanclerio Kohl nedrąsa.

y Franz Strauss nori aru jau
čiuose rinkimuose visai sumušti 

j Jklmul Schmidto vadovaujamus 
Gonzalez pareiškė, kad sočia-' socialdemokratus, kad jie nic- 

listai, jeigu laimėtų, turėtų pa-* kad nebegrįžtų 
sirašyti naują susitarimą su * Strauss ž»no, 
amerikiečiais 
ambasadorius paręiškė. kad jo
kios naujos sutarties nebus. Ke
lis metus užtruko, kol šią su
tartį sutarė ir pasirašė. Jeigu is
panai norės naujos sutarties, tai 
nebus jokios.

Associated Press praneša, kad 
arkivysk. Trifa yra pirmas už
sienietis, įvažiavęs į Am-iiką 
melagingu pareiškimu. Iki šio 
meto nebuvo jokio teismo šiose 
bylose, buvo tiktai Teisingumo 
departamento įtariamų asmenų 
apklausinėjimai, ar jie melavę 
federaliniams pareigūnams, kai 
prašė leidimo įvažiuoti j Ameri
ca ir era apsigyventi.

Amerikos lietuvis komunistas 
Vincas Andrulis taip pat turėjo 
švažiuoti iš JAV. Jis taip pat 
pamelavęs federalinės valdžios 
dstovams, kad nebuvo komu
nistas, kada federalinė valdžia 
urėjo įrodymų apie jo ryšius 

m komunistais. Praeitą savaitę 
miręs Antanas. Bim-a ta-p pat 
turėjęs bėdt/:su įvažiavimo do
kumentais. Jis sakė, kad nebu
vo komunistas, bet federalinė 
valdžia turėjo įrodymų, kad jis 
visą laiką su komur.vtais veikė. 
Bimba mirė neišsiųstas. Arki
vyskupo Trifos advokatas yra 
įsitikinęs, kad Trifa baigs gyve
nimą Amerikoje.

DETROITAS, Mich. — Rumu- 
. nijos sentikių bažnyčios arki
vyskupas Valerijonas Trifa pri
sipažino federalinės valdžios at
stovams, kad jis, įvažiuodamas 

! į JAV, pasirašė melagingą pa 
reiškimą, dar prisipažino, kad 
simpatizavo naciams Bukarešte 
ir sutiko savu noru išvažiuoti iš

j Amerikos.
į Lietuvių tarpe buvo skleidžia- 
Imi gandai, kad Amerikoje pra- 
Į sidėjo teismai prieš tremtinius, 
! jie labai žiauriai tardomi ir tei-
* siauri. Tuo tarpu šeštadienį ofi- 
j cialiai Teisingumo departamen- 
; tas ’paskelbė, kad arkivyskupas 
i Valerijonas Trifa yra pirmas

trcmlinv’s, išgyvenęs Detroito 
apylinkėse 32 metus, kuris pri
sipažino prie simpatizavimo na
ciams karo metu. Arkivyskupas 
vis vien neprisipažino prie kiu s 
tiffllp Bucharešto gyventojų 
pi-ieš žydus. Jis simpatiząvo 

naciams, bet jvažiavimtĄ | JAV 
pareiškime! sąmoningai mSfavo 
federalinės vyriausybes atsto
vams.. Veikiantieji . Amerikos 
įsla.tyrriai sako, kad kiekvienas, 
pahrelavęs JAV federalinės val- 
džjos atatovajns, gali butV’išsių^ 
lą^įis - Ahierikos. Melagingų dh 
kiunenturįvažiavo4/ tai ^privalo 
išvažiuoti. . _ / ; ’■/

’ ■ ark i vysk. Trifa nendrė ‘ 
ttį;>šyažĮti(Į.U iš Amerikcs, tąi\p . 
galės. Kreiptis į fedęralinį' tep. 
mąTr jrodvti, kad jis nemelavęs 
federalinės valdžios atstovam,, 
rr nespnpatizavęs. naciams, fye. 
arkivyskupas Trifa atsisakęs ei!

* į teismą. Jis žino, kad ta bylą 
ilgai tęstųsi, brangiai kainuplų 
ir jį nervuotų. Jis prisipažino, 
kad simpatizavęs naciams, ka< 
pamelavęs valdžios atstovams h 
kad jis savo noru sutiko išva 
žiubti iš Amerikos.

Arkivysk. Trifa gyveno sali 
Detroito, Michigan valstijoje 
Grass Lake miestelyje. Jis ture 
jo savo 35,000 sentikių parapiją 
ir visą laiką jais rūpinosi.

Arkivv.sk. Trifa vra m J

nariams.
vi- 
da

Tarybos š’m ,
lauskas ^retoėsEi Tautmiuo-, demokratai, vadovauj
nio komjt^o pirmi^i^a ieūa-- ■
torių Švedijos karalius šiandien, pen
mas Šį 
nausybejA^rrjįaijjK' ~ 
Brežnevądėl yi^^ ^piHecio Vy 
tauto Skuodžio.-išlaisvinimo, i

Penktadienį aukso uncija
MADRIDAS;Ispanija.— TrjT kainavo ^W7- ■

ispanų kariuomenės pulkininkai 
penktadieni gavo kalfinifno ak 
tus su pranešifiiu, kad jie priva 
lės aiškintis karo tębme. Prane
šimus gavo pulk. Jesus Crespo kontrolei.
ir jo brolis pulk. Itn. Jose Cres-t’ ----------------- —
po. Vyriausias perversmo ruo- ’ — Angolos vyriausybė paskel 
še jas buvo pulk. Luis Munoz. bė, kad nebuvo numuHas nė 

Sostinėje ir visame krašte ėjo vienas jos lėktuvas.

Spalio 9: Dionizus, Eglė, Ar 
^onė, Valsukas, Pilė, Krytis.

vydas.

Saulė teka 6:51, leidžiasi 6:20, 
Oras deliesuotas, vakare ga

li lyti. : t

įvairiausių gandų apie šių pul
kininkų areštą, bet tiktai penk- 

J tadienį išaiškėjo jų tikrieji sie
kiai. Dabar paaiškėjo, kad šie

i pulkininkai, prisiekę ištikimybę
J karaliui, norėjo visiškai izoliųo- 

STOCKHOLMAS, Švedija. — paleido tuojau po pietų, o kitas ti Madridą, kad kili kariuome-
PraeHą mėneaį Švedijos social- apie 5 vai. popiet, švedų adnąi-f nes daliniai į sostinę neįžengtų,

ami Olof rolas pareiškė, kad Sovietų nar-|o tuo tarpu Madrido įgulos ap- 
Palme, laimėjo rinkimus, o lai vi

Teisėjas arkivyskupui Trifai 
• davė 60 dienų, kad pasirucšlų 
išvažiavimui. Jis gali pasirinkti 

’bet kurią valstybę. Jeigu per 60 
'dienų nesutvarkys išvažiavimo 
reikalų, tai įstatymai liepia iš
vežti medavusį žmogų Į tą kraš
tą, iš kurio jis atvyko.

Arkivysk. Trifa visą laiką tu
rėjo advokatą William- Swar. 
Advokatas, išklausęs teisėjo 
sprendimo, paskelbė, kad jojo 
klientais arkivysk. Trifa yra Vy
resnio amžiaus ir ligotas žino-

^rlodical Division
D. c. 2054d

jie kenkia švedų ūkiui.

Galimas daiktas, kad Švedija 
bus priversta nuvertinti švedų 
kroną, nes 
suomiai ir norvegai 
pinigus nuvertino. Palm? 
ekonomistas. Jis žino, kad 
Idais gandais švedų ūkiui 
ma tiktai pakenkti.

Sovietų narlaiv:s 
galėjo pabėgti

Sovietų narlaivis, kelias 
nas prastovėjęs Musko salos 
vandenyse, galėjo pabėgti, sako 
švedų spauda ir radijas.

Ketvirtadienį po pietų švedai 
išgirdo antro narlaivio ūžimą. 
Vanduo buvo gana gilus, narlai- 
vių neįžiūrėsi, bet švedai ūžimą 
girdėjo. Jie girdėjo ir anksčiau 
buvusio narlaivio ūžimą. Jie 
klausė, bet abu ūžimai aprimo. 
Buvo laikotarpis, Jcad jiedu ir 
vėl pradėjo ūžti.

Penktadienį švedai priėjo iš
vados, kad antrasis Sovietų nar 
laivis, priplaukęs prie užkliuvu- 
sio narlaivio, ryte dingo. Jie te
begirdėjo tiktai vieno narlaivio 
ūžmą su didelėmis pertrauko
mis.

Penktadienį Švedai paleido 
dar kelias bombas j gylį. Vienas

Amerikos Lietuvių Tarybos 
VytautuikSkūodžiui, jai -pačiai ir įcentrinė įstaiga išsiuntinėjo apie 
jų dukterims Giedrei, Daivai ir- 200 valdybos
Sofijai. įi

Šia proga 'AiS|frjkos

Ispanijos karalius nesutinka tartis su kariuomenės va 
dais, norinčiais ruošti perversmus. Jeigu naujoji 

vyriausybė norė^ tai galės paleisti nuteistuosius.

tadieni, jį pakvietė * sudaryti 
naują vyriausybę. Vyrauja įsiti
kinimas, kad už poros dienų bus 
sudaryta nauja švedų vyriau
sybė.

Premjeras Palme dar nesuda
rė naujos vyriausybės. Sostinė
je jau paleistas gandas, kad 
Palme nuvertins dabartinę šve- 

— Prezidentą Reaganą pradė-1 rfijos kroną. Socialistai labai 
jo nervuoti respublikonai, kriti-J pasipiktinę tokiais gandais, nes 
kuoją prezidento ekonominę po 
litiką.

Arkivv.sk


skambinti piani

M. ŠILEIKIS Ūkio tarpbai (Tapyba)

perturto

Dalia Š-nė, 1/jD

am

lt s Eao

gaiš-

1 1/2

svvravrmus

ufcA

ledų su grietine 
valandas plauti

JŪS KkUBfATE.
Mfcs ATŠAKOMF

EVAPORATED
MILK _ ______

Redaguota PRANAS ’HILAS

— Tai nebtito m4n< 
mario" bošo ft

įdėlio Goode, 
Director of ffte Dffice 

for šen^br and hhncli'bapįed

ų&frašyta, 
bds nete

ikia ta liga bu-

mėn. uždarbio 
darbininko bu-

Būk rStfi:. nėra galima. 
ftoHSI?
Aš ji^mlrSaū Užsukti kraną 
JvWe.

reti, už
valanfl^ms už kolonijas. ..

• už vieną saldainį (34 k*
Apie 3 vai. plauti bal-

• * a t350 ka'
loFiM) fJKšžiBtroŠ viHntios plau.

Klausimus ir medžiagą iigšti: 4436 So. Washtenaw, Chicago, IL 60632

savi-
parė- 

istatvma

KL. Paaskykite, ar gall žmo
na gauti Šoc. Sec. išmokas. ’bū
dama 60 m. amžiaus? -

Antanas R-čius

KL. Malonėkite.pranėsti koki 
buvo uždarbiai 1W 
ji) p5šHcėit*mu5 
Iš. ankšto dėto.

14) Turite daug cholesterolio 
ir didė'antį kraujo spaudiną?

15) Nesidomite visuomenine 
veikla?

mėn. uždarbio

ATŠ, . JĄV Darbo XštatBttRos 
biŪHž Wash rigfofifc; D. C.
nidi jžidtelbe Mr. Foye Ode- 
rnus paruošta vidurkį savaiti
nio uždarbio darbininku fabrikų.

