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MASKVA, Lenkiją. — Jeigu 
kiltų reikalas, tai Sovietų karo, 
jėgos padėtų komunistinei Len
kijos vyriausybei gintis nuo ko
munizmo priešų.

šiuos žodžius pareiškė. Sovie
tų maršalas ir krašto apsaugos, 
ministeris Dimitrijus Ustinovas. 
Jis pasakė kalbą Sovietų kariuo
menės vadams. Ji buvo-pakarto-1 
ta Sovietų kariuomenės laikraš-j

kad iki šio meto Sovietų karo 
jėgos nepajėgė jų iškrapštyti.
___  ■ ■■ f - ■A «

USTINOVAS PASIRUOŠĘS PADĖTI 
GEN. VAITIEKUI JARUZELSKIUI

— JEIGU BUS REIKALO, TAI SOVIETŲ KARO JĖGOS PADĖS 
KQMUNISTINEI LENKIJAI, — PASAKĖ SOVIETŲ MARŠALAS

RUSAI PASIRYŽĘ IŠNAI
KINTI PAGMANĄ

ISLAM ABAD AS, Pak i sta nas. 
— Atėjusios žinios iš Kabulo 
tvirtina, kad Sovietų karo jėgos 
yra pasiryžustos visiškai išnai- 
fcinti 'Pagnąaną, kurio iki šio 
meto nepajėgė nuginkluoti ir 

i suvaldyti.
Afganistaniečiai yra taip stip

riai įsistiprinę kalnų pašlaitėse,tyje, o dabar agentūra “Tass” 
tą kalbą išsiuntinėjo visom s So
vietu agentūroms. • . jį,- * : ~t,. ' * : .\n. . ■ - .. . j - , . Pagman miestelis vra tikta; 10• Rusai* informuoti, kad Lenki- ?. , , . ‘ ., . į. . , įmyliu atstumoie nuo Kabulo, jos vyriausybe prate parlamen-, Jiemį nl,sileisli j
u uždaryte vis. So įdaromo ju-i ^ugl-Bklu0|, ka.
dėjimą. Sovietu kariuomenes}.. . - • i iv U - i i’ . ' inus ir nusinestl i kalnus pačiusvadovybe buvo uždraudus pra-į - , o ,-• . {mod?rniskiausnis Sovietu gink-nrfb rusams apie Solidarumo . ...
Uksltis,į norį didesnių algų ir
unijų be komunistų pareigūnų,.
bžt skelbia, apie Solidarumo urv-
joSį uždarymą. - -

Ustinovas — atoTnima

Maršalas Ustinovas buvo So
vietų atominių ginklų specialis- į rus 
tas. Jis žinojo pagrindinius fizi-| 
kos dėsnius ir jam buvo .žino-1 
mos priemonės atominėms bom-Į 
boms gaminti;’Maršalas Grečka 
jt pasirinko atomo reikalus 
tvarkyti po to, kai Uralo kalnuo
se'žuvo apie 300 mokslininkų ir 
apie tūkstantis darbininkui, k&i 
sprogo sondelWviiJ?
' Grečkai minis,* Brežnevas pa

sirinko atomo specialistą gen. 
Ustinovą visų Sovietų karo jėgų 
viršininku ir pakėlė jį į mar
šalus. $ ' / . * ' ’ *

— prieitą? ir, vieningas Len
kijos darbininkų partijos pasi
ryžimas ginti komunistinius 
idealus pilniausiai atitinka So
vietų Sąjungos pasiryžimui gin
tis nuo komunizmo priešų, — pa
reiškė maršalas < Ustinovas.

Dabar rusai puola tankais,r 
lėktuvais ir malūnsparniais? 
husams labai sunku prie Pag
inamo prisliaužti tankais, nes 
uolų takai riafreJ'siain-r. Diplr^. 
matai -tvirtina, .kad afganist^* 

^nieęiai labai atkakliai priešinasi 
rusams.

ANGOLOJE NUšOVe 
67 KUBIEČIUS 

IJSAEONA, Portugalija. — 
Iš Angolos ateinančios žinios 
tvirtina, kad pirmomis dviem 
spalio mėn. savaitėmis ten nu
šauti 67 Kubos kareiviai, kurie 
dar buvo reikalingi dabartinei 
Angolos vyriausybei.

Paskutiniu melu vietos gyven
tojai geriau susiorganizavo, įsi
gijo naujesnių ginklų ir atkak
liau puola Kubos karius, dar te
begyvenančias įvairiuose Ango
los ūkiuose. Dalis Kubos koriu i 
pasiskirstė po derlingesnius že
mės ūkius ir padeda vietos žmo-1 
riems gauti geresnes daržoves ir 
javus. Maištininkai prisitaiko 
prie atsiskyrėlių ir juos nuduo- 
bią. Kol išaiškina, kas atsitiko, 
tai maištininkai pajėgia pasi
slėpti.

Saugiau gyvena tie knbkčiai, 
kurie gyvena didesniuose cent- 
ruošė- Ji? ' gyvena saugomose 
kareivinėse, sunkiai prie jų 
prieiti.

— Jordanijos teritorijoje su
imti trys izraelitai, savo name 
slėpusieji ginklus.

— Prez. Reaganas nesirengia 
siųsti lėktuvų j Honduras, nors 
rusai ir siųstų Migus į Niką- 

. ragvą.

ZENKO SUZUKI 
RENGIASI TRAUKTIS

.

TOKIJO/ja. —- Bren^įe- 
ras Zenįp i. Suz-ufeJaikr^š lihfn-- 
kams pareišk^i, jis rengiasi 
atsistatydinti. Jis galėjo vado
vauti Liberalų ■iiįrnokrątų pąrti^' 
jai. kai ji buvo’vieninga. Dabar 
partijoj^ vieningumojnėra. Nie
kad Japtomjaiyviėni'hgiimas ne
buvo tcflcs'rsšįflihgąs, kaip ’jis 
reikalingas, šiandien.

Suzuki-yra 71 metų amžiaus. 
Jis taip pal nutarė daugiau ne- 
kandidatųjoti parlamento parei
goms. Jis turit kelis svarbius da
lykus, kuriems turės paskirti 
likusį laiką: " ■'

Niekas nesitikėjo, kad Suzuki 
planuotų atsistatydinti. Politikai 
ir žurnalistai nustebo. Suzuki 
yra stiprių nervų žmogus, turi 
kantrybės. Gal tai yra būdas 
partijos vienybei sustiprinti? — 
galvoja kiti.

mano 
menė gerokai iškrėtė vakarų * 
Beirutą,.bet darbo dar nepabai
gė. Paskutinėmis dvini dieno
mis kariai kojos neįkėlė į vaka
rų Beirutą.

Prezidentas 
įsakė iškrėsti krikščionių apgy
ventos kri ties kelias vielas- Gy
ventojai buvo Įsitikinę, kad pa
lestiniečiai ir ten < turėjo savo 
.ginĮdųr/iię kitokios medžiagos. 
Jiems galėjo, atrodyti, kad pa- 
lėštiriiečianis\ krikščionių sek to
rius gali .būti saugesni^.’

Paaiškėjo, kad prezidentas tu- 
,-rėjo Visai kitas mintis galvoje. 
Jis nori Taikaus Beiruto. Jis nu
jautė, kad ir krikščionys gali 
turėti ginklų atsargas. Jis Įsakė 
kariams atimti ginklus ir iš 
krikščionių, kad niekas negalėtų 
pradėti žudynių.

Amin Gemajel,

— Juzė Gulbinienė yra Šv. 
Kryžiaus ligoninėje. Ji buvo pa-j 
jutusi krūtinės skausmą, tai nori 
patikrinti sveikatą.

— Trečiadienį aukso 
kainavo $412-

— Zenko Suzuki yr« įsitiki
nęs, kad rinkimai atves naujų 
žmonių į demokratų partiją.

— Izraelio ginkluotos pajėgos 
gana smarkiai puolė Sirijos po
zicijas ir palestiniečius Beka 
slėnyje. Puolimas tęsėsi ketu
rias valandas.

— Londone suėjo 300,000 pa
matyti labiausiai pasižymėju
sius Falklando salų laisvin- 
lojus.
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Mindaugas, Skardis, Namulė.
Saulė teka 7:01, leidžiasi 6:12.

į Oraa debtauoiti,

— Nustatyta, kad Beirute bu
vo ^nužudy^- Ž;OO(F palestiniečių, 
nenorėjusių išvažiuoti.

— Diplomatas John H. Hold- 
ridge bus JAV ambasadorius In
donezijoj, — pareiškė preziden
tas Reaganas.