. KL. Mano žmona gauna iš Šoc. 
See. išmokas , kaip šeimos na
rys. Dabar ji pradėjo dirbti ir 
uždirba daugiau, kaip leistina 
nbrma. Kaip tas jos uždarbis 
gali atsil'epti į mudviejų mėne
sius čekius?

MOTERS LOGIKA
Susitinka dvi seniai; besima- 

čiušios draugės:
— O kaip tavo vyrelis?—atsi

minė viena paklausti.
— O, mano vyrelis jau prieš 

porą menesiu mirė.
O; kas atsitiko?

— Qayo smūgį.... /
— Smūgį? Ar rimtą?

mee
Eva
crearry r
spread on

Anupras Č-kąs

ATS. Jutų čekis liks be pa
keitimų, nes į jūsų išmokas turi 
Įtakos tik darbas, jūsų -dirba
mas su didesniu metiniu už
darbiu.

Tačiau jūsų žmonos išmokos 
bus sumažintos, priklausomai 
nuo jos metinių uždarbių.

Išsamešnidžinitį galite gauti, 
užėjo į §6č. Sėt. Įstaigą.
45th Sfh lt štf. AšhM

toast.. While elegant tumęd 
out of a ring mold, you might 
fry chilling the mixture ia a 
crock for variety.

The flavor star is crumbled 
blue ^cheese, accented by a 
comomation of mayonnaise, 
qhili sauce and. lemon juice. 
Evaporated milk helps blend 
the flavors together a>d adds 
the superior texture.

If you usually think of 
evaporated milk only for pies 
and bandies, this recipe will 
illustrate how versatile the 
product can be. For soups 
and chowders, sauces and 
gravįes, casseroles and meat 
loaves, evaporated milk kept 
on the shelf can add cream- 
incss and richness to so many 
dishes.

. Šiuo metu krašte siaučiant in- 
fliaejAi ir sutbo susiję kai Ru
nų fabrikų Uždarymas, padidė
jęs bedarbių skaičius. Darbinin
kai savo noru sutinka, kad tiž- 
^aloius jiems sumažitų, jog 
;e neatsidurti! į bedarbių eil&s. I

užtikrintas saugumas

žmona į vyrą, vairuojantį au- 
Lomobilį:

— Grįžkime tuojau į. namus, 
nes užmiršau išjungti elektrą iš

rašytinas testamentas

L. Malonėk te paaiškinti kaip 
reiktų apdrausti ftiusų auktėr 
likimą, kai Hiudu iškeliausitiv 
anapus?

Act of God — vis major — 
gamtos veiksniai, iššaukią pot
vyni, gaisrą/ žemės drebėji
mą.

Adverse possession — žemės 
valdytojo teisė įgyti nuosavybės 
dokumentą; kuomet valdymas 
buvo tęsiamas, matomas, įsta
tymų nustatytą laikotarpį (pa
prastai 10 — 15 metų).

Administrator — teismo pas
kirtas asmuo tvarkyti nekilno
jamąjį ir kilnojamąjį turtą žmo
gaus, kuris mirė nepalikęs tes
tamento.

- Agreement of sale — pasira
šytas susitarimas, kuriame pir
kėjas pasižada pirkti nurodyta 
nekilnojamą turtą (namus, že
mes sklypą) ir pardavėjas sū- 
tirika parduoti nustatytu laiku 
ir sąlygomis.

Annuity — pinigų suma ar jų 
.ekvivalentas, mokamas eile j e 
periodinių mokėjimų.

Appraisal — nuosavybės įver
tinimas, pagal kiekybę atba 
vertę.
Appraisel by comparison—tur

to įvertinimas su pardavimo kai
na kitų panašių nuosavybių.

Assessment— jieškinys .nekil-

1) Dirbate po- 60 valandų per j 
savaitę?

2) Vairuojate automobilį dau- i 
diau, kaip 2D.000 mylių per me
tus?

3) Gaunate metuose mažiau,1 
kaip 3 savaites atostogų?

4) Nesugebate darbą perleisti i 
kitiems?

ATS. žmona turi būti mažiau
siai 62 metų amžiaus, nebent 
globbtų vaiką, kuris turi teisę 
gauti pašalpą vyro sąskaitom

Commission — pinigine suma, 
skiriama brokeriui už patarna
vimą.

. Common law — teisės nuosta
tai, Rylą iš papročių ir teismo 
sprendimų (Anglijoje); jai prie
šinga — kodifikuota teisė (Ro- 
mepų teisė).

Condemnation—privačios nuo 
savybės viešam naudojimui nu
savinimas. savininkui sumokė
jus sutartą atylginimą.

nojamam turtui, iškeltas val- 
džio įstaigos miesto gatvių pa
gerinimo išlaidoms. pamokėti.

Assignee — asmuo, kuriam su- 
Varhš (kontraktas) paskirta.

Assignment — metodas ar bū
das perkelti teisę nuo vieno as
mens kitam.

Binder — už nekilnojamo tur
to pirkmį sutartas įmbkėjimas, 
kaip laidas.

Blanket mortgage — pavienis, 
paprastas skolos užtraukimas ,r> 
morgičiūs padengiąs daugiau 
negi! vieną nekilnojamo 
dali.

Building code — pagal 
valdybės (municipality) 
3ymūs (ordmanse) ar 
statybos konstrukcijos regulia- 
'v imas.

Building line — tam tikras at
stumas nuo žemės sklypo fron
to,. kur draudžiama statyti pas- 

' ta?an
Chattel — kilnojama nuosa

vybe, kaip antai: namų įrankiai

Phi* Blue (fierce M< 
>ts m ifualificatio 
pdrlted ’ Thnk makes 

tooth — easy 
crackers me*

5) įsikarščiuojate?
: 6) Jlūkote po 20 cigarečių 
Sieliu?

7) Nesimankštinatė?
8) S veri ate daugiau, kaip 

svaro viršaus savo normalaus 
svorio?

9) Jaučiatės pavargęs?
10) Blogai miegate?
11) Nepaisote savo žmonos ir 

vaikų?
12) Grįžęs iš kelionės, tuojau 

bėgate į mitingą ir įstaigą?
13) Paimate po daugiau, kaip

4 “gurkšnius” degtinės per die-

ftuc Cheese Stoti 
envelopes iinflavored 

petal in
eųp water 4 
tabln sugar 
cups mayonnaise 
ėup chili sauce 
cup temon juice - - 
tall can (13 fl. oz k

PĖT Evapora/ėi MilR 
cup crumbled blue 
cheese / ,

cup finely chopped

....Jis gimęs 1860 metais ir pra
dėjęs dirbti Phoenix Iron Work 
Oaklande, Kalifornijoje. Išdir
bęs be pertraukos iki 116 metų 
savo. amžiaus, kai kompanija 
jį paliuosavo pensijon.

Paklaustas apie sveikatą i 
žiaus ilgumą, jis pasakė:.

“Aš niekad negėriau, nė 
kiau ir tabako nėgrumliliojau. 
Viena mano velnioniška silpny- 
oė buvo, tai moterys."

Taigi, kaip ūrodo, seniausias 
Oaklando pilietis “pavargo” be 
darbo, būdamas ir ryžosi darbo 
pasiieškoti. Ne £aria ir to, jis ry
žosi susirasti d?T ir ketvirtąją 
žmoną.
Taigi, faktas nepakeičiamas tie

kų tokiu, kad ne amžius ir ne 
kas kitas yra senėjimo proceso 
priežastimi, o neprotingas žibo- 
gatfš užsilaikė rites, nesveikas 
maistas ir kenksmingi papročiai; 
rukyma>, gėi mas šalinus gė
ralus. Darbas žmogui nekėm- 
kia. . . _ • . . •

ŠIRDIES ATAKOS
Du Anglijos gydytojai Eric 

Wright ir G. Pincfiėrle Londo
ne paskelbė 15 pėršįiejinių len
telę, iš kurios kiekvienas §ali 
pats matyti, ar jis yra pavojuje 
gauti širdies ataką.

Jei i tuos 15 klausimu tris L €-
kartus ar daugiau atsakysi taip, 
tuomet saugokis: — perspėja 
tų klausimų autoriai.

Klausimai yra šie:

Namus perkant, žinotini terminai
Abstract of title — sutraukta 

dokumento istorija, susidedanti 
iš nurodomų apsunkinimų, pas
kolų tam tikrai nuosavybei.

Acre— žemės matas. 160 k vai 
dratinių rods, 4,840 kvadratiniū 
jardų; 43.560 kvadratinių pel

LENGVAS IŠSPRENDIMAS
į^omUhiŠtinlš liaudies ūkio 

ministeris,nęžitiodamas ko grieb 
tis išą>r%ndimtii esaiičftį sunku
mų, nuėjo pis burtininkę gauti 
jos patarįiho. ’ /

— Ką daryti bUtii krizės su
mažinimui?

— Atidarykite sienas į vaka
rus ir klausimas pats savaime 
išsispręs.

— O kaip prašalinti įvairių 
trūkiimūš?

— It-gi paprasti! būdu. Užda
rykite sienas Į rytus ii visko 
bisk p9na.

ATS. Psria
bai dažnokai išgyvena tėva£j€ 
gu turite namus ir kiek santai 
pų bankuose, tai reikia taip vi

• ūž |5oFc$| ^fenadinių ledų 
(400 kai.) 35 minutes piaustyti 
malkas;

• už stiklinę saldaus vyno — 
dvi valandas

nu;
• už porciją 

(150 kai.) dvi 
indus;

• ūž dti šatiktiblkiš cukraus 
(65 kaloriją visi blandą dar
buotis.

Pensininkai ir nedarbingi 
galės mokytis veltui

Southwest Multipurpose Cen-; 
ter. 6117 South Kedzie Avė., š. 1 
m. spalio rnlh- 12 ir 14 dienomis!

U ^ai rjrto ligi 2 vai. po 
pietį ir spalio mėn.13 dieną nuo 
12 v4f. ifigi 3 vSl. po pibtų vyks 
re|istrŽ^ija tų pensinihkd ir ne
darbingųjų, kurie norės kuo 
nois praturtinti savp žinias. Pa
inokos vyks pšgal nAley Colle
ge Adult Edtfcatiori progtirTŠ/ ~1i

Bus dėstbnTa šie dalykai:
Į. Įvadas į muziką,;
2. Siuvimas — Į, II; ir III.
3. Tapyba ir paišyba — III.
4. Pokalbiai ispaniškai bei 

priAribužiškai — II.
5; Chičagbs ir apylinkių geo-

eeiery
Spritįkle gelatin over.watėr 

in small saucepan. Stir in 
fcugar. Heal over low until 
dissolve^. Combine niwyertp 
naise, chili sauce^ lemon juice, 
gelatin and eyaponite<Į įpilk. 
Beat until smooth. Stic in 
blue cheese and celery. Four 
into oiled 6-cvp rinįfc mold. 
Ch’ll until firm. Makes 6 to 
-6 servings.

Cbnveriarlt — taip Uviejū. at 
daugiau astfiėhtį. sutartis, rašyti
nis dpkiimbntas, kuriuo vienas 
iš dalyvių pasižadž atlikti arba 
susilaikyti nuo tam “tikro veiks
mo. /

Conveyance’ — nefcilnojatno 
turto nuo vieno asmens kitam 
pervedimas.

Curtesy — vyro turtinė teisė 
savo žmonos nuosavybėje.

Plačiau žiuri Pr. šulo — Ką 
Teikia žinoti namus perkant. Sū
duvos leidinys. Gaunamas tik 
pas autorių.

būvo 
, JlŠ'viš. ikkyda- 

f į fevė “dir-
bant žiŠriii”. • /

6. Cardiovascular training,
7. Kas svarbiausia namus rė- 

mbntūojant,
8. Narnų vidžtis dekora^infeš, 

Atminties tobuliniihaš;
10. Žm<?g£tfe lygių teisitį rei

kalai,
11. Ką reikia žinoti apie savo 

^dtb^bbllį — if. ir
12 Kirtai ir tėSt^Ži.
kofintieji šiuo rėikalų gauti 

smulkesnių informacijų, kreip
kitės teėlfonu 476-8700;

Perškditęs darbo ieškančio 
tarnautojo prašymą, bosas klau
sia’:

— Tamstos praš;
kad paskutinę^ 
kote dėlką susitvarkyti, kad pb jūdviejų 

iškeliavimo anapus, bankas mo
kėtų jūsų dukrai išmokas, kol 
ji, kaip žmonės sako, gyvens šioj 
“ašarų pakalnėje, kad ilgam lar 
kui užtektų jūsų santaupų.

Šiuo atveju jųdviems reiktų 
lietuvio teisininko — advokato 
pagalbos, kad išvengus preten
zijų dėl judviejų palikimo, iš ki
tų, j ūsų vaikų arba jų vaikų — 
vaikaičių.

Mūsų patarimas parašyti tin- 
kalžą testamentą.

Pr. §ul.

KĮgK LAIKO REIKIA 
DIRBTI ŪŽ KALORlJiš

Aps1čaič:ū8ta. kati norint 
rai 1T škarlia! Valgvti it nį

SENIAUSIAS AMERIKOS 
PILIETIS

AARP— pensininkų organiza
cijos biuletenis praneša, kad se
niausias šio krašto pilietis gyve
na Oakland, Kalifornijoje. Jis 
esąs, Arthur Reem, birželio 301 
d. minėjo savo 122-jį gimtadie
nį. Kas, bėto, įdomu, kad tas se
niausias pilietis> išbuvęs be dar
bo tik šešerius metus; pavargo 
ir pasiryžo ieškoti darbo.

“Aš dar darbo neturiu, bet aš 
: gausiu, juk aš neinu jaunyn,”— 
j pasakė jis.

kuriu svarbesnius duomenis mes 
čia patiekiame:

1946 m. kovo 
vidurkis fabriko 
vo $40.00;

1950 m. kovo 
vidurkis buvo $40.00;

1958 m. tas uždarbis siekė jau 
$80.00;

1965 m. uždarbis buvo jau 
$100.00;

1969 met. uždarbis pasiekė 
$120.00;

1971 metais uždarbis pasiekė 
$140.00;

1982 ni. kovo mėn. tas uždar
ine pasiekė 150.00 ribą.

Iš šios lentelės matyti, kad 
uždarbio vidurkis nuo 1946 met. 
iki 1982 m. pakilo daugiau negu 
3 kartus.

Tačiau uždarbio minimumas, 
atrodo labai nežymiai pakilo, 
t. y. nlid 50.75 iki $1.60 £>er va- 
TSfidfiĮ

1S rarty 
bert party ideas are 

rich in flavor, look like they 
^pok.hours to prapare andean b* made in advance with 
ne attention.



SKAITkT-OJV BALSAI

iu p

vaz tr autoriui Ear! MT.de’l V> 
tai lir ų BitX -gausiai žiniom s 
pHpi th’tcs knygos. Jis yra pa
sakęs, kad kūnas, negaudamas 
ganėtinai vitaminų ir mineralų, 
silpnėja ir tuo kartu prasid da 
ir senėjimo procesas. Tos prob
lem is yra galima išspręsti, pri-J 

nurodytų taisyklių. Se
ka dr. 3lindeil patarimai:

ViUminas A yra g-Hngiaurias, 
veiksnys kovoje su šerdies liga-. 
urs, virškinimo organų žaiz- 
ioms gydyti, gera pagalba aklų ‘ 
• i gc m s gy d y * i, s ve ik c rp is 
kyti. Vitaminas A^ kartu 
vpač svarbus faktorius 
sveikatai palaikyti.

Vitaminas C geriausias 
nys kovoje su taršos nuodą 
galinčiais sukelti vėžio ligas; 
pagalba prieš-radiaciją ir artri-5 
co ligoniams.

Vitaminas E — geriausia pa-

SVEIKATOS TIKRASIS KELIAS
VITAMINAI IR MINERALAI — GINKLAS 

LIGCM5 NUGALĖTI

Ar nori, ar nenori, L?t rori d Dr. Eari Mlndell yra pag 
sveikatą palaikyti, yra męsų vi- sėjęs maistiafuruo ty i.ao ž.i 
>ų prievolė sekti tikruoju svei
katos keliiu Be sveikatos nėra 
ilgo amžiaus, te ilgo amžiaus 
i ėra galhnvbšs ir nei imam Uks- 

eiekti VLas suvargęs, su- 
s ir nei \ mgas žiūrėsi į

r aeivius pro raukšlėtą veidą ir 
slu primin i tą savo n^ALmin- 
g? dalią.

Tik teisingai gyvendamas, 
prideramai vžzdaikant ir ved- 
t nt t-k sveika maišia, kasdien 
ra maistujariimant ir vitaminus! 
LJ mineralus ir neapleidž a :t' 
judėjimo, atseit.- — sulig amžių-1 
i ii ir sveikatos stoviu atsakam, 
č;os mankštbs programos, yra! 
galima sveikatą palaikyti ir am-i 
žiu prailginti.

Vėlesnių mokslo studijų davi
niai parodo, kad vitaminai ir 
mineralai, tinkamai vartojami, 
yra geriausia priemonė vėžio, 
širdies ligoms, smūgių, kraujo 
spūdžio ir kitokioms terminuo
toms ligoms nugalėti, ir, be to, jospūdžio ligoniams. Palengvina ’ d:

' I širdies, ligonių kvėpavimą, ncš-|g*au,

Rif

'X 3?

BalandisM. Stankūnienė.

palai j 
su D.!

liuosuis lapuočius, kaip salotos, 
brokoli ir gendrai visos daržo-

ALEKSAS AMBROSE

KULTŪRINĖS CHICAGOS LIETUVIŲ 
ORGANIZACIJOS

(Tęsinys)

; .. 1939 m.

I 
I << 

I M I I I I

darė biznierių, profesionalų ir 
firmų aukos. ,

Valentine Boys Club yra susi* 
Jaunimo klubas Bridgeport?. riJęS Boys Clubs of America • 

lietuvių ir skautų organizacijomis. Klu- 
gali di-f l)o veikla yra į\airių rūšių: spor

to, rankdarbių, muzikos, medž’o 
apdirbimo, fotografijos, meno. 
Mergaitės mokomos namų ruo
šos, virimo, kepimo, siuvimo. 
Vasaros metu ruošiama stovyk
lavimai Indianos ii Wisconsmo

mokslui ne paslaptis ir tai, kad 
vitaminai ir mineralai yra ir 
geriausias ginklas gydytojų 
ginklų arsenaluose.

Yra pastebima, kad vitaminas 
C ir .vitaminas E yra svarbiausi 
veiksniai. Dr. Pelletier, vienas 
iš žymiausių maisto tyrinėtojų, 
sako: ‘"Vienas iš svarbiausių 
maisto veiksnių ir amžiaus pra
ilginimo rolę vaidinančių, yra 
antidoksidentai vitaminas C ir vi 
taminas E. Tie du veiksniai gali 
sulėtinti senėjimo procesą, su
silpninant, nat ir sunaikinant 
žalingąją aplinkos įtaką”.

galba astmos, cukrinės ir krau-p’ės ir vaisiai. Gerti tik vaisių ir j 
~ ’ j daržovių sunkos kiek galint dau-

visiškai atsisakant nuo ai
dimas daugiau deguonies. Pa-! koholinių gėralų, kavos, arbatos 
gelbsti ir mėšlungiui nuveikti, i ir panašiai.

Vitaminas B-l —-gera nervui 
apsauga, reumato ligoniams pa
galba.

gii (pumpkin) sėklas, kviečių 
di?gus ir bone meal.

Riebalai — artrito nuodai

Patartina gerti kiek galint 
daugiau neriebaus pieno, valgy
ti neriebaus pieno sūrių, va: š.vę, 

Vitaminas B 2 padeda kūnui jogurtą. Valgyli nevalytų grū- 
audinių žaizdoms gydyti ir pa
galba protiniai sunegalavusiems.

Kodėl mes privalome imti1*badus nupiausčius pirm verdant, 
vitaminus ir mineralus, žinoda-j linka ir kiaušiniai be trymių ir 
mi, kad mūsų maistas yra švie
žias natūralus ir sveikas?

“Būtų kvailybė, jei manytu
mėm, kad maistas krautuvių

Į lentynose yra geras ir sveikas.
Jis pastebi ir pripažįsta, kad • Komerciniais sumetimais “page- 

bet koks judėjimas, gimnasti 
ka, vaikščiojimas yra tie fakto
riai, kurių įtakoje yra ir amžiaus 
prailginimo procesas, judesiams, 
išnešiojant po visą/ kūną audi
nių sudėtines maisto dalis, kad 
maistas galėtų būti pilnai su
naudotas.

Vitaminu vaidmuo

Gydytojai yra įsitikinę, kad 
jeigu žmonės naudotų daugiau 
vitaminų/bei mineralų ir dau
giau pavartotų raumenis judėji
mais, vaikščiojimu, ‘ darbingu
mu, žymiai sumažėtų ir pirm- 
laikinių mirčių skaičius.

“YTa galima ilgiau pagyventi 
ir jaustis jaunesniu tik protin
gai gyvenant', prideramai užsi
laikant ir vartojant visus vita
minus bei mineralus sulig am
žiumi”, pasakė daktaras Earl
Mindell

dų javainius, kviečių diegus, sė
lenos. Tinka ir liesa mėsa, rie-

vištiena. Tinka ir jūrų gilumos 
žuvys, išskiriant salmonus^Bet 
visokios dešros, žuris^ alyvoje 
valgymui nepriimtinbįįal^teat

Riešutus galimą valgyti viso
kius, ir patariama kiek galint 
daugiau, jei jie nesūdyti ir ne
žali. Bet sojos pupelės yra ver
tos ypatingo dėmz-sio, taip pat 

migdolai, saulėgrąžų sėklos.

rintas” maistas yra netikęs. 
Toks maistas, x kurio yra išim
ti visi, vitaminai ir vėl įpilama 
keturi, sudaro rimtą grėsmę j 
mūsa sudėtingam organizmui, Patariama kasdien vartoti^ ir 
desperatiškai priklausančiam Ilecitiną, Brewer’s mieles, moftū-

Dr. Lucas, Marper-Gracc kli
nikos vedėjss ir ligonių maisto 
prižiūrėtojas, patyrė, kad tie 
artrito ligoniai,' kurie nevalgo CT e O
riebalų, ir tie, kuris mažiau rie
balų valgo, stebėtinai greit pa
sveiksta ir netenka artrito skaus
mų. Jis priėjo išvadas, kad ne- 
valgant riebalų, yra galima iš
vengti vėžio, širdies smūgio, 
artrito ir arterijų kietėjimo ligų.