9

JORDAN

Graikai stengiasi atnaujinti pasitarimus Kipro salos 
reikalams aptvarkyti. Graikų generolai sukilo 

ri pralaimėjo.
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KARO STOVI

Londone; pagerbė karius, pasižymėjusius Falklando seki 
kovose. Mažesnis britų skaičius įveikė keturias 

argentiniečių divizijas.

DVI DIENAS ĖJO KOVOS TARP ‘ 
DARBININKŲ IR POLICIJOS

PASKELBTAS KARO STOVIS; DARBININKAI GRIŽO 
Į DIRBTUVES, BET NIEKAS NEBEDIRBA

DANCIGAS, Lenkija. — Dvi streikuojančius darbininkus, 
dienas ėjo kovos tarp laivu s4a- Kada patyrė, kad prie komu- 
tybos darbininkų ir lenkų poli- nislų centro artėja streikuojant 
cijos, o trečiadienį paskelbtas! tičji darbininkai, lai ten pasiųs

ti sustiprinti policijos daliniai, 
o netrukus paskelbtas karo sto
vis Dancige. Streikuojantieji 
nenori naujo karo, kuri pradėjo 

kariuomenės vadai 
prieš darbininkus ir krašto gy
ventojus, bet laivų statybos dar
bininkai norėjo ir nori pareikšti 
savo protestą prieš provokacinį 
vyriausybės nutari mą. Trečia
dienį laivų statybos darbininkai 
susirinko į dirbtuves, bet jįe, 
yra pasiryžę nieko n dirbti. Jie 
prie mdšinų neis, kol dirbtuvėse 
bus bent vienas ginkluotas karys 
ar policininkas.

Ne visi Dancigo darbi
ninkai streikuoja

Solidarumo unij-os vadovybė 
p'askelhė, kad streikuoja 8.000 
laivų statytais darbininkų, tno 
tarpu vyriausybės atstovas Jer
zy Urban tvirtino, kad tikrumo
je Dancigo laivų dirbtuvėse 
streikuoja tiktai 13% darbinin
kų. Prie laivų statybos dirba 
17,(N)0 darbininkų. Jie dirba 
įvairius darbus.

Visi Dancigo darbininkai rei
kalauja, kad būtų paleistas Le- 
šek V lensa, kuris suimtas nuo 
karo stovio paskelbimo praeitų 
metų pabaigoje. Vaknsai nesu- 
ruošlas joks teismas, jis netar
domas, bet laikomas Sovietų 
pasienyje. Jeigu kiltų konfliktas, 
tai Sovietų kariuomenė įsiveržtų 
į Lenkijos pasienį, pagrobtų Va-* 
lensa ir išsivežtu. A- »

Plačiai platinami 
laepliai

Ixmku policiją labiausiai ste
bina, kad Dancige kiekvr.ni 
svarbesniu klausimu yra paplitę 
nedideli lapeliai, kurie eina iš 
rankų j rankas.

Nespėjo aukščiuasias teismas 
pranešti parlamentui apie Teiks
ią uždaryti Solidarumo unija, 
tuoj Dancige ir kitoje Lenkijos 
vielose buvo atspausdinti lape
liai, kuriuos? buvo patariama 
protestuoti prieš tekį lenkų val
džios ‘r pariamento nutarimą.

Lenkų jaunimas 
įsitraukė j kovą

Streikuoja Lenkijos darbinin
kai, nes Dancigo laivų d; btuvių 
dirbininkų streikas plečiasi. Vi
sa eilė darbininkų nutarė ne
laukti kito mėnesio, bet protes
tuoti šiandien.

Lenkai darbininkai džiaugia, i, 
kad į kovą prieš Lenkijos gene
rolus įsitraukė Lenkijos jauni
mas, nukreiptas prieš komunis
tus- Jaunimas įsitikino, kad keli 
lenkų ge nerolais glaudžiai l>end- 
radarbiaujs su Rusijos komunis
tais. Su jais bendradarbiauja 
Jaruzelskis ir kili.

Indonezijos prezidentas Sukamo 
tarėsi su prez. Reaganu

INDONEZIJAI REIKALINGA EKONOMINĖ PARAMA. ' 1
APTARĖ RYTŲ TĮMORO SALŲ ŲIKIMĄ

šio į Indoneziją ir Timoro salą?
Prez. Sukamo vakar buvo iš

kilmingai Baltuose Rūmuose 
priimtas. Kartu su Sukamo Bal
tuos? Rūmuose buvo keli aukšti 
Indonezijos pareigūnai.

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Sukamo vakar buvo 
atvykęs į Baltuosius Rūmus ir 

, aptarė ne tik pačios Indonezi- 
j jos, bet ir aplinkinių salų sau- 

1 gurno reikalus.
I Prieš metų komunistai 
buvo paruošę perversmą, kad 
galėtų priničsti Indonezijai ko- 

. munistinę vyriausybę. Sovietų 
agentai buvo užmezgę ryšius su 
keliais Indonezijos štabo kari- 

’ininkais, atsivežė pakankamai 
ginklų, juos paskirstė ištikimie
siems ir pradėjo perversmą. Ge
nerolas Sukamo, tuo metu bu
vęs štabo viršininkas, laiku gavo uncija ? . . . .. .; žinias apie perversmą >r pajėgė 
Sovietų agentus nuginkluoti. 
Papirktiems agentams pavyko 
nužudyti k lis Indonezijos štabo 
karininkus ir ministerius. bei 
generolas Sukamo, gavęs ištiki
mų dalinių paramą, apsigynė 
nuo Maskvai parsidavusių.

Aptarta Rytų Timoro 
padėtis

Indonezijos vandenyne yra 
dėlė Timoro sala, priklausiusi 
Portugalijai. Komunistuojantie
ji Portugalijos kariai padėjo 
komunistams įsistiprinti Timo
ro saloje. Į Timorą komunistai 
permetė išlikimų žmonių, o vė
liau padarė perversmą. Kovos 
tęsėsūlulis mėnesius, Bet komu
nistams visos salos nepavyko 
pavergti.

Prez. Susamo turi tikslių ži
nių apie Rytą Timoro salą. Jis 
žino, kad jai labai reikalinga 
ekonominė parama. Prez. Rea
ganas, i škliusęs pranešimo, ap
gailestavo, kad iki šio meto 
JAV nekreipė reikalingo dėme-

RUSAI SAUGŪS 
BALTIJOS JŪROJ

vadovybė buvo tikra, 
Sovietų narlaiviai buvo 
vandenyse. Antradienį 

paleido galingą bomba 
vieton, bet narlaivis

di-

STOCK HOLM AS, Švedija, 
švedų admirolas pareiškė, kad 
švininiai pilki debesys, šaltas 
vėjas ir blogas oras galėjo pa
dėti Sovietų narlaiviui paspruk
ti iš Švedijos vandenų, švedų 
laivyno 
kad du 
Musko 
švedai
narlaiv’o 
nepakilo į paviršių. Baltijos jū
roj rusai jaučiasi labai saugus, 
visi jų narlaiviai slapstomi Balti
jos vadenyse nuo labai pastabios 
amerikiečių akies.

Musko vandenyse buvęs So
vietų narlaivis galėjo pabėgti 
pirma negu švedai nuleido plie
no tinklus. Jis jau galėjo būti 
pal>ėgęs, kai Leningrado radijas 
paskelbė, kad jokio Sovietų ar 
kitų rytinio bloko kraštų nar- 
laivių nėra Švedijos teirtoriali- 
niuose vandenyse.

karo stovis. Vyriausybė įsakė 
visiems Dancigo pareigūnams ir 
darbininkams grįžti į darbą.

Laivų statybos darbininkai
dvi dienas buvo užėmę visas lai- Ixmkijos 
vų statybos dirbtuves, neįsileido 
policijos. Bet kai vyriausybė pa-

’ ske.'bė karo stovį Dancige ir pa
siuntė kareivius į laivų statybos 
dirbtuves, darbininkai grįžo tre
čiadienio rytą į darbą, nes įsta
tymai būtų baudę kiekvieną, ku
ris karo stovio matu neateitų į 
darbą. Darbininkai susirinko į 
dirbtuves, bet niekas nieko be
dirba. Kareiviai saugo dirbtu
ves, mašinas, bet darbininkai 
prie mašinų neina, kol ginkluoti 
kariai sukinėjasi dirbtuvėse.