Vieną kartą arėjo moteris į jo 
kabinetą su prašymu pagalbos 
sumažinti svorį natūraliu bū
du, manydama, kad tuųf^udų 
bus galima sumažinti 
spūdį. Nors dr. Lucas su jos 
nuomone ir sutiko, bet paabejo
jęs ar yra galima jai patarti" sii- 
silaikyli ksboms dienoms nuo 
valgio turjut a.rtr|tą, nutarė pa
siklausti artrito,ligų specialisto.
Jam užtikrinus^ tada jis ligouei palmių ir pušų pauksnėje, kiek-

te’’, sako dr. Mindell.
Todėl, siekiant išvengti svei

katai grėsmę, patariama:
Nevalgyti baltojo, nė rudojo 

cukraus, nė visų tų gaminių, ku
riuos?
ir molesas priimtini.

Nevalgyti ir baltųjų miltų, 
nė kepsnių, pvz., pyragų ir pan. 
iš tokių miltų, įskaitant ir bal
tąją duoną

Nevalgyti nieko ir iš valytų 
grūdų, ar tai būtų karšti ar šalti 
javainiai, baltieji ryžiai, maka-j 
ronai ir pan. Granola ir Roman} 
Meal galima valgyti.

Patartina gausiai valgyti ža-

' *" Į ji
yra cukraus įdėta. Medus į j

j \ SIUNTINIAI I LIETUVA ; I
I MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ |

Z608 West 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 525-2787.

Mikb

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių

\c Cosmos Parcels Express Corp. , ’
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

i, $501 W. 59th St, Chicago, BL 60629 ♦ TeL 925-271J i i

i
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JAY DRUGS VAISTINE
E759 W. 71st SC, Chicago, EL

6 BtHSTINGAI aPTLDGM RECEPTAI • FAHNUC MAT 8Ate 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo .

Q fUMEJON, BA, R«gUtraot*i vafoUalnlMi

r TeL 476-2206
zZ rfuTH'IT fuuMr S

Seniausioji Chicago^ 
kolonija, Bridgeportas. 
džiuotis Valentine , Boys Club. 
Iš pavadinimo išrodo, kad jo 
nariais gali būti ne tik berniu
kai. Iš tikrųjų taip nėra. Jo na* 
riai yra ir mergaitės, nuo 7 iki 
18 metų amžiaus. Klube pastatas 
•stovi pačiame Bridgeport© cen. valstijose, 
tre, 3400 So. Emerald Ave. 1961 
m. klubas turėjo 2,312 berniukų ’ 
ir 884 mergaites. Tame skai-! 
čiuje nemenką nuošimtį sudarei 
lietuviai. Klubo pastatas dar ne-

• senas. Baigtas statyti 1939 m. 
į Lapkričio mėnesį jo durys ati

darytas apylinkės jaunimui. Į 
Klubo statybai pradinį kapitalą1 
davė turtuotis Louis L. Valen-t 
tine, todėl klubas jo vardu ir 
pavadintas.

Bėgantiems reikalams kapitalas* 
sudaromas iš aukų,narių mokes
čių, parengimų ir kt. 1961 m. 
išlaidų turėta $71,289, o pajamų 
— 63,944. Didžiumą pajamų su-

prirašė gerti mišinį iš kiaušinių 
baltymų su be riebalų pieno mil
teliais su prieskoniais vandeny. 
Gerti tokį mišinį per penkias die
nas penkis kartu per dieną, vi
siškai nieko nevalgant.

(Bus daugiau)
Jonas Kairys

Margučio suruoštoje Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjimo 
šventėje Chicagoje buvo Lietu-į 
vos vyriausybės apdovanoti Ge
dimino ar Vytauto Didžiojo or-! 
dinais už nuopelnus Lietuvai ir 
lietuvių išeivijai šie asmenys: 
M. Brenznitė, A. Nausėdienė, 
adv. P. Bradčiulis, J. Dimša, J. 
J. Hertmanavičius, A. Vana
gaitis, A. Valonis, adv. J. Bag- 
dž'ūnas, kun. A. Linkus, konsu
las P. Daužvardis, dr. A. Zimon- 
tas, dr. R. J. Thomas ir dr. S. 
Biežis. ;

1951
Amerikos Lietuviu Bendruo

menė
1951. 4. 10 d. buvo sušauktas

St. Petersburg, Fla.
Sėkmingas parengimas

Gražiajame Seminole parke, 
trečadienį. 1982 m. spalio 6 d., 
įvyko Dėtuvių Bendruomenės 
St. Petersburg© skyriaus pirmas; 
šio rudens parengimas-gegužinė.

Diena buvo labai puiki, todėl 
netenka stebėtis, kad toks gau
sus būrys svęęių teikėsi alsi-i 
lankyti.

Gražiajame parke, ramaus, 
tyru oru 'alsuojančio ežero pa
krantėje, didžiulių žaliuojančių

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS
//? ' autorius, < , - \

painiose, sutvarkė ir išspausdino geriausią 
Chicagos lietuvių istpriją
: (1869 — 1959:inetaijį 1 .

664 psl., vardynai
Minkšti viršeliai. .U Kaina* j $15.

Persiuntimas — $1. - • i
' į, . ’

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos-Draugija

t - i

Inž. LIUDAS MIKŠYS,
50 metų studijavęs, kaip

T

r" ’ ’ ATEINA LIETUVA,
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 su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimu* 

Lr patarė mums toliau studijuoti.

p»-r-TTn ^25 virteU*!. P*it*s ”

P YF r~ NAUJIENOS ' '
UR' 1739 S.' Halsfec! St., Chicago, IL 50608 X

vienas galėjo susirasti galimy
bių senoms pažintims’ atnaujinti
ir naujoms užmegzti. Kas ir ai- posėdis Chicagoje pasitarti:Lie- 
sitiko. Draugiški pašnekesiai tuvių Bendruomenės kūrimo rei 
buvo tokie gausūs, kad ir su kalu. Jame dalyvavo Amerikos 
muzika nebebuvo galima nu- Lietuvių Tarybos Vykdomojo
stelbti.

Pirmininkas,
Komiteto nariai: L. ’šimutis, dr.

taręs įžanginį p. Grigaitis ir A.;Olis, 2) Illi- 
žodį, sveikino svečius ir širdin- nojs Lietuvių Tremtinių Ben
iai dėkojo jiems už suteiktas druomenės centro,valdyba — P.

j dovanas laimėjimams. Nuoširdi Gaučys, prof. St. Dirmantas, K. 
padėka buvo pareikšta ponioms Kleiva, dr. B. Dirmeikis, dr/P. 
Petronėlei Gudonienei, Angelei Mačiulis ir 3) ALTo sudarytoji
Korinienei, Bronei Taorienei, 
Onai Binkienei, Alei Velbasie- 
nei ir ponui Simui Velbasiui.

Kas nemyli gamtos, tas ne
myli ir pats savęs. Tik gamtoje, 
tik tyrame ore yra sveikata, O 
tas stebuklingasis vaistas labai 
tinka kasdieniniam nuoboduliui j 
pagydyti.

.Visuomeninė išeiga yra svei
kata, nors tatai pareikalauja ir 
pastangų. ' Parengimai, kokio 

j pobūdžio jie bebūtų, pareikalau
ja darbščių ir sumanių veikėjų. 
Deja, jie atlyginami dik visuo
menės nuoširdžia parama. To
dėl, paremdami visuomeninį’ 
darbą, pagerinsime ir savąją j 
sveikatą.

Studijų komisija — dr. K. Drau
gelis, prof. dr. A. Gilysį M. Gu
delis, adv. A. Lapinskas, prof, 
dr. J. Meškauskas, dr. J. Paplė- 
rias, adv. A. Repšys,; kun. dr. J. 
Vąšfcas, Vilkaitis ir prof. K.

1 Žalkauskas.
(Str. pabaiga)

r - ■ ■ ■ — *—j_ į t
r f H*

— Vakarų diplomatai mano, 
kad visi tie modernieji telefonai 
ir kitokie ryšių aparatai, kuriuos 
Sovietai įsigijo Vakaruose 1980 
metų olimpiadai, dabar yra KGB 
ir krašto apsaugos tarnybojė*

■ ——/ ■
— Argentina vėl apginklavo 

savo karo . aviaciją . naujomis
J. Krs. prancūzų “Exocets” raketomis.

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, lietuviu literatūros, meno Ir moksle. 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vin<< 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco MadSno, P. Joniko, V. Stankoi, 
J. RaukSo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir T» 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis h 
M. K. Čiurlionio. M. SUeikio, V. Kaiuboo, A. RŪkitelės ir JL Varno 
kūrybos poveikiais. 365 push knyga kainuoja tik 13.

'f DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, ralytojos tr trf« 
tinip šokią pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainą 
Iventes ba^ ju istorija Ir eigą. Įdomi skaityti Ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais driomenimi* 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 32.

9 VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly. 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų apvalymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už 12. 1

• UjEi u V iJKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamalausks 
įdomiai pavalyta liudija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ft 
Labguvos apskričių duomenimis. Apvalymai Jdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukom!*, pabaigoje duodama 
dtovardžių pavadinimai ir jų vertiniai j vokiečių, kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M.

'< K4 LAUMES LIME, rąžytojo* Petronėlės Orintaltės atsb 
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprlk. Lietuvoje Ir pir* 
maišiais bolževikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiu*, 
bet kainuoja tik 13. I

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tai ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik n« 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe» 
riją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus teise*. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja M.

> SATYRINES NOVELES. M. EonČenko kūryba, J. VaMffla 
vertima*. JOS p*L knygoje yra 40 aąmoflngų novelių. Kaina H,

Knygos gaunamo* Naujienose. 17M So. Halsled SL, Chleaga, 
IE VMM. J71**k*Jrt paltį, yrfdKJ Bo*ar| js®fmEnuj MlaMnmą,
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praeitąja metais. Visas iš kojkborininkų išspaustas pienas
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Pavergtoj Lietuvoj 22 tūkstančiai 
samdinių giria komunizmą

Prieš tris savaites Vilniuje buvo sukviesta 22,00.0 Lie
tuvos komunistu partijos propagandistu konferencija. 
Visi samdomi propagandistai Vilniun nesuvažiavo, nes 
nebūtų kur padėti tokią galybę pavalgyti, apsirengti ir 
paūžti norinčių žmonių. Suvažiavo tkitai patys istiki- 
niausi, ir patys geriausi rusiškos propagandos šalinin
kai. Jeigu buvo iš šimto vienas, tai jau buvo apie 500 
jei prie jų pridėsim ministerius, Įvairių departamentų 
direktorius ir šiaip Įtakingesnius žmones.

Vyriausias propagandistas buyo Petras Griškevičius, 
rusų kontroliuojamos komunistų partijos sekretorius. Ru
sams svarbiausia yfa^į&ikiiiiybė. Jstikiniesnio'Maskva ne
galėjo rasti. Anksčiau buvo turtingo ūkininko sūnus An
tanas Sniečkus. Lietuviai manė, kad rusai pasirinks L. 
Šepetį, .bet ne. Jie pasirinko keturias klases baigusį Griš
kevičių, kuris šiandien jau gali ištisą valandą įsakinėti 
propagandistų vadams, ką jie turi įsakyti kitiems pro
pagandistams, ką jie turės bandyti įkalti į galvą kiek
vienam lietuviui,

Griškevičius savo kalbos pradžioje, priminė sukvies
tiesiems ir įsakė neužmiršti, kad šiais metais “tarybinėj” 
Lietuvoj buvo užauginta 2.8 milijono tonų javų daugiau, 
negu praeitais metais. Jis nepasakė, kiek tonų buvo už
auginta Lietuvoje praeitais metais. Kiek tonų buvo — 
sunku pasakyti, bet visi propagandistai privalo žinoti, 
kad šiais metais lietuviai užaugino 2.8 milijono tonų javų 
daugiau, negu bet kuriais metais. Turint galvoje, kad ki
tuose Lietuvos kampuose šių metų derlius buvo geresnis, 
lietuviai mokėjo jį sudoroti. Griškevičius susirinkusiems
nepasakė, kodėl šiais metais pritrūko duonos ir nieko 
neužsiminė apie tai, kad tas gerasis Lietuvos laukų der
lius jau seniai išvežtas į pačios Sovietų Sąjungos san
dėlius. Ten buvo išvežtos ankstyvos Lietuvos bulvės, o 
dabar Rusijon išvežti ir duoniniai javai.