Solidarumo unijos turi 
būti; laisvos v

Solidarumo unijų, vadovybė 
pranešė visiems Lenkijos daili
ninkams, kad lapkričio 10 dieną 
būtų protesto streikas visoje 
I^enkijoje. Tokią žinią gavo ir

I laivų statybos darbininkai Ji 
;; buvo lab^j pasipiktinę ' tokiu; 

lenkų vyriausybės ir teismo nu-a 
tarimu. Jie nutarė nelaukti iki 
lapkričio 10 dienos, l>et mesti 
darbą pirmadienį. Jie reikalauja, 
kad tas nutarimas tuojau būtų 
panaikintas, Solidarumo unijos 
paliktoj veikti ne tik Dancige, 
bet ir visame krašte. Darbinin
kai kovojo už laisvas darbo uni 
jas, o. čia dabar komunistų pa-

Į veiktas p a r 1 is.mentas, vienu 
plunksnos pair auk imu. uždaro 
unijas, su darbininkais visai ne
pasitaręs.

i Antradienio popietę darbinio 
kai išėjo į gatves. Jie pradėjo 
judėti naujai pastatyto komu j 
nislų partijos centro kryptimi 
Sujudo visas Dancigas. Vyriau 
sybė subraukė daugiau policijos 
ir darbininkams pastojo kebą 
j komunistų centrą.

Sproginėjimai visame 
Dancige f

Antradienio vakare girdėjos* 
sproginėjimai visame Dancige, 
nes policija dar nebešaudė į dar
bininkus. o darbininkai nevarto
jo šaunamų ginklų. Vis dėlių

' antradienį policija suėmė 1IX

— Arafatas pripažįsta, , kad 
prez. Rcagano pasiūlyme siekti

* * * * » i
taikos Altiniuose Rytuose yra 
labai gerų minčių. Bet preziden-, 
tas Reaganas x Arafato nenori 
priimti.

Prc3L Reaganas vakar priža
dėjo Indonezijos prezidentui 

pasirūpinti ūkio reikalais 
ir prekyba.

• —^Generolas Anei šardn-pra- 
Še Amerikos žydus duoti jom 
ginklų Izraelio priešams nai
kinti

— Bolivijos policija atidavė 
Italijai 28 metų teroristą P. 
Pjgliai, išsprogdinusį Bologna 
geležinkelio stotį. Jam teks aiš
kintis teisme.
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POLICIJA KALTA
JI TURI TELEFONO.'NR.

Liūiienė

DIDELĖS AKYS

KUR PIRŠTINĖS

DRAUGAI

PASTOVUMAS

D'aironas

Nei perlipti, nei perljst negali. 
Tai Deglė nuosavu šnipu 
Po rabarbaro plačiu lapu, 
Apačioje tvoros tunelį išsiduobia 
Ir juo įlindusi kaimyno daržo 
Saldžiųjų žirnių ankštis Huobia, 
Tardamosi, kad ji pranaši tokia, 
Tai josios jokie nuostatai nevaržo 
Nei savame, nei svetimame lauke.

— Reik imtis priemonių griežtų * f 
Dėl tokių šnipų užriestų: ' /
Nes “kas perdaug, ’r'
Tai jau šelauk” 1.. .
Pasibėgioti ploto reikia.
Niekas Į dorą laisvę besiveržiančių nepeikia.

. — Suprantanti, kad turi būti 
kitaip. Jeigu visi sakys “taip”,

Nukentėjusia jam ūkininkui jau proga.ąhani Įgelti 
Ir savo ūkininkavimą aukščiau- iškelti. ; ;
Ir jis ateina skųstis.

NEATSPĖTUM KAS 
ATSILIEPĖ

Kas rausiasi po pamatais- kaimyno 
Ar per tvorą kopia, 
Visi težino, 
Kad ateitis tokiu nekokia.

Kokios iška

tris kartu 
kitais vy

Na, ar daug skelbimų?
Tiktai vienas,—atkako dūk

Štai vieno Deglė, godumu pasižymėjus, 
Kitas nustumdavus nuo lovio, 
Užsigeidė kaimyne daržo užuostų skanovių, 
Kaip įsigaut į daržą., apžiūrėt nuėjus...

Taip taręs ūkininkas virvę susivijo
Ir kilpą užmetė ant kaklo to k'nisyklinio galvijo 
Ir, parsiplėšęs tą deglatą,
Į šnipą klumpini Įvėrė “dratą”.

— Jei tokia priemonė drausmės nepatogi, 
Tai kam vagi?.

Dabar Degloji tuo tepasiguodžia, 
Kad anų skanių daržovių orą uodžia. /

Mokinys: — Tos, kur parąšy 
i: “Lėtai! Mokykla už akių’’.

Kiek ji iš viso Į
Suryja žirnių, pupų, šaba^^ių...
Tegu sau ėda, jeigu alkana; ,
Bet kiek be reikalo išmindžiojo, -.1
Bastučių, “šiemečkių” paguldė, išvertė ant šonų

— Padidinkite šiai poniai są
skaita!

■Pas-.mu^ -‘greičiau, 
vieną namo galą 
4a tau remon-

Žmona: — Ar tu 
brangusis, kad vyras vedęs, turi 
daugiau proto?

Vyras; — Taip, bet tai jau 
-per vėlu...

pašokęs
;uolo atsakė vienas rhikiny;

SUPRANTAMA PEDAGOGIKA
Kaimynų dviejų, ūkininkų pažangių 
Daržus teskyrė statinių aukšta tvora, 
Nuo pakeleivių apsauga gera. 
Daržai pilni daržovių prabangių. 
Ne tik žmonėms užteko, 
Bet ir šerti kiaulėms 
Riebiosioms ir prakaulėms.
O jau penimės dėl sunkumo virsdavo ant tako 
Abu kaimynai dėl garbės skersavus, 
Savo daržais ir kiaulėmis didžiavos.

COahST 'C& THt WlVR-OVvfR 
pR.JŽRlbiy 

3MV AUONS NO

Pirmasis vyras:— Sakykite ar 
negalėtumėt paskolinti man de- 
šimtuKą? Noriu paskambinti 
draugui.

Antras vyras: — Še. štai du 
dešimtukai paskambink visiems 
savo draugams.

mes.
Nuėjo ridikas. Ir jo nepriė

mė.
Tu. — sako, — mūsų ne

apgausi; tik iš viršaus esi raudo
nas, o viduje baltas.

Pašaukė kukurūzą, pranešė, 
kad nesurinkęs rekomendacijų 
— tik vienas Chruščiovas už jį 
tebalsavęs, o reikia trijų.

Pagaliau,, beviltiškai nusitei
kęs,. nueina kopūstas. Netrukus 
ateina patenkintas, priimtas į 
partiją. Priėnįę, motyvuodami 
tuo, kad daug skūrų, tąi
galima bus ir. lupti. '

'Krizas Pleperis Tl

— Iškepkite tortą mano žmo 
uos gimtadeiniui. R

— O kiek žvakių?
— 29. kaip kasmet.

— Mielai, —^ujtiko daktaras ir 
pašaukęs savo sekretorę pasa-

Naujokas\pirmą kartą para
davo kareiviško maisto, pastų? 
mė lėkštę \<u" sriuba budinčiam 
vai gyklo;e ir^paklausė:

— Ar čia* ' nėra pasirinki-

Mokytojas 
kas yra tau'

Mokinys: — Aš nenoriu jus 
išgąsdinti, pone mokytojau, bei 
mane tėvas pagrąsino, esą, jei 
aš neparnešiu geresnių pažy
mių, tai kas nors gaus py-

DUBĄE AR RMHJAč 
t Pietą Alijikos ųkjninfc&s 
ahartr Ifbgtr* prtcŠ trr etą 

vų išleido saro dukterį uz 
nuolio. kuris tuomet jam 
manojo radijo aparatą.

Aparatas sugedo, dėl to 
dabar nori atsiimti dukterį

Chirurgas, kurio specialybė 
moterims daryti plastikines 
operacijas, vienai pacientei pa- 
aisė kreivą nosį, išlenkė lūpas, 

pasaulino veido raukšles, žodžiu, 
iŠ “čiučelos ’ padarė lėlę.

■ Veidrodyje savim • pasigėrė
jusį ji paprašė daktaro.
M — Ar, ponas daktaras ga- 
lėtėmėt man dar padidinti 
akis?

Teisėjas: — Ąr nebuvo gali
mą šią bylą išspręst? savo tarpe 
privačiai, be teismo?: •

Kaltinamasis: — Taip tžftis- 
taf Tesėjau, kaip .'tik tą mes ir- 
darėme,- bet ta policija įsikišo ir 
sutrukdė. *

Suzana: — Aš tekėsiu:už po- 
icininko. . . >

Draugė; —> Malonu girdėti. 
Kokis- jo vardas:. - - • •

Suzauą: -į Aš. nežinau jo var
do^ bet aš turiuujo .telefono*nu- 
nėrį.:, N ' V ’ .

Pardavėjas:
— Su šiuo motociklu 

pamatysi pasaulį!
Parkėjas:
— ši. ar ana?

STATYBOS TEMPAI
Kitą kartą amerikonas gĮnci^į 

jasi su- rųsuT kieno statybos tem
pas didesnis. < _ *.

Amerikonas- sakoc; '
4-' ,'Pak mus; viskas • statomą,

— Kas parašė? .
ą— Negaliu sakyti.

— Ka?p nągali sakyti? — už
sispyrė motina. — AJ sugalvo
jau paskelbti. :•

— Gerai, atsakė duktė, — 
Tėtė atsiliepė- ' * - I

Motina rūpinosi, kad dukte
riai jau 28 m. amžiaus, o ji dar 
nesuranda sau vyro. Tai ji nu
tarė pabandyti paskelbti laik
raštyje. Skelbime ji įrašė:

‘Reto gražumo jauna turtų 
paveldėtoja nori susirašinėti 

su nerūpestingu džentelmenu, 
rręgętąnči^ pasitrankyti*’.
Jąu praėjo dvi dienos, kai skel

bimas išspausdintas. Susnrūpi- 
nusi motina ir klausia savo dūk’ 
ten:

(Kopūstas kompartijoje)

Kartą atėjo į kompartijos būs
tinę bulvė, ridikas,* kukurūzas ir 
kopūstas.Visi norėjo įstoti į par
tiją. Sėdi visi laukiamajame ir 
laukia, kol pašauks.

Pašaukė bulvę. Sugrįžo nusi
minusi: nepriėmė į partiją už 
tai, kad amerikiniškos kil-

— Taip, bet kiekvieną kai’ 
tą grįžo.

I — Norėjau parašyti, kad- vie 
nam nuobodu ir Mudna gyvenh 
Gal būtų geriau dviem? Ką tu 
sakai?

Į — Matai, Tė\e% aš ncnorhi tu- 
I rėti pamotės ant savo galvos, c 
I tau jau per vėlu ženytis...

— Jau nušnekėjai. Mirti visa 
da suspėsi, o į gyvenimą reik u 
ži>rėti iŠ priešakio, nt užpa 
kalio. L 1

| bet tau nepa
tarčiau merginu įtSkcli, dar ga

I U apgauti. .
— Tat pasakyk ką aš galit 

| daryli, kad taip nuobotju. Ne 
• su peosiniukais Marquette Var 
[ ke susipykau...
f — Rodei?

Msiai, d 1 politikos. Vien 
vartotai garbina ‘’Draugą”, kit 

i “Naujieuąs” peijpa, ir l>ip b< 
į v Kf - f '

Ko čia dabar fūn-ytk de 
: sp&ujMt Tai kad turim 

a|ne ka idiaityli* raiyti. Jeigu t< 
nebūtą, tek Tėv*r sakai
pasiųstum iš n uobodumo.

[ — Taip, lai taip, bet yra ir

Gal tavo tiesą, Maiki.
Aš tau, Tėve, patariu eiti j 

politikos U Daley kolegiją^ netoli, prie Pu-į 
Į laski ir 75-tos gatvės. Ten jau-J 
nieius ir seniems duoda paino
kas. Tu galėtum pasimokyti ko 
nors iš sociologijos.

— O kas yra ta sociologija, 
Maiki ?

— Tai visuomeniniai mokslai, 
apskritai apie viską. Galima pa
sirinkti ir kitą kursą.

— Bandysiu nueiti ir -pasikal-1 
bėli su profesoriais. Jie man ge-| 
riau patais ko mokytis, negu tu.

— Linkiu tau sėkmės, Tėve.
— Dėkui, Maiki. Lik sveikas.

— Vaikeli, ar tai tu esi tas 
didvyris, kuris išgelbėjai mano 
vaiką iš tvenkinio?

—Taip,' ponia, ;tąi aš!
— O kur tu padėjai mano vai

ko pirštines?

IŠTURMUV^IA 2MQFA
— irUnp žmona 

miausią pasaulyje
— Bet juk ji jau 

buvo pabėgusi sv 
rais....

jKOPERNĮ MOZAIKA IR MAGARYČIOS
' Dėsto šio skyriaus redaktoriai

IŠKABA KALTA
Mokytojas: — Kodėl taip vė. 

lai atėjai,
Mokinys: — Aš turėjau paisy

ti iškabos...
Mokytojas

— Ulbas, Maikutį.
Sveikas, Tėve. Kur buvai 

prąeįįą savaitgalį?-
-rrr Hųvau svarstybese, kiti va- 

dmą sįmpozijaiiiu.
— Labai gerąi, Tėve, kad se

ki mūsų mizernos 
pulsą.

— Gal gerai, bet aš iš to sim- 
pozijumo mąžąi ką tesupratau. 
Aukšlį ponai ir diplomata! gin- 
gijusi del pcfUifeos. Net ponas Lo
zorius iš Rompb buvo atvykęs. 
Jis papasakojo apie padėtį, bet 
aš negalėjau suprasti tos padė
ties esminių minčių.

— Tu turėjai galvoje p. Lozo
raitį, Lietuvos diplomatinio šefo 
sūnų.

— Taigi, taig.r apie jį aš ir 
kalbu- LA-;T-

— 0 ką daugiau žinai. Tėve?
— Ką čia žinosi! Kiekvienas 

turime savo bėdų ir rūpesčių. 
Vieną vakarą, jau prietemoje, 
atėjo vienas ponas aukų rinkti 
BALFui. Aš jam daviau dešiml 
dolerių, o jis man kvitą parašė 
ant tvoros stulpelio pasidėjęs. 
Tu žinai ,dabar BALFo vajus, į 
lai sukrapščiau ta dešimkę do- j 
lerrais ir centais. Sakau, reikia! 
gelbėti vargšus, negi nusineši į! 
kapus. Geriau BALFui, negu ka- j 
capui palikti.

— Aš tave gerbiu. Tėve, už] 
tai, kad tu geras, lietuvis, dar ir 
patriotas.

— Patriotas ar ne pati iota s, 
bei esu geras, sąžiningas žmo
gus.

— Sveikinu
— Zinai, Maikuli, man atėjo 

bzikas į galvą, kai laikraštyje 
pamačįau, kad viena ponia a. 
pa-iielė paieško vyro susipazini 
mui, o gal ir romansui? Patark 
man, ką daryti. Buvau nutaręs 
parašyti jai laišką, kad noriu 

tamsta mp? . . j susitikti su ta moteriške.
— Yra, o4 kaip gi, — atsakė — (j ką tu ųorėjai jai para 

budintysis. — Arba tu valgysi, syti, Tėve?
ąrba ne

LAIKAS NEPASTOVUS
Susitiko du draugai. Po nuo

širdaus pasikalbėjimo vienas pa. 
klausė: ', " "1’ ? ‘ ■

— Kelinta valanda?
—Kam .tokiais- mažmožiais do

mėtis? atsakė antrasis. .— 
Laikąs jpk toks nepastovu s,? kas 
v .U a nd a mainosi. ' . < -

;..♦ KO LlFTASvBIJOSI?/

Pasakykite inan 'gy
vą * sutvėrimą^
ioši,: — klausia mokyTOjassirio 
kiriiit" N z \ ’ ’ f

Kinijos gyventojų surašy 
mas parodė, kad uietąis 
buvo, daugiau kaip vienas bilijo
nas gyventojų. Tas skaičius žy 
rniaj padaugėjo.

e Indija tūri bėdos su krai
čiu. Be kraičio mergaitė jokiu 
>ūdu negali ištekėti. laikraštis 
‘Indija šiandien” kritikuoja to 
kią nežmonišką padėtį. Esą, 
pastaruoju metu 400 jaunų mer- 

ičių nusižudė, neturėdamos 
/ilties ištekėti.

Tai Deglės savininką griebė rūstis
Ne tiek dėl to, kad nuostolį kaimynui neša. 
0 dėlei to, kad didigėda:
Lyg sotaus ėdalo pas jį per maža, 
Iki ausų Degloji nepriėda.

> Singapūre lėktuvas skrido 
30,000 pėdų virš ugiukamio (/ 
mylios aukščio). Ugnikalnio pi
enai užkimšo tris iš keturių mo
terų. Pilotas turėjo nusileisti Ja- 
<a*toje, Indonezijoj a

> Treciojo Pasaulio tautos
skęttą bilijonų dolerių sko 
lojct Kjp kibios iwriu d 
<uri<M awteusiox
— prato dauftM pM&tJiati.

• Amnikofe yra ka
lnių va-slijų it fedojabaiuuhc 
^a Įėjimuos. Katiušų skanius 

pakilo 1V/r, ir vis kyia
Btaat Plinta b

IT’S AMAZING I

Golf >gib

tofva faf feno
or

F-šL
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4 Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS

Dailininkes M. Stankūnienės 
pagodos aptarimas

—...