Antra pagyra, kurią Griškevičius bandė įkalti pro
pagandistams į galvą, tai. kad šiais metais Lietuvos kar
vių savininkai atidavė valstybei 4% daugiau pieno, negu

ir jų šeimoms,. patikimiems komunistų partijos nariams. 
Šiais metais Lietuvoje pasistengė ir vištos. Jos su

dėjo po 5 kiaušinius daužau negu plane buvo pažymėtą. 
Bet Griškevičius nesitenkina šių metų ’’dideliais” laimė
jimais. Jis nepasako, kad pavergtoje Lietuvoje prikulta 
ir jau Išvežta žymiai daugiau negu iš bet kurios kito* 
komunistų pavergtos valstybės, bet jis nori, kad lietuviai 
dar daugiau dirbtų ir lietuvių lesiaroos vištos dar dau
giau dėtų. Toje pačioje savo kalboje Griškevičius šitaip
prie klausimo prieina;

“Tačiau, nežiūrint esamų pasėkimų, kai kuriose 
įmonėse, kolūkiuose ir tarybiniuose ūkiuose dar daug 
neūkiškumo, apsileidimo, nerūpestingumo, dėl ko ne 
viri uždaviniai sėkmingai sprendžiami, nevykdomi 
valstybiniai planai. Daugeliui kolūkių ir tarybinių 
ūkių žengti pirmyn pirmiausia trukdo ne objekty
vios, o subjektyvios priežastys.

Visų propagandistų uždavinys —• drąsiai ir prin
cipingai kelti esamus trūkumus, atskleisti jų tikrą
sias priežastis, mobilizuoti darbo žmones negerovėms 
šalinti. Tik sumaniai derindami gamybinę veiklą su
ideologiniu drabu pasieksime naujų laimėjimų.

Pastaruoju metu žymiai paaštrėjo tarptautinė 
padėtis, politinė ir ideologinė kova taip socializme 
ir kapitalizmo. Jungtinių Amerikos Valstijų reakci
niai sluoksniai spartina ginklavimosi varžybas, visus 
tarptautinio gyvenimo klausimus bando spręsti iš jė
gos pozicijų, grubiai diktuoti pasaulio tautoms save 
valią. Suaktyvėjo ardomųjų Vakarų centrų ideologi
nės diversijos, kurių tikslas sukelti priešiškumą so
cializmui, nepasitikėjimą taikinga Tarybų šalies 
politika, kurstyti nacionalistines nuotaikas.”

(Tiesa, 1982 m. rugsėjo 23 d.)

Griškevičiui labai rūpi “valstybiniai” planai. Jis pri
minė sukviestiems komunistams, kad tie planai nevykdo
mi, kad pagal planus šiais metais turėjo prikulti daugiau 
javų, pagaminti daugiau plieno ir iškasti daugiau anglių 
ir net durpių. Jis nepaminėjo, kad lietuviai planus vykdo, 
bet kitos sovietinės respublikos, veikiančios pagal Stalino 
nutiestus planus, kiekvienais metais vis mažiau pagamina 
maisto ir pramonės produktų.

Jis sukviestiems propagandistams pabrėžė, kad ne 
tik į kolchozus suvaryti lietuviai ūkininkai nepagamina 
daugiau ūkio produktų, bet ir sovietiniai dvarai (sov- 
-ehozai), kuriuose vadovauja iš Rusijos gilumos atsiųsti 
Sovietų valdžios parinkti naujų dvarų savininkai. Jie ne
pajėgia tai padaryti dėl nepaprastai praplitusių speku
liacijų. “Lietuviškų dvarų” valdytojai labai jau smar
kiai “kombinuoja”.

Griškevičius pagyrė dabartinius lietuvius statybinin
kus. Jie padarė daugiau negu iš jų tikėtasi. Griškevičius 
savo kalbą neskaitė, bet kirto iš peties, tai ėmė ir prasi
tarė. Jis pasakė, kad statybininkai ne tik gyventojus ap
tarnavo, bet aptarnavo ir “labai svarbių sferų darbo 
žmones”.

Oficialioje kalboje turėjo užtekti statybininkų bend
ro pagyrimo, tuo tarpu Griškevičius pridėjo, jog tai yra 
labai svarbios sferos. Komunistinėje santvarkoje jokių 
svarbių sferų neturėtų būti. Visos valstybės sferos turi 
tas pačias lygias teises. Griškevičius, pajutęs prašovimą, 
dar prie sakinio pabaigos pridėjo “darbo žmones”, bet 
salėje visi žinojo, kad okupuotoje Lietuvoje darbo žmonės 
nepriklauso jokioms “aukštoms sferoms”. Darbininkai

^AJJVY.GA PAUKŠTIENĖ Kauno senamiestis (lapyna

, pjirtijas. Jis paminėjo, kad mes 
1 matome kaip gražiai tvarkosiPARTIJOS IR SENIMAS

Jau keletas metų ir gana daž- rovių turi, o jeigu VLIKui ir 
nai, nepalankios VLIKo atžvil- ĄLTui nepriklausai ir jų nere-; 
giu spaudos puslapiuose, mirgė- mi, tai jau aišku —giedrios dva- 
te mirga lietuvių egzistuojan- sios jaunuolis.
čioms partijoms neapykania.To-’ įsisiūbavimas rašyti ir vis tą 
kius straipsnius rašo ir vyresnio patį, tartum papūgai, iki nuo-
amžiaus asmenys, per VUKą ir 
ALTą, nuvertina kai kurių laik 
raščių redaktoriai ir iškilieji or
ganizacijų vadai. Vieni rašo su 
sarkastišku humoristiniu išsi
reiškimu, o kiti pagal okupuo-; 
toje Lietuvoje leidžiamo laik-

bodumo apie išeivijos partijas,

.Sovietų S-ga rinkdami atstovus 
nuo sąjungų ir darboviečių, o 
tie išrinktieji atstovauja visas 
partijas.

Praėjo daug metu nuo mu
dviejų pasikalbėjimo, daug pa
sikeitimų įvyko, bet nelemtoji

lyg apie kažkokį baubą, kartoti, partijų problemos dvasia, rusų 
Man primena vieno okupuotos- poeiky, pasiliko ir atkeliama į 

Ameriką, įsibraudama į lietuviųLietuvos rašytojo, tekį pat, kai 
dabar spaudoje yeik^enam, pa
sakosimą ap’e partijų nereika
lingumą ir jų nuvertinimą pa-

tarpą ir kelia erzelį. Tokią nu
vertinimo ir suniekinimo mintį, 
su išvedžiojimąis ir dar padai-

raščio “Gimtasis Kraštas” su-. gal Sovietu S.-gos pavyzdį. 3-iiudami, laikraščio vedamieji 
kurtą banališką, vyresnio am-j Vieną 1939 metų saulėtą, gra- įskelbia visuomenei. Nenuosta- 
žiaus asmenims, niekinimo ir žią ir šiltą rugsėjo mėnesio die-j bu, kad tokią tezę skelbia jau-
užgauliojimo štilių. Jie^saVo ve- nds pavakary, eidamas per Ąžuo’ 
damuose, Vyresnio amžiaus as-‘ lyną sutikau rašytoja J.-Kaltu- 
menis pravardžiuoja laip: “Gy- šį. Per ‘žuolvną, nuo Pažrddbs- 
veną savo saulėdydį, -nieko ne-1 g-vės,’ ėjo takas į Vytauto Klegą.; 
supranta, nusususia dvasia, nu'-! Tame graž’ame ąžuolų pavėsy 
karšę” ir dar visokių nešvanky- ir apyžalios žolės prieglobstyjė, 
.bių ir jaunystės prašmatnybių mes pasisveikinome ir pradėjo- 
prirašo. Tokių patyčių vyresnio. me pokalbį.
amž’aus lietuviai susilaukė nei Ne visi mudviejų nuomonių pa*, 
iš vaikėzų, bet iš vadinamųjų sikeitimai dabar reikšmingi ir 
•kultūrininkų. j Įdomūs, išskyrus vieną.’

Iš spaudos susidariau vaizdą, ■ Kašyt.J. Baltūsis pradėjo man;

pagal jo turimą amžių, bet kur j jos, iš kurių renkami žmonių 
ir kam priklauso ir ką remia, atstovai į seimą ar šiaip ' kam- 
J eųni priklausai arba remi VLL nors atstovauti, — nėreikalin- 
ką ar ALTą, tai jau esi senas, ži- ’ .gos. Geriausia atstovus rinkti 
las senelis, nusususia dvasia,1 nuo organizacijų ir sąjungų, o 
nukaršęs ir dar visokių nege- tie išrinktieji atstovaus ’ visas

neiškyla į “aukštas sferas”. Kas pakyla į “aukštą sfetą” 
Rusijoj, tai jau tas ne darbininkas. Jis -išnaudoja darbi
ninkus. ' ' *' . " /

“Tiesos” redaktorius A. Laurinčiukąs, girdėjęs P. 
Griškevičiaus prašovimą ir norėdamas pataisyti pasipik
tinantį prašovimą. tame pačiame Tiesos numeryje .įdėjo 
ilgai užsigulėjusį karo veterano J. Buzinsko laišką staty
bininkams. Jis trejus metu laukė statybininkų, kad pa
taisytų prakiurusį stogą, bet jie stogą “lopė pažadais”,: 
kol pradėjo byrėti lubos, pajuodo sienos ir pradėjo įkristi 
plytos. Statybininkai prižiūri tiktai įtakingus komunis
tus, bet nekreipia dėmesio į darbininkus.

r nei venas Lietuvių laikraštis .ir . i, . .. . T ,.v .u- j priedo- ifikiavo . pasaulėžvalgą,
■ kaip atramos tašką, siūloma nu- 
,sikratyti:išeivijoj;-;;esamų parti- 

‘Jiį -.<>-politinį ir visuotinį lietu- 
vių 'gy^eįiiira vykdyti, per kuL 
tūriią pasireiškimu, o tie kultūn 
rininkai vedamuosius 'taip ' iš
puošia “deimančiukais”, kad 
koktu juos Jr paminėti.

Rašydami su panieka apie se
nimą, jie'nępaiiaujamai Sėja ir 
-iąliau jų :a$ręsu. paųgeą, o galų 
gale sušunka: . “Ateina jauni- 
b13?”- Atrodo; kad-tas jaunimas 
kokia tai pabaisa, kurių reikia 
bijoti. Tie niekinami seneliai ir
gi bii-vo ir turėjo savo proble
mų,, bet jautė.pareigą pasidar
buoti .savo -tautai -be juokių šū- 
kių.

Pasitaiko keistenybių visur, 
r -bėt ypatingai -jų - netrūksea tau
tos reikaluose. Jeigu atkreipti 
dėmesį į tautą sudarančius ele
mentus, tai išeivijai suda
ryti bent vienos mažos 
“smulkmenos” tetrūksta, — te
ritorijos.. Man atrodo, kad mes 
esame ne lietuvių, tauta išeivi
joje, bet lietuvių tautos -dalis iš
eivijoje.

Draugo vedamuose dažnai už
tinkamas žodelis “mes”. Kas tie

(Nukelta j penktą puslapy

VINCAS KRĖVĖ MICKEVIČIUS

RAGANIUS
ŽEMAITUŠKA

(Tęsinys)
— Aš truputį primigsiu, žmona, o tu užra

kink svirną ir raktus atnešk man.
Žmona į jį pasižiūrėjo, žvilgsniu klausdama, 

ka tai reiškia?
— Be šventadienių išeiginių rūbų ir be batų 

niekur nepabėgs, — paaiškino jai vyras.
Kukienė išsiskubino iš pirkios ne tiek svir

no rakinti, kiek sūnų surasti, padėtį jam nusi
raminti.

Pasižiūrėjo į kitą pirkių galą — sūnus sėtlėjo 
pas stalą, ant rankų apkniubęs, ir verkė.

Motina įėjo ir prisėdo šalia.
— Keverk, sūngli, neverk, vaikeli, — gk>sto 

jį motina. — Ne su tavim vienu tai atertinka, au 
visais... Ir aš, jauna būdama, vieną mylėjau, o 
teko tekėti visai už kitp.., Paverkiau tekėdama 
ir nurimau... Jau visuomet taip būna, ar su tė
vuliu tas pat buvo... Pamilsti savo sodžiaus ber- 
relį. lodos — gyventi be je nebegalėsi, o tenka 
tekėti už svetimo, nepažįstamo... Nuo amžių pra
džios. vaikeli, taip buvo ir, matytį, visados taip 
11 s. i evulif panorėjų tokią,twką nustatytųur 
mes turim vL: Jo šventai valiai pasiduoti.,.

Sūnus nepz *Mė galvos, neatsiliepė į motinos 
raminimą. -

— Apsiprasi, vaikeli, kaip ir kiti apsipranta, 
nurimsi, — nesiliovė įkalbinėjus motina. — Meiya 
juk nieko sau, graži, jauna, turtinga, kad tik no
rėtų už tavęs tekėti!... Iš gero namo — bus gera 
šeimininkė.

— Nereikia man jos gražumų, tuščia jos su 
visais jos turtais. — piktai nusikeikė sūnus. — 
Nevažiuosiu aš niekur, motule! Amerikon pa
bėgsiu. ..

— Ką dabar tu. vaikelį, kalbi? — eurigar/to 
motina, ar bent nudavė nusigandus. — Dievulio 
pabijotai tokias kalbas kalbėti! Kaip mus vierus 
senus paliksi ? Negi tokie, kaip tu, ir dargi iš tokio 
ūkio, Amerikon eina?

— Kodėl neleidžiate man Verutės vesti?
— Negi aš priešinuesi, sūneli? Norp ji tau 

visai ne pora, bet kad būtų mano valia, negi klia- 
dytau? Bet matai, tėvulis... 0 kaip tėvuliui pr:e- 
šinries, jei pats Dievulis liepia vaikams tėvu 
klausyti ? ...

Ir vis glostė švelniai sūnų, pečius, plaukus, 
nesiliaudama įkalbinėjus. Sūnus juto, kad jo va’ia 
silpnėja, užsispyrimas nyksta...

— Nesipriešink, sūneli, nesipriešink, vaikeli. 
Tėvulis tau vien tik g^ro nori. Tu jaunas, ni ko 
dar nenusimanai...

— Jonai, tu dar nepasirengęs? — įkišo per 
duris galvą Kuogio Kazys. — Aš jau arklį pasi
kinkiau.

— Aš nūnai nevažiuosiu miškan, — pakėlė 
Jonas galvą, nušluostydamas rankove dar nenu

džiūvusias ašaras. — Tėvas neleidžia su arkliu.
— Nevažiuosi? — nustebo Kazys. — Vakar 

gi susitarėm. Tai ką aš vienas darysiu dabar?
• Nors su manim variuok, be savo arklio...

— Važiuok, variuok, sūneli, — paragino mo
tina. — Prie darbo greičiau užsimiršt, nusira- 

! sriiisi. ..
I VIII

Grįžęs iš miško Jonas nesurado tėvo namie
— miestetin buvo išvažiavęs ir dar nesugrįžo.

Ko tėvas nuvažiavo miestelin, Jonas gerai 
nuvokė.

Neramu buvo Jonui, verkti norėjosi, nors va
karykščias pasiryžimas visai užgeso jo sieloje. 

! Jautė, kad daugiau priešintis tėvams jau nebe
galės.

i Nenui imdamas namie, nuėjo pas Gugį pasi
pasakoti. pasiskųsti, pasitarti, ką turi daryti, pa
galbos paprašyti..

Su ašaromis papasakojo Gugiui savo nelaimę. 
G-ugis klausė, pypkutę rūkydamas...

— Patark, dėd£, kas man daryti, kaip pasi- 
‘ elgti turiu ? ...

— Ką daryti? — atsiliepė Gugis. — Negi tėvo 
j valiai pasipriešinsi? Kitas pasipriešintų, bet tu
— netokis esi bernas, kad galėtai ilgai priešintis, 
o tavo tėvas, vai, atkaklus, nesukalbamas!...

Išėmė pypkę iš dantų, nusispjovė, naujai pri
sikimšo ir ėmė skilti pintį.

— Bet neverk, — kalbėjo toliau, įdegdamas 
pypkę. — Tokiam suaugusiam bemiui ir nedera,

ir negražu...
— Nejaugi man, dėde, nieku nepadėsi?
— Padėsiu, jei sugalvosiu ką, — pažadėjo Gu 

gis, leisdamas dūmus. — Dar ryt užeisiu pasibarti 
su tėvu... Tik nemanau, kad pasieksiu ko, — at
kaklus tavo tėvas!... Bet nenusimink perdaug, 
berneli, gal kažką sugalvosiu..,

Gugis čia vėl nusispjovė.
— Vėl gi juntu kad vjskas turi pasibaigti 

tavo laimei... Nežinau kaip, bet juntu, lyg man 
dabar kažkas kušta ausin... 0 jau aš. berneli, ži
nau. daug kaitų esu patyręs, kad jau visuomet 
taip atsitinka, kaip aš nujaučiu. Jau mane Die
vulis taip apdovanojo, kad aš daugel nujaučiu, ko 
net nesuprantu, kaip gali tai atsitikti...

Ir tikėjo, ir netikėjo Jonas skerdžiaus žo
džiais. Bet vis dėlto grįžo namo ramesnis..

Ant rytojaus tėvas prikėlė visus anksčiau, 
negu visuomet.

Pašėrė gyvulius, pagirdė, papusryčiavo...
— Na. metas rengtis. — atsikeldamas auo 

stalo paliepė sūnui Kibtis. — Aš eisiu, važi pa
rengsiu, pakinkysiu, o tu, vaikeli, apsitaisyk ge
rai — pas mergą važiuosite...

Jonas vis laukė Gugio. Neatėjo senis su tėvu 
bartis, kaip kad žadėjo? ’

(Bus daugiau) ' ** "

i 4 — Naujienos, Chicago— Sal.-Monriay, Oct. Ml, 1982



R VILIAUS

Westchester Community klinikos

TeL: 562-2727 arba 562-2728

Service 855-4506, P*s« 06058

Medicinos direktorius
1938 $. Manheim Rd., Westchester, HI.
VALANDOS: 3—Q darbo dienomis

DR. PAUL V. DARGIS -__
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Funeral Home arid Cremation Service
Charles Stasukaitis

SUDEIKIS
Pradėjome naujus mokslo metus.

I

Joniškiečiu Labdarybės ir Kultūras 
klubas turės poatostoginį susirink.mą 
antradienį, spalio 12 d., VycLų salėje, 
2455 W. 47th St. Pradžia 1 vai. pop.et 
Visi nariai ir norintieji būti nariais
kviečiami atsilankyti. Po susirinki
mo bus vaišės. A. Kalys

VAKARŲ VfiJAi
112 modernios poezijos puskapių. Kaina $5. Minkau 
viršeliai. Pasiųsime pcezi.ą. kai atsiusite pmigus 

tokiu rdiėsu
Naujienos, 1739 S. Halsted Su, Chicago. iL tJSti’W

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service
SUSIRINKlMl

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street

PARTIJOS IR SENIMAS V; PŪTVIO GYVENIMO BRUOŽAI

OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St T«L 737-5149 

Tilmna akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

(Atkelta iš 4 psi.)
mes, taip ir neaišku. Prieš rusų | - 
okupaciją rašytojas Liudas Gi- Į 
ra, bėgiodamas po Kauną, gana R 
nešvankiai ir įžūliai, Lietuvos Į t 
adresu, nušnekėdavo ir sakyda
vo mes, mes. Kas buvo tie mes, 
— nežinojome, bet galvojome, 
kad Liudas Gira ir rašytojų 
draugija, nes jis buvo Lietuvos 
Rasytijų D-jos pirmininkas. Vė
liau, rusams okupavus Lietuvą,

Dr.LEONAS SEIBUTIS' ?aaiškėj>.\ad *e mes ^vo/a’I inr«ni ie .. Liudas Gira ir MaskvosINKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaUndbe: aotnd. 1—4 popiet.

flhih
Prostatos, inkstų ir-ilapumo 

takų chirurgija. 
5025 CENTRAL AVĖ. 

SL Petersburg, Fla. 3371į 
TeL (8132 321-420S

PERK KAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
. - ŽEMA KAINA

Priimam Master Chane 
ir ,VISA korteles.

Ra iERiNAS. T«L 925-Ntt

f

it įvairiu atstūmę.

ANTANAS VILIMAI 
TeL 37S-1BS2 arba 37W9H

SOPHIE BARČUS

ponai.
J. G^rd^ūnas

— Stegonos (Italijoj) kaimo 
gyventojai iškilmingai sutiko 
Madonnos statulą, kuri prieš 7 
metus buvo pavogta iš j u baž
nyčios ir dabar grąžinta. 16-ojo 
šimtmečio statulą surado vienoj 
Londono senienų krautuvėj.

Vladas FUtvis

GAIDAS-DAIMID 
SENIAUSIA ER btožIAUSLA. LAIDOJIMO JSTAIGA 

4605-07 SO. HERAIITAGE AVENŪE 
Tėl. 927-1741 — 1742

433iT-34 SO. CAlriFbRNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

MODEkNIšKOS AiR-CONblTlONED KOPLYČIOS

laties mėnesio pradžioje jis jau

■\MEET THE CHALLENGE!

i

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

nuo atsisevikinimo su sąjungos 
centro tarnautojais, susikirtimo 

nes Pūtvis tuojau atsiliepė, kad su kpt. Klimaičiu ir pirmosios 
I tie varpai jam šHambd, Itaip lai-j širdies atakos, Pūtvis išvyko į 

dotuvių balsai jo mylimai duk-‘ savo ūkius. Sąjungos vadovybę 
įai Šaulių Sąjungai. Kai iš žvilgį (kaip viršininkas) jisai apleido 
tepėjau i jį, jis buvo susmukęs, • nuo 1922 m. spalio mėn. 1 d. To 
išbalęs, ir kovojo su didėliū.
skausmu krūtinėje. Išsigandęs- buvo pakeliui į Šilo - Pavežu, 
bėgau prie telefono šaukti dak-r pį.
taro, bet Pūtvis rhane sulaikė. 
Šakė: tkNedaiyi triukšmo, riiah 
Tail brriėfna. Si karta; atrodor m . ,.» . *.# >kr-, -T • , ’ Pūtvis su žmona vėl atsiradonugalėsiu, bet ateityje, tai mah 
frėkd gėro nėžada’’.