. Kun. dr. J. Prunskio 75 metų amžiaus- 
sukakties minėjimas ::

x Dvidešimt penkių organizati- Suprantama, visi linkėjome datl 
jų atstovai sudarė komitetą, ku- ilgo našaus xeik’mo 
riam vadovauti išiinko .pirmi- palaimos.
„bku K. Mitoki. i „ _

M. matavo, sunkai,^ A B,.azfa ,r 
Jėzuitu kcplvckije 1UK2 m. spa- v .1. ./ ’ . v linu kas p. \ ascitisho 10 <i. 2 vai. Mišiose buvo še
šių kunigų acis’.a. Jubiliato gar
bei pąniokslr pasakė kun. Za
remba. Solo giedojo p-lc Siam 
kaitytė ir A. Brazis. Vargonais 
grejo muzikas Vasaitis.

Po Mišių, iškilmių dalyviai

Jubibat; s 
ir rųenininkai buvo apdovanoti 
gėlėmis. Publika plojo.

Po labai įspūdingo minėjimu 
visi haveme pakviesthį kavinę 
vaišėms. Bilietai nebuvo reika
lingi minėjime, čia — turį bilie-

rinkosi į didžiąja salę, jubiliato; kuriuos mokėjome po 
pa gerbimui. ' 1buvome vaišinami šaltais keps-

P’rin. K. Milkovaitis sveikino su priedais, kavute ir pvra- 
gausiai susirinkusius dalyvius 
ir pakvietė invokaciją sukalbėti 
kun. K- Trimaką.

Iš \Va3hingtcno atvykęs dr. J. į 
j Genys skaitė pigrindinę paskai- 
j lą apie jubiliato kilme, išmoks

linimą, darbavimosi spaud j ?. 
Suminėjo ir kites jo gyvenimo 
dorybes, i »

gaiėiais. Tiek daug buvo daly
viu, kad trūko sėdimų vietų.

Į K. P.

Daįlininkė Magdalina Stankūnienė

Iki spalio 17 ‘rd: /‘Galerijoje”, 
733 N. Wells gatvėje, vyks dai
lininkės Birutės.. Stankūnienės 
tapybos ir medžio raižinių pa
roda. Nors paroda prasidėjo ank 
sčiau, bet formalūs jos atidary
mas buvo spalio 1 d. Į atidary
mą gausiai atsilankė meno bi- 
čiulių, kurių tarpe ir . Chicago 
“Chicago Sun-Times” dienraščio 
mend skyriaus redaktorius Ha
rold Hayden. .

Dail. M. Stankūnienės parodo
je lietuviškų motyvų ciklas, tai 
lyg būtų poetiškas kaimo • epas, 
— prasmingas savo turiniu ir 
spalvingumu turtingas. Pagrin
dinis josios tapybos motyvas 
Lietuvos kaimo .moterų darbai: 
sodina daržovės, 7 rauna lixlus,- 
grybauja, skalbia, baltina lini
nes drobes, duoną kepą, karves 
melžia ir t.t. \

Kaip tapyba, taip ir medžio 
raižiniai atspausti pilnomis spal 
vomis, teikia iliustruoto veikalo 
įspūdi.- Plokštumos pabrėžiamos 
stipria grafiška linija/ Moterų 
veidai nereikalaja detalių, linija 
pasako viską, dirbantieji lauko 
darbus, įsijungia į visą drobės 
struktūrą, sudarydami spalvin-

Stankūnienės tapybos proce-1 Londone (Anglijoj). Ten studi- ji Lietuvių Dailės paroda pasi-
O r*i i r- 1 sr r/\/S i ar- . * a ___ 4- I w J-J > >sas susiveda į vieną ūkio darbų 

sezoną. Dar nelabai seniai daili
ninkė sukūrė kalendoriui rai
džių raižinių ciklą, pavadindama 
sezoniniais ūkio darbaiis, o da- 

| bar dalininkė pražydo pilnomis 
i spalvomis, gražiai reprezentuo

dama savo talentą originalu
mą.- i

Prieš trejetą metų dail. Mag
dalena Stankūnienė lankėsi- Eu
ropoje ir Pietų Amerikoje. Stu
dijavo anų kraštų gėles, jų rū
šis, o grįžusi Chicagon, surengė 
egzotinių gėlių parodą Jaunimo 
Centre. Po to praslinko keletas 
metų, jau besiruošįaBk ši^pa- 
rodai Chicagos mie^o^ ^Ėtotre, 
meno galerijų pauksnėje^buvo 
staigmena ne tik lietuviams, bet 
ir amerikiečių publikai. ■,

Dail. Magdalena Birutė Stan
kūnienė gimė Lietuvoje. Iš ma-

gą. vaizdą.
Tapyba — aliejus, didelio for

mato drobės, sudaro 16 paveiks
lų, o kita dalis — 17 medžio rai
žinių, žymiai mažesnio formato, 
kurie taip pat pavaizduoja mote 
rų darbus ūkyje. Raižiniai atlik
ti, su dideliu kruopštumu, jų švel 
nesnis koloritas, atrodo kaip go
belenai,. plus puikiai įrėminti.

• 2s.u1u.dic Limit: uitxuvvjc. 1114-' Dail.'Stankumeneš kūrybą ge-1 v ■ .... A1
zens auS<> gamtos: aplinkoje. Ap

javo St. Martin’s meno nkade-1 baigia šią 
mijoje. Taip pat studijavo Vo- 1,7 
kietijoje, o vėliau Chicagos Me
no linstitute tęsė studijas. Gra
fiką studijavo dail. Viktoro Pet
ravičiaus klasėje, Orento įsteig
toje mokykloje! Pirmą’ą savo 
darbų parodą surengė Chicago- 
je 1968 metais. Taip pat dalyva
vo kolektyvinėse parodose Ame 
rikoje ir Australijoje.

Šalia parodo?, lankytojai tu
rėjo progos įsigyti gražių daili
ninkės pilnomis spalvomis svei
kinimo kortelių, atspaustų iš tų 
paveikslų, kurif buvo išstatyti 
parodoje. Tų- kortelių . galima 
gauti ir pas autorę bei^/^iJėrĄ 
joje-

BAVARIJOJ LAIMĖJO 
JOSEPH STRAUSS

BONA, Vak. Vol/etija. — Ba
varijoje, pačioje galingiausioje 

Į kataliku ir krikščionių d.nio-
Jubiliatą sveikino popiežius kratų valstijoje, Jaunėjo Franlz 

Jonas Paulius II per vyskupą J. Strausso vadovaujama krikš- 
Dcksnj. Šato nložtn, raštu svei- ^Onių demokratų partija. ' 
kino vysk. Deksnys, vysk. V.l "Praeitą sekmadienį visoje Ba- 
Brizgys, VLIKo vardu — p. Vi-, vanjoje ėjo rinkimai j Bavarijos 
lūšis, ALTo vardu — dr. K. šid- Į seimelį. Strausso vadovaujama 
lauskas. Pastarasis .priminė, kad, partija gavo 58.8% visų paduo- 
Madrido konfertncijai, kunigui. tų balsų.' Straussas pravedė į Ba- 
J. P.runskiui laikant šv. Mišias, '‘varjjos seimelį 133 atstovus, 
dr- K. Bobelis ir dr. K. Šidlauskas ■ .

( BIUjNTJLNLAI į JLLKrUYĄ 
k * Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
|M1 W. «9th St, Chicago, DL 6O62J ♦ Tel. 925-271J

‘.S' T. riElNTINAl - r

Įima apibūdinti literatūrinei 
r * *• e

prasme: kai rašytojas savo min
tis išsako žodžiais, taip dailinin- 

r kė savo kūrinyje pasako vaiz
dais, —kaimo žmonių gyvenimą;; 
tradicijas, gal būt ir lietuvių gy
venimo istoriją.

Dąil. Stankūnienėj intensyviai 
dirbo, grafikos ir mozaikos srity
je. Jos intensyvus darbas buvo 
naudingas “savęs atradimas”, tai 
brendimo periodas. Būdinga', 
kad M. Stankūnienės kūryboje 
nėra manįeriznio — pasikarto
jimo tų pačių motyvų. ’<Jal šiek 
tiek V. Petravičiaus, kaip buvu
sio^mokyto jo, užsilikū si viena 

ja. Žiūrovas pagauna’ 
įspūdį, kaip dailininkė jautriai j 
išreiškia meilę savo tautai ir jos 
tradeijoms.

linka davė jai įkvėpimo domėtis 
daile. Po II pas. karo ji aisŽĮflw,

I Mikas Šileikis ' 
f—

' DAR GALIMA PAMATYTI
. BENDRĄJĄ -PARODĄ

. ' <.k - I <-•
Čiurlionio Galerijoje, Ine, 4038

:Ąręhėr-Ave., vykstanti Bendro-'

CHICAGOS L

i savaitę, sekmadienį, 
spalio 17 d. ši kolektyvinė dai
lės paroda gausi eksponatais, 
įvairia technika bei turiniu. Da
lyvauja 18 dailininkų, išstatyta 
44 mena darbai: tapyba, skulp
tūra, keramika ir grafika.