J Jo veidas palengva ėmė gied
rėti ir neužilgo jis truputį nu
silpusiu balsu ėmė kalbėti. Tei
singiau pasakius, ėmė raminti ir 
save ir mane. Nei nusiminti, nei

į pasiduoti nereikią dėl Klimai- 
| čio nenoro bendradarbiauti, dėl 
! jo galimų klaidų administruo- 
| j ant šaūlių Sąjungą, ar dėl kito- 

m x • T6-A • ’ • I k*1! kliūčių. Kad ir kaip nevy-Tuo metu Putvio seimą jau| . .... \ v. /,. ............. . .. kušiai Klimaitis eisiąs virsinin-buvo seniai išvažiavusi vasaroti1 
į Šilo - Pavėžupį. Iš Pūtvio va
sarojimo spalio pirmomis die
nomis darėsi jau “rudeniavi- 
mas’’. Jis ruošėsi pats išvykti i 
kaimą, bet turėjo sutvarkyti ke
lis reikalus. Temis šaulių Sąju’n 
gos ir Pūtvio gyvenimo krizės 
dienomis man teko persikelti į 
erdvų Pūtvių butą Daugirdo 
g-vėje nr. 2, Kauno Senamiesty
je. Kartu su juo praleisdavau 
daug laiko.

Vieną vakarą, Pūtviui atsi
sveikinus su savo pareigomis, 
labai gražiai skambėjo Kauno 
bažnyčių varpai. Aš gėrėjausi 
tuo skambėjimu. Tur būt, bal
siai ta pasigė/ėjimą išreiškiau.

Praėjus maždaug šešioms sa- 
į vaiterri nub pareigų perdavimo, 
; Pūtviš šū žmona vėl atsirado 
• Kaūhė, kur lapkričio mėn. 16 d. 
! jahi įvyko oficialios islaistuvės

kaip buvusiam LšS viršininkui 
ir centro valdybos pirmininkui. 
Išleistuvės Buvo suruoštos nau
jojo sąjungos pirmininko prof, 

i Vinco Krėvės - Mickevičiaus.
Kpt. P. Klimaitis prie ruošimo 
neprisidėjo. Mano manymu, į iš
leistuves jis būtų visai neatėjęs, 
jei nebūtų sužinojęs, kad jdse 
dalyvaus Krašto Apsaugos rdi- 
nisteris ir eilė kitų labai žymių

i

£
B-

I

I ko pareigas, jią negalėsiąs sulai-< svečių. Bet sužinojęs, dalyvavo 
i kyti mūsų visuomeniškų pastah j ir sakė kalbą.
Į gų paskirus šaulius ir visą šą'-j Savaitę po išleistuvių, aš jas 

jungą toliau tobulinti ir ugdyti sekančiai aprašiau Trimite, pa- 
tamybą mūsų Tėvynei.”

Nepaisydami; kpt. Klimaičib* šlapyvaf'de.
laikysenos, šaulių Sąjungos cenj ^uv^iojo Sąjungos viršmin-l 
tro įstaigos tarnautojai bene pa- i j
skutinę Vlado Pūtvio pareigų j ko Vlado Putvinskio isleistuvės.
ėjimo dieną sąjungoje savo ini-’Lapkričio 18 dieną Kauno šau- l 
ciatyva nuoširdžiai atsisveikinti Hų būrio klube Įvyko vakarienė 1 
su savo viršininku. Pūtvis juošį draugui, buv. Sąjungos viršinin-.| 
užtikrino, kad jis šaulių nepalieLj kui ir C. V. pirmininkui Vladui 
ka, bet žada tęsti savo darbą I Putvinskiui pagerbti. šaulių 

obalsiais ir sportiniais plakatais 
išpuoštoje Klubo salėje susirin-r 
ko daug garbingų svečių.

(Bus daugiau) |

šauliškos ideologijos ir šauliškb- 
jo auklėjimo srityje.Dėkodamas 
už gautą dovaną ir linkėjimus, 
Pūtvis atsisveikindamas savo 
bendradarbius ragino nesiten
kinti vien tarnybos pareigu ėji
mu, bet energingai dirbti ir šau:

surašydamas Gluosnio (“GI.’’)

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

• TO TRUST IN YOUR FELLOW MAN IS A 
NOBLE VIRTUE*•• EXCEPT WHEN M'S 
DRIVING. NEVER-TAKE ANOTHER 
DRIVERS ACTIONS FOR GRANTED. " 

.SOONER OR LATER HE 
MAY DO THE. 
UNEXPECTED/

JtADIJO 1EIMOS VALANDOS
Šeštadimiaia ir sekmalieniaif^ 

nuo 8:30 iki 9^0 rah ryto.
. Stoties WOPA • 1490 AM 
iraniliuojamot ig mūšy atudijoF 

Marquette Ptrke.

THE ODDS ARE 
AGAINST THE 
IRATE' DRIVER 
WHO TRIES TO 

GET EVEN ON THE HIGHWAY.

— Tvirtinama, kad naujas V. j 
Vokietijos kancleris nepritaria,

neužmiršiąs ir Kauno, lankyda.Į j.~įji'ū^iS*dlijbtiė]į‘7fc nJ-, 
mas saukus su paskaitomis, nes' - klausima aptarti su pre-. 
Kaunas turįs duoti pavyzdį ku-. i(fenįu Reaganu 
riant pavyzdingųjų šaulių gru-Į 
peš. Susirinkusieji jo prašė, kadį 
visas paskaitas pradėtų nuo Kad 
no. VI. Pūtvio sutiko ir sakė dėt 
dienos susitarsiąs su Kauno bū
rio vadovybe.

Prabėgus kelioms dienoms

. ~ -j vvmvujvo iivpuiaiia
hską visuomenišką darbą. Sake ■ vakariečių pagalbai Sovietų Są-

2533 W. 71st Street

S

Aikštė* automobiliams pastatyti

AM8ULANSC 
PATAIMAVIMAf

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
'1424 South 50th Avenue

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
patarėjai ir laidojimo direktoriai:

Jean vance ir george šokini

s
I

Ved.Įt —- Aldona Davkut 
Talefa 776-154J

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL 40C29

RADIJO PROGRAMA 
f

Seniausia Lietuviu Radijo progra
ma Naujojoje Anglijoje, iš stoties 
WLYM, 1360 banga AM, veikia sek
madieniais nuo 8 iki 8:30 vai ryte, 
serdnodama vėliausiu pasanlirmi 
oniq. santrauką Be to, komenta
rai, tfitttika, dainos, ir Magdutės 
Pasaką. Šią programą veda Stepo
nas ir V|1pBfana MyikĄi. Biznio 
reikalais kreipls { Baltic florists — 
geliu bei dovanų krautuve, 502, E. 
BroMMy, So. Bostotų MftA 02122. 
Telefonas 2U-O439. Ten pat gau
namo* “Naujienos , didelis pasi- 
•inkimai lietuviško knygų ir lie- 

tu vilku dovanu.
—.... I ....................J ..ii.iui-u. .......................... mwniRM/

i

Viešnia į vaikutį:
— Ar tUvo maža sesutė 

kalba?
Vaikutis: — Ne, jai nereikia 

kalbėti-.ji v:ską gauna rėkdama.

jau Laidetsvių

Direktorių

TURIMI

KOPLYČIAS 

VISOS! MIESTO 

DALYSI.

STEPONAS C. LACK LR SŪNŪS

«žl WEST 6M STRŽ35T REyabtie 7-1Z1Į
U.028 SOUTHWEST HIGHWAY, P«Jo« Hila, III- » 74-4411

SOME CHICAGO WOTOft CUJP T1P5 C*M

K: OLympšc X-1FM

;.J A Li>

s Chicago HL — Sat-Monday, October 9-11, 1982

HELP TO PROTECT -YOU 
IN AN AUTO ACCIDENT* 

•ACCORDING TO THE 
INSTITUTE for safer 

LIVING, AMERICAN MUTUAL 
LIABILITY INSURANCE COMPANY THEY 
TEND TO RESTRAIN THE BODY 
FROM SIOWS AGAINST 
PARTS OF THE CAR, LESSEN 
THE DANGER OF BEING 
THROWN OUT OF THE CAR, 
AND INCREASE SURVIVAL 

, CHANCES.

U48 šo. CALIFORNIA AUK TeL: LAfayeUe

IF YOU WFW AT I



Marquette Parko Pensininkų 
sąjungos susirinkimas

1982 m. spalio 6 d. 1 vai. šau Į rius. Okup. Lietuvoje sudarinė- 
salėje sušauktas poatostegi-
sus‘rink:mas. Pirmininkas

Vanagūnas sveikino gausiai
rinkusius ir praneš\ kad

ja paveldėjimo dckumeritus. Gi
minaičiams tenka Uk trupiniai.

Kad n įtektų vietos va’dJai ir 
Sovietams santaupas, skirkime 
Tautos Fondui, Lietuvių Fondui* 
ir kitoms kultūrinėms organiza
cijoms. I

Palietė ir lietuvių nesidomėji-Į 
mą politinėmis partijomis, neda
lyvavimą rinkimuose. Rinkimai 
ir išrinktieji nulemia krašto ir 
sykiu mūsų likimą.

Jau Liet. Namų savininkų or
ganizacijos paskutiniame susi
rinkime buvo adv. C. Kai kelia
mas susirūpinimas dėl negrų 
kėsin'mcsi i Marquette Parko 
koloniją. Adv. P. žuinbakis yrži

; susipažinęs su reikalu ir iškeltais

lių 
uis 
St. 
sus
paskaitininkas adv. P. Žumba- 
kis truputį smivėluos.

1:30 vai. pradėtas susirinki
mas. Priimta dienotvarkė. Sek
retoriauti' pakviesta penia Kaš- 
klenė. Priimta keletas rauių 
n irių. Kai jie atsistojo, pasiti- 
kopie naujus narius plojimu.

Atsistojimu pagerbti mirusie
ji nariai ir jų šeimoms pareikš
tos spaudoje užuojautos.

Pirm. St. Vanagunas pristatė 
atvykusį paskaitininką adv. P. 
Žumbakį. Plojotne.

Pradėjo paskaitą, kad. e ą, __ __ _ ___________
Chicagoje apie Macquette Parką ‘ k] msimais prašė daugiau domė- 
buvo prasta opinija dėl nacių Įsi- į tis ir ginti savo interesus.
kūrimo, demonstracijų Mar 
quette Parke ir Skokie prieš žy
dus, namų kainos pradėję ma
žėti, kėsinimasis praplėsti 15-ji 
vvarda negrais.

Paminėjo Sovietų valdžios iš
keltas bylas prkš lietuvius, kad 
persekiojo karo metais žydus. 
Neužtenka pasižiūrėti oficialiai 
sukurtų filmų. Reikia reaguoti 
ir daryti žygių, kad priimtas 
įstatymas ir skirtos suvirš 2 mi
lijonų dolerių lėšos bylų vedi
mui bute panaikintas.

Latviai, ukrainiečiai ir kitos 
tautinės grupės geriau organi
zuotos ir atkakliau kovoja prieš 
keliamas bylas dėl nacių nusi
kaltimų karo metu.

Gan plačiai aptarė palikimų 
reikalus ir patiekė konkrečių 
įrodymų, kad 10 milijonų dole
rių lietuvių palikimų kasmet pa
tenka Sovietams.