Buvo įteiktos keturios premi-Jbuvo “Altar boys”. Generalinė
konsule J. Daužvardienė sveiki- j .
no raštu, kaip ir daugelis kitų. Į ^^^71 atstovą. Du daugiau 
šaulių S-gos vardu sveikino VI.?,1 . . . -
Išganai lis; šeimos vardu — stu-! ffav? tiktai 3.4% visų balsų, 
dentė D. Garūnaitė. BALFoj . avarij<>s seimelį nepravedė 
vardu — inž. A. Rudis. Be sumi-i

Į nėtų, buvo daugybė sveikinimų 
į žodžiu ir raštu.

. šaulių S-gos vardu dvi unifor-! 
muotos šaulės įteikė aukščiausią 
šaulių ordiną — medalį. Buvo 
įteiktas meniškas . paveikslas ,ir 
meniškas kryžius.

Kun. dr. J; Prunskis, labai 
jautriai kalbėdamas, visiems} 
nuoširdžiai dėkojo'už tokį iškil-; 
minga jo jubilieaus minėjimą.

jos, sumoje $1,500 už geriausius 
kūrinius: Premijuotieji darbai 
pasilieka Meno Kūrinių Fonde, 
skirtame laisvai ir nepriklauso
mai Lietuvai.

Bendras parodos vaizdas ne
blogos, tačiau darbai nėra “lygus j 
su lygiu”.Yra -ir silpnesnių,yra ir 

.febai gerų darbų.Be premijų,kai 
kurie gavo garbės pažymius.Pa- V 
tartina parodą pamatyti. Įėjimas 
nemokamas. Atdara kasdien, iš-

. skyrus trečiadienį.

Socialdemokratai gavo 31% 
visų paduotų balsų. Jie pravedė

negu turėjo’. Laisvieji demokra-

nė vieno atstovo.
Strauss buvo labai akylus po

litikas. Jis patarė Helmutui 
Kohl'neskubėti, bet palaukti rin
kimų. Laisvieji demokratai gali 
nepravesti nė vieno .atstovo j par
lamentą, tai nieko nevertas >r jų
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Inž. UODAS MIKŠYS, 

50 metų studijavęs, kaip

1 MEET THE CHALLENGE!
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Atdara Hokiadieniaia nuo

CĮHEMAN, BJL, RtflatmotM ralvtirinkn*

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 kum Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 
• (r patarė mums toliau studijuoti

Krina f25. Kieti virieHaL Paltas J2.

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 50608

Spalio, pabaigoje yra rengia
mas Čiurlionio Galerijos, Ine. 25 
metų sukakties minėjimas įr^ 

j kartu a. a. dail. Zenono Kolbos 
10-ties metų mirties minėjimas. 
Bus išstatyta velionio darbų.— . 
virtražo, mozaikos, pavyzdžiai 
bei projektai. Planuojama ta 
proga išleisti informacinį leidi- 
nį. Daugiau žinių bus paskelbta 
vėliau.
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LITERATŪRA, ' lietuvių literatūros, meno Ir molsla 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinef 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jctofko, V. Stanko*, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir Vi 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis b 
M. K. Čiurlionio. M. šileikio, V. KaJuboo, A. Rūkitelės Ir JL Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusk knyga kainuoja tik J3.

'9 DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir Irt* 
fialų šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainą 
šventes jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim!* 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

♦ VleNIšO ŽMOGAUS gi V eNiMAS, Antano Rūke apraly-
tas Juozo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buitie* lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodam* tik už IX 5 5

'• LiKi u VIS KASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašauski 
Bomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnė* M 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai jdomfis Hekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruota* uuotraukoml*, pabaigoje duodam* 
rttovArdžių pavadinimai Ir Jų vertini*! į vokiečių kalbą. Laba! 
naudingoje 335 puri, knygoje yra Rytprūsių lemėlapfa. Kaina M.

< KĄ LAUMtS L1M1, rašytojo* Petronėlė* Orintaitės atsb 
minimai Ir mintys apie asmenis ir vietas neprfk. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik S3. r

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nestrpnft- 
tai Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje: tik pa 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe- 
riją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja M.

V lATTRTNtS NOVELAS, M. Eoečenko kūryba, J. Vriričte 
▼crttmaa. JOŪ yri. knygoje yra 40 aąmofbgų novrilų. Kaina 12.
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Pinigui rsSii EteSK Mite Saša?

rūpina vien tik ekonominiais krašte reikalais, jis $Sa prt 
prisipažino prie visiško nežinojimo, kaip tuos ekonomi
nius reikalus tvarkyti. Jis prisipažino, kad padarė labai 
dideles paskolas, bet tos paskolos išgaravo. Jeigu dabar 
reikėtų tas paskolas atiduoti, Ui valstybės iždas nepa
jėgtų. Jis taip pat pripažino, kad kraite eina gyva narko 
tiku prekyba. Jam buvo aišku, kad ta prekyba čiulpė do
lerius, nes už narkotikus reikėjo mokėti grynais pinigais, 
bet jam nebuvo aišku, kaip narkotikų prekybą sustabdyti, 
nes ji praplitusi ir kariuomenės daliniuose. Narkotikais 
užsikrėtė mokyklos, valstybės įstaigos.

Valdančioji karių grupė priėmė 10 mėnesių išprezi- 
dentavusio generolo atsistatydinimą, bet klausimą toliau 
svarstė. Prezidento atsistatydinimas buvo viešai paskelb
tas ir pasakyta, kad jis nežinąs, kaip ekonominius krašto 
reikalus tvarkyti. Jam atrodė, kad jis laikėsi įstatymų, 
bet tie įstatymai buvo nevykę.

Sekančiame valdančios chuntos susirinkimę&uvo pa
siūlytas generolas Guido Vildoso Caldėron. Jis pirmas Panevėžio miestas

>40UX) Orderiu karte a auknu.
>

NAUJIENŲ rištinė atdari kasdien, išskyrus .ytaiartgrctss, 
xno 9 vaL ryto iki 5 vxL popiet sežtždieaiiis — iki 13 rak

a i- - - ■ "- 1 W Į11 -' - ' 'Z'," ' .. ~~

Ramios pakaitos Bolivijoj
Bolivija yra pusės milijono ketvirtainių mylių vals

tybė Andų kalnuose, gulinti tarp Čilės, Argentinos, Bra
zilijos, Paragvajaus ir Peru. Ji turi apie 5 milijonus 
gyventojų.

Daugumą gyventojų sudaro indėnai (52%), 32% su
daro metisai, 14% sudaro kreolai ir baltieji, o 2% juo
dukų. Bolivijos kalnuose yra pagarsėjęs Titikako ežeras.. 
Sostinė — La Paz.

Senais laikais Bolivija priklausė inkų imperijai, o 
vėliau Boliviją ilgus metus valdė ispanai, pavergę Pietų 
Ameriką. 1825 metais gen. Bolivaras išlaisvino dabartinę 
Bolivijos sritį j? Ispanijos, ir kraštą pavadino Bolivija. 
Peru Respublika karo jėgų pagalba atėmė dali Bolivijos, 
o Čilė tokiomis pačiomis priemonėmis atėmė visą Paci- 
fiko pakraštį, iki Andų viršūnės.

1825 metais Bolivijos gyventojai išsirinko parlamen
tą, paruošė konstituciją ir demokratiškai tvarkėsi. Visi 
gyventojai turėjo politines teises, dalyvavo krašto valdy
me, kėlė ūkį ir kultūrą. Kartais kariai sukildavo prieš 
demokratinę vyriausybę, bet vėliau krašto gyventojų 
dauguma, kovodama už savo pagrindines tesies, grąžin
davo demokratine santvarka.

Bolivija turi demokratinę konstituciją. gyventojai 
renka parlamentą, bet paskutiniais metais Boliviją valdė 
kariai. Bolivijoje buvo sudaryta generolų chunta, kuri 
atėmė iš gyventojų rinktos vyriausybės teises ir neleido 
žmonių rinktai vyriausybei valdyti.

1979 metais Bolivijos gyventojai balsų dauguma 
prezidentu išrinko demokratą Hernaną Šilęs Zuazo, bet 
Bolivijos kariai, sudarę chuntą. (komisiją) kraštui val
dyti, suėmė naujai išrinktą prezidentą ir patarė jam iš
važiuoti Į užsieni, jeigu nenori patekti j kalėjimą. Gene
rolai pasodino Šilęs Zuazo Į lėktuvą, išvežė Į Peru ir pa
tarė nebegrįžti.

Išvežus išrinktą prezidentą, kraštą valdė rinktinė 
karių grupė. Valdė ne vienas karys, bet valdė karių pa
skirtieji. Kitiems kariams nepasitikėjimą pareiškus, 
krašto valdovas atsistatydavo. Generolas Selso Torei- 
lo, pradėjęs kraštą valdyti, pastebėjo, kad jis nesi

iškėlė šitą klausimą, jam buvo pasiūlyta krašto prezi
dentūra. Generolas Calderon buvo pats jauniausias Boli
vijos generolas, vos sulaukęs 45 metų, bet jis sutiko ban
dyti. Vieni valdančios grupės kariai pasiūlė laikinai pa
imti krašto vadovybę, o kiti pasiūlė bandyti tvarkyti fi
nansinius reikalus.

Spaudoje pasklido žinia, kad Bolivija yra prisiskoli
nusi pustrečio bilijono dolerių. Visiems kariams buvo 
aišku, kad Bolivijos vyriausybė nepajėgs šios skolos mo
kėti, nes iždas buvo tuščias. Generolas Calderon, paty
rinėjęs krašto paskolų klausimą, pamatė, kad Bolivija yra 
daugiau prasiskolinusi, negu viešai skelbiama. Jam taip 
pat paaiškėjo, kad teks traukti atsakomybėn kariuome
nės vadus dėl narkotikų plitimo kariuomenėje. Jam at
rodė, kad gal ir geriau prezidentauti tiktai laikinai.

Kada valdančios grupės tarpe ir vėl iškilo prezideri- 
tūros reikalas ir iždo nepajėgumas mokėti net ir nuošim
čius už paskolas, tai buvo pasiūlyta perduoti krašto va
dovybę civiliams; Šis nutarimas’valdančios karių grupės 
buvo viėnbaįsicli priimtas. (

Prie^ Bolivijoj' vykstančių pakaitų prisidėjo ir JAV. 
Reikia manyti, kad Amerika buvo informuota apie eko
nominę krašto padėtį. Jai buvo žinbmds ir iždo tuštu
mas. ’Reikia manyti, kad buvo žinomos ir to tuštumo 
priežastys. Kraštą valdančioji grupė paprašė iš JAV 
stambios paskolos. Prezidentas Reaganas. apsvarstęs pa
dėtį, sutiko paskolinti Bolivijai 100 milijonų dolerių, bet 
pinigus skolins tiktai civilinės valdžion pareigūnams. 
Kariškiai, nugyvenę kraštą, jokios naujos paskolos ne
gaus. Kada aiškus atsakymas pasiekė valdančią karių 
grupę, tai tada įpareigojo generolą Calderon galimai 
greičiau pravesti prezidento rinkimus.

Rinkimai buvo pravesti labai greitai, nes visa Boli
vija pastatė tiktai vieną kandidatą. Tuo kandidatu buvo 
Hernan Šilęs Zuazo, trečius metus užsienyje gyvenantis, 
1979 metais išrinktas, bet karių ištremtas krašto prezi
dentas.

Demokratas, pagrindines žmogaus teises pripažįstąs 
Šilęs Zuazo, pats sudarė visų demokratinių jėgų koali
ciją. Į tą koaliciją jis įtraukė ir komunistus, norėdamas 
kariams parodyti visų civilinių grupių vienybę. Rinkimi
nėje eigoje Zuazo kandidatūrą parėmė Bolivijos anglia
kasiai. Komunistai jokių reikalavimų nestatė, nors vario 
kasėjai norėjo gauti kelias ministerijas valdyti. Zuazo 
kandidatūrą rėmė indėnai ir įvairiausių rūsių mišiniai. 
Aiškus daiktas, Šilęs Zuazo buvo išrinktas didelė balsų

A. PEžKYS jis pat* norėtų. Todėl malonu

ST. LOZORAIČIO JR. PASKAITA
• Ponas Stasys Lozoraitis, j r., 
npriklausomos Lietuvos atsto
vas Vatikanui, š. m. spalio 3 d., 
Chicagoje, Tautiniuose Namuo
se, ALTos surengtame svarsty-
bose skaitė paskaitą. Tos paskai
tos pilnas tekstas iki šiol nie
kur nebuvo atspausdintas.

Iš gandų ir spėliojimų, spau
doje pasirodė labai nemalonių ir 
priekabiu gak užgaulių pasisaky
mų, kurie labai neigiamai nu
teikė ve vien skaitytojus, bet ir 

'spaudos bendradarbius.
Visą atstovo ’ Čt.1 Lozoraičio, 

, j n, pasakytą kalbą ūžregorda- 
vau ir,‘kad išsklaidžius visas sU- 
šidariusias abejonės, spėliojimus 
ir nemalonumus, ją ištisai pažo
džiui iš .mėgnetoftiniriės -/juostė, 
fes Aurašati. Tegu kievienas sau 
pasidaro išvadas,' kur atst. Lozo
raitis. jr., nuo tiėsos nukrypo, 
kur nukrypo ir kokia to nukry
pimo yra tiesa ir kokiais doku
mentais ji pafemta.*

Švarštybų koordinatorius p* 
J. Jurkūnas, 2tsf. ,Čt. Lozoraitį, 
jr., pristato šiais žodžiais.

‘‘Svečias iš toli, iš Romos Sta
sys Lozoraitis, jr., labai mažą 
metų skaičių tėra praleidęs Uė* 
tuvoje, Jis gimė (1924 m), 
Lietuvoje (Berlyne) ir mokslus 
ėjo taip pat ne Lietuvoje, tiktai 
išimtis^ rodos, 1934 — 1939 
tais lankė gimnaziją Lietuvoje. 
Nuo 1^0 ffi; jis pradėjo savo * 
kaip diplomate karjerą Lietuvon 
pasiuntinybėje prie Sv. Sostek 
1947 m. jis jau yra atašė, o 1®2 
m. pirmasis tos pasiutmybės 
retorius. Mirus ministeriui Gird 
Vainiui, St. Lozoraitis, jr., yra 
skiriamas Lietuvos atstovu- prie 
Vatikano. .Jaunystėje t studijūp;- 
damas rinkosi teisininko; profe~ 
sijąj Be diplomatinio darbo, / jis 
jungiasi ir į visuomeninę .veiklą 
Italijoje, o taip pat ir į t&piąd4 
tinę veiklą. ,įA . , •

Taip pat jis bendradarbiavo *r 
bendradarbiauja mūsų- periodi
nėje spaudoje.. Bet įo, kaip dip
lomato padėtis,, ypač šiandien, ir 
postas, nevisada laiko požiūriu 
jam. leidžia reikštis visuomeni
niame ir spaudos-darbe, kiek- gal

Generolas Calderon pakvietė Zuazo grįžti ir valdyti 
kraštą. Išrinktasis grįžo, bet jis nebuvo tikras, kad Boli
vijos kariai šį kartą jo nesušaudys. Jis grįžo, kai ĮSatyrė, 
kad generolos Calderon įsakymu kviečiami užsienio vals
tybių atstovai dalyvauti naujo prezidento inauguracijoje. 
Prisaikdinimo iškilmėse buvo pasakyta daug Įvairių, kal
bų. Kalbėjo ir gen. Caldėron. Jis primine naujam prezi
dentui, kad civiliai neprivalės kištis į kariuomenės rei
kalus. Kitaip kariai būtų nesutikę pravesti rinkimus.

Prisaikdinto Bolivijos prezidento. & Zuazo -pirmas 
aktas buvo tą patį sekmadienį, tuojau po inauguracijos, 
atleisti iš užimamų pareigų kraštą valdžiusių karių'gru
pę, įskaitant ir generolą V. Calderon.

Plačiai komentuojamas klausimas, kas privertė Bo- 
livijos karius be kovos atiduoti vyriausybę žmonių nnk-

bus iš jo išgirsti, iš Europos 
žmogaus, iš Europos lietuvio 
žvilgsnio į mūsų bylą, į mūsų 
veikią?