Davė patarimus, kad reikia 
pas patyrusius advokatus suda
ryti testamentus ?ir apsaugoti 
mūsų tautiečių sunkiai uždirb
tos pinigus, čia yra sudaryta 
žydų advokatų tarybos ir net 
pavieniai asmenys, kurie atsidė
ję seka iš spaudos apie miru-

Reikėjo padidinti stalų. Iš viso 
; buvo 23- stalai * po 10 a m.nų 
Į prie kk k vieno stalo.
• Dėkingi valdybai, prelegentui 
ir š j’mininkėms už šaunias vau 
šes 3:30 vai. skirstėmės i n 
mus siaučiant smarkiam lietui;

Kunigas K. Kuzminskai kvie* 
tė dalyvauti LRB Kicnikų de* 
šimtmečio minėjimą

k. p

" T a U M p A 1 "i
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frail — Fardavimot 
UAL JE STATU FOR SALI t

. IUmI, ’
RIAL ISTATi PO» SALk

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
TH ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJ1MAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, Hl. TeL 847-774/

eilės iškeltų mums 
ir mūsų kolonijai 
pavojaus patiektų

Po visos 
lietuviams, 
gresiančio 
konkrečių duomenų, prašė pa
tiekti klausimų.

1 — SLA 1344os Moterų kuopos 
susirinkimas įvyks šeštadienį, 
spalio 9 d., 12 vaL, Chicago Sav
ings bendrovės patalpose, 6201; 
S. Western Av?., Chicagoje. Ne
turėsim knvgeliu dovanoms; ati-« 
dėla iki kito susirinkimo, kiiris,| 
įvyks lapkričio 13 d. Valdyba

Į — JAV (R.) LB Cicoro Apy
linkės Valdyba š.m. spalio mėn, 
10 d. 12 vai. dienos- rengia gegu
žinę Vyčių salėje, Chicagoje, 
prie 47th St. ir Campbell Avė.

; Bus cepelinų ir šiaip skanių

BUTŲ NUOMAVIMAS
9 PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. -- 778-2233

Patiekė klausunų: p. Klemkš, valgių. Gros Gintaro orkestras. 
J. Skeivys, P. Kasulaitis, p. J asu Visus prašome dalyvauti, 
nevičius, M. Repšienė ir kiti.

Prelegentas gana sumaniai 
atsakinėjo. Gausiai jam plojom.

Vis dėlto susidarė įspūdis, 
kad, nors pavėluotai, išgirdome 
iš autoritetingo asmzns apie pa
čius aktualiausius reikalus ir 
paskatinimą suaktyvinti savo 
veiklą, nes priešai prie pat vartų.

n-

Pirm. St. Vanagūnas nuošir
džiai dėkojo adv. P. žumbakiui 
už taip Įdomią paskaitą ir dud-1 
tas direktyvas tolimesniam vei
kimui. Visi plojome.

Po to priminė, kad gruodžio' 
mėnesį šioje salėje bus pobūvis 
kvie'tė visus dalyvauti ir aukoti.^ 
fantų. f

Svarstyboms pasibaigus, bu
vom šeimininkių vaišinami su
muštiniais, kavute: ir pyragai
čiais.

Salė tiesiog buvo perpildyta." .

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS
NUSIBASTYMAI

102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos. 
Kaina —S3, persiuntimas paštu — $1.

KNYGĄ IŠLEIDO CfilCAGOS LIETUVIŲ
' j LITERATŪROS DRAUGIJA.

i

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

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

KAM MOKĖTI NUOMĄ? 
GERIAU MORG1ČIŲ.

5 ir 4 kambarių medinis. 1 auto ga
ražas. Geri pamatai. Mažas įmokė j i-

Erighton Parke. x

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

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

Skambinti teL 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

i P. O. Box 10782, St. Petersburg, konstitucija ,kuria bus grąžinta. rnas- paskola 10%.
1 iI
“ ' ------- - - -----------7 — —- ---- O’ -------------- J ’------ ----- O t---
FL 33733. Kajna $6 H- 65c per- civilinė valdžia, sustiprinta pre- 

{siuntimo išlaidoms padengti.
. T, ^.Ch*ag°s Medžiotojų j _ A A Jono Vaiaūno vienu 
ir Meškeriotojų klubas rengia metu mirties metinjų minėjima; 
radinį rudens balių s.m spa< įvyks Uo mėn. 17 ddena 3 val

lio men. 23 d., sv. Pranciškaus J
i

į zidento galia ir griežtai apribo- 
Į tos spaudos ir profsąjungų lais
vės.

ELEKTROS {RENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicigos miesto
Dirbu ir užmiesčiuose, ardt, 

garantuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Talman Avi.
TeL 927-3559

parapijos salėje, 3903 Fir St., 
East Chicago, Ind. Gera muzi
ka, įdomi programa ir skani va
karienė. Dėl informacijų skam
binti A. Degučiui tel. (219)

popiet Lietuvių Tautinių Namų 
salėje. Meninę programą attiks 
dr. J. Briedis. Apie velionį kaip 
apie bendruomenininką, šaulį ir 
korporantą, kalbės A. Juškevi-

— NATO kariuomenės Vak. 
Vokietijoje rudėns manevrų ne 
laiminguose atitikimuose žuvo Į 
11 kareivių ir nemaža buvo su
žeistu.

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

Liability apdraudimas poiuialfi- 
kams. Kreiptis:

4*45 So. ASHLAND AVI.
TeL 523-8775

qoq C i n r '• .l i lčius> A1S- Budreckas ir St. Va- 
J nagunas. Mmejimo programą 

praves Daina Danilevičiūtė -
— šakių Apskr. Klubo rudens Dumbrienė. Lietuvių visuomenė 

balius įvyks š. m. spalio menų prašoma minėjime dalyvauti. Po
16 d. Lietuvos. Vyčių salėje, minėjimo*:— kavutė.

(219)-972 0464. Valdyba

2455 W. 47th St., Chicago, Ill. 
. j Šalta ir šilta vakarienė, šokiams 

gros Ewaldo Knoll orkestras. 
Pradžia 7 vai. Bilietus galima 
„užsisakyti paskambinus 
025-0911.

Andriaus sudarytą Lietu
-vos žemėlapį ir išleistą Devenių 
Kultūrinio Fondo, galima įsigytiiNuiLiuiiiiu ruiiuu, ganma jsigyi 

g siunčiant užsakymus šiuo adre- 
Ž su: Devenių Kultūrinis Fondas,
E;

ri— kavutė.
R. LB Marquette Parko 

apy linkės valdy ba

— Vak.. Vokietijos fizikas U. 
Merbold bus pirmasis europie 
tis, kuris 1983 m. rugsėjo men. 
kartu su amerikiečiais skris erd
vėlaiviu “Space Lab 1”.

BUSS. OPP. — 
Biznio Proga

IN TOWN 
— Mieste

PARDUODA TAVERNĄ gera- 
1 i - -- -

— Ispanijos rinkimų kontro-. 
tekilos taryba nutars, ar 30 metų, 

kalėjimo bausmę, už bandymą 
nuversti valdžią,' atliekantis pul
kininkas A. Tejero Molina turės 
teisę kandidatuoti į parlamentą. 
Jį pasirinko savo kandidatų 
Madrido Solidarumo partija.

— Turkijoj patvirtinta nauja

I' KURIAM GALUI MOKĖTI
I DAUGIAU?
I PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS

Miko šileikio apsakymų knyg? 
‘‘Liucija’’ jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa 

kymai, 184 psl. Kaina 85.
Gaimama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago. IL 60629.

AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 
■. NUO $300 IKI $1,000

Chrysler New Yorker

> BALZEKAS MOTOR SALES
CHRYSLER • IMPERIAL 
PLYMOUTH • K CARS 

“U WILL LIKE US”

4030 Archer - VI 7-1515

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS

619 puslapių, kietų viršeliu knyga -

KOVOS DEL LIETUVOS-
NEPRIKLAUSOMYBĖS

v Lietuvių-lenkų santykiai ir kovui pradžia > 
Vardynas ir trumpa angliška santrauka

KAINA — S17. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti čeki: < '<'7'

F'* ’ ‘Y Naujienos, 1739 S. Halsted St ’
Chicago, IL 60608 Z

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJI

Dažą namus iš lauko

ir iš vidaus.
Darbas garantuotas.

4612 S. Pąulina St.
'J ’ “(Tdwn Lake).

Skambinti Y A 7-9107

KAIP SUDAROM) 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali dau^ 
padėti teisininko Prano šULt 
paruošta, — teisėjo Ąlphons 
WELLS peržiūrėta. MSūduvos 
išleista knyj?8 su Jegališkomi 
brmomis

Knyga su formomis gauna. 
’ ma Naujienų administracijoj'

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
ruoJūrtės Lėbauti — kreipkitės J Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service BureaL
$727 S. Western Ave., Chicago, IB. 6064J

Telef. 312 238-1787
* pttamavUna^ u±*uk£nt lėktuvu trauMnlų. Ixlvq keik

iūį (craiset), vienbučių ir automobilių nuomavimo rezerv&ciiaa; Parduod. 
oe kelionių draudimas; Organizuojame keliones J Lietuvą ir kitus tažtiu 
Nudarome iškvietimas giminiu apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer 
nacijas vjsaį* kelionių rei>Xal> . z .

• Taupykite smedumi Chartered lėktuvais, tik jeim rezerraon vieta 
i anksto — prieš 45 -60 dienų.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomins gydy
tojo, risnomenės veikėjo ir rašytojo atiminimu*.

Dr. A. Gnsaen — MINTYS IR DARBAI, 259 paL Hefia 1905 
metę įvykius, Jablonskio ir Totoraičio -jaunas dienas Ir 
lusirūpinimį  18.00

Dr. A J. Gnssen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir ; 
grožis. Kietais viršeliais___ - . _________

Minkštais viršeliais, tik_________ -
Dr. A. J. Gnasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_
G<Hma taip pat ožrakyti paštu, atsiuntna čekĮ <rb* 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant SI persiuntimo išlaidom*.

KTW Sa. HAL8TKD BT, CHICAGO, IL

84.00
83.00

me rajone, su sale. 4 butai ir 
priedo sklypas.

Skambinti 254-5311 
po 5 vai. popiet, arba 
savaitgalį — * 356-^13.

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

D & D AUTOMOTIVE
Complete Auto Repair Service
Tiine-up, Brakes, Transmission 

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

Tel.' 737-4176

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS 5 kambarių . 
2 mieg. šviesus butas. Naujai’ 
išdekoruotas. Apšildytas. Plyta: 
ir šaldytuvas. Divonai. Suaugu
siems. 73-čios ir Campbell apy
linkėj. $245 Į mėn.
Skambinti kasdien po 5 vai. p.p. 

arba savaitgaliais visą dieną 
776-8180

READER — ADVISOR — PALMIST

READINGS BY

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 (Corner of Devon)

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talmon Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

AriVERAS

Pird* vim** ir Taisymas -1
M44 West l*th ftraat 
TH REpobllc 7-1*41 , j

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue# 

Chicago, HI. 60632. Tek YA 7-5980

M. ŠIMKUS f
Notary Public :

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, gimimų 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY
R. Za*aHs. A*enl 
MOVĄ W. M

40641 - 424-4654

Advokatas t 
GINTARAS P ČEPĖNAS 

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

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

TeL 776-5162 
2649 West 63rd Street 

Chicago, BĮ. 60629

ADVOKATU DRAUGIJA
V. BYLAITIS

.. V. “^ZGYS
Darbo valandos: 

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

Mdė S. Kedzie Ava.

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS EARAGINK SKAIIOT 
DIENRAŠTĮ "NTfUJIENOS”

6 — Naujienos, Chicago, Di. — Sat.-Monday, October 9-11, 1982