ST. LOZORAIČIO, JR., 
KALBA

Ačiū dr. Kriaučėliūnui už pa
kvietimą čia kalbėti ir ačiū mo- 
deratoriui už Įvadą, kuris buvo 
gražus bet tikrai nelabai tiks
lu*, gal būt per pažus. Ačiū. Po. 
nia (Bind^tienė) mums dabar 
pasakojo apie lietuvybės išlai- 
kymg, tai būtent infrastruktū
rą sakyčiau, ant kurios mes 
stovėdami tiktai galime vesti ko 
vą. už laisvę - ir. hepriklausomy- 

<lięM tikrai-, tikiuosi. Trumpai. 
fidriU 'dabar paberti porą prol> 
lemų .jas šiek tiek paaiškinti ir 
paskui ■ Jaukę jūkįp pąkJausSmų, 
■kūrĮft, sudauš gal, mūsų svąr-_ 

dalį.' . 1
Pirmoji problema yra šita, ir 

labai, taip sakantį aktuali it čia 
pat, viena už kitos, ir reikėtų 
jaū dabar ką. fibtA; darytu

Britų konservatorių grupė, 
pereitais metais, čia aš padary
čiu mažą itaipą,-mušėsi į krūti
nę taip, kaip- kiti mūsų poli
tiniai vėifeniai'gab mušis į krū
tinę, nes mes mėt septynis mė- 
nešfus nieko nėžmojeme apie tą 
režrtiuciją, tą - projektą, kurį 
įteikė britų konservatorių gru
pė ‘ Europos; parlamentui.

(Bus daugiau)

— Filipinų prezidentas Mar- 
coš. tvirtini, kad Amerikos ka
rinės bazės ’ reikalingas saloms 
apgmti kuo komunistų.

’ švedai paleido galingesnes 
bombas.Sovietų’ nariaivinl ižkęi- 
ti, bei dabar yrar kad
narlaivfc jau pagpririio $ Švedi
jos teritorialinių Vandenų,

duagumąa. tam prezidentui. JAV TAUPYįMR. gertm.

VINCAS KRĖVĖ MICKEVIČIUS

RAGANIUS
ŽEMAITUŠKA 

(Tęsinys)
— O tu čia ko atėjai, velnio pamazga ? — už

sipuolė Gugį. — Šaipytis is manęs, sūnų prieš 
tėvą gundyti? Nešdinkis, velniava sėbre, iš mano 
namų, ir kad tavo čia kojos daugiau nebebūtų, 
kad į mano kiemą nebeįžengtai. bedievi tu vienas!

Gugis atidžiai į Kukį pasižiūrėjo, nusijuokė, 
nusišypsojo ir tuojau surimtėjo. Veidas jo pasi
keitė, lyg kitas žmogus pasidarė.

— Žmcnės sako, kad esi dievotas vyras, ir 
patsai manai, kad dievobaimingas esi, o tavo fte- 
vobaimingumaa štai kokis: į pasveikinimą Dievo 
vardu atsakai velnią minėdamas, — iš lėto, rimtu, 
lyg susirūpinusiu balsu barė dabar Gugis Kukį. — 
Ar tai gražu, ar tai dera geram žmogui? ...

— Tokį raganių negi Dievo v^ardu sveikinsiu?
— kiek sumišęs, bet vis dar piktas atsikirto Ku
kis. — Tavo tai darbas, kad vos neprigėrėm...

— Ne mano, bet tavo, kad Dievo valiai nori 
priešintis, — su tokiu pat rimtu veidu subarė 
vėl Kukį.

— Atsirado čja man Šventoj Dvasios Jkvep- 
! is pi ' — piktai nusišypsojo įtūžęs Kukis.
— Negi tave '"’pąm Dievas skelbs savo valią? Ne 
Die\\> valią mą reiški,.bet velnio išmislu grasini,

• t? *qv - kalbų nebuš. Nebijau aš tavo 

grasinimų, velnio sėkla.
— Nagi ko dabar taip keikiesi? — subarė 

Kukį jau ir žmona. — Plūsti žmogų ir pats ne
žinai už ką. — Ji dar nebuvo mačiusi tiek įtūžu
sio savo vyro.

— Tesiplūsta. aš pripratęs, — užsimovė Gtt- 
gis kepure. — O tu, — kreipėsi jis į Kukį: — nori 
tikėk, nori — netikėk. Maža tau yra Dfevū pirštą, 
pamatyti, nori Jo rykštes dar susilaukti $— fr t*i4- 
siladksi. Ei, Kuki, negundyk Dievo — Jis tau ne
lygus. Juk ne dešimtį sūnų turi, o tik vieną. ..

Ir išeidamas trinktelėjo durimis, su nieku 
neatsisveikinęs...

PRAMUŠTGALVIS -rr
I f

Nuobodus buvo skerdžiui vėlyvas miglotas 
rudUo. Dienos trumpos, tamsios, vakarai ilgi, dar
bo jbkio nėra, valgyti nėra ko ir dėtis nėra kuh 
norą imk ir pasikark.

Pirkaitė šalta, kuri jau diena tekūrenta. Ne* 
mėgsta skerdžius kūrenti — ne vyriška* tai dal
bas. Jei bent būtų kas iškepti, pagaminti valgio, 
dar šiaip taip būtų galima ir pečių pakurti. Bet 
dabar — tai tuščias darbas.

Pinigus, kuriuos gavo iš kaimo už gyvuMą 
ganymą - skerdžiavitną vasaros metu, seniai jau 
pragėrė, nei skatiko nebeliko.

Visa kita — dešras, kumpius — jų Duvo n<- 
perdaugiausia — jau spėjo suvalgyti, o ko nesu
valgė. kitiems išdalino — senis nebuvo pratęs ryt

diena rūpintis.
Javus, kokius tik buvo iš sodžiaus gavęs, žy

dui pardavė, pinigai teko atgal žydui už degtinę.
Ateis žiema — ne bėda, kad nieko nėra. Atsi

ras darbo, bus kas pavalgydins ir pagirdys.
Bėt dabar sunkios skerdžiui dienos! Gyvuliai 

dar želmenyse, nei jų reikia šerti, nei girdyti, nei 
ganyti — vaikai vieni prižiūri.

javų kulti dar niekas nepradėjo. Kuris gi 
kūlimas dabartiniu metu, kai drėgnoje javai atsi- 
leidę — pupsėk nepupsėk spragilu, vistiek pusė 
grūdų pasiliks varpose.

Kulti, gyvulius šerti, girdyti — kitokio darbo 
žiemą nebūna sodžiuje, jokio kito jis ir nemoka.

Dabar ir patys ūkininkai be darbo slankioja 
patvariais, vietos sau nesurasdami. Visi lauko 
darbai jau baigti, miškan nenuvažiuosi, nes žemė 
tiek atlyta, jog arklys tuščio vežimo nepaveža, o 
kas Jau kalbėti apie sunkiai medžio prikrautą!

Eitų su vyrais kortuoti, bet tie patys neturi 
kur prisiglausti, visur moterys iš namų juos varo. 
Ūkininkų pirkiose visur dabar linus šukuoja, pa
kulas krečia, kuodelius ruošia—

Visur dulkės, visur pakulos limpa — nei pir- 
kion įeisi, nei įėjus kur prisiglausi, atsisėsi...

Ir moterys dar gi piktos, kaip įerzintos šir
šės: mat, joms vis kliudai. Savus vyrus iš pirkios 
varo, kur jau čia jos tau svetimą pakęs!...

Štai tau malonumai, štai tau ir gyvenimas! 
Kam ponas Dievulis šitą prakeiktą rudenį su
tvėrė !.. .

Taip galvojo senas Gugis, ant šalto pečiaus 
gulėdamas, kailiniais įsiklostęs.

Jau visai sutemo, pirkaitėj tamsu, kaip nak
čia. Miegoti nesinori ir gulėti nesinori— šonus 
skauda nuo ištisomis dienomis drunėjimo, visas 
kaip sumuštas. Bet keltis" ir įžibinti ugnį irgi 
nesinori.

.Jjr kokis malonumas — įžibinsi ugnį ar ne, 
vistiek nėra kas daryti.

O skalų Sfit pečiaus nedaug, vos keletas.
Befit kad nors ka» užritu pakortuoti ar taip 

sau papietkauti!... Tik kaa fia. užeis? Kas pa
norės patamsėję purvyną klampyti, kada net prie 
dienos šviesos sunku buvo gatve išbristi.

Ak, kad nors greičiau šis prakeiktas nuobo
dus metas pasibaigtą 1«.4 *, T

Seniui pasivaideno, kad kiemo varteliai ka- 
balkstelėjo. Iškišo galvą iŠ po kallTnių ir klausosi 
— nejaugi kažkas ateina?

Pasiklausė—tikrai kažkas klampo per kiemą.
Nudžiugo senis, nušoko nuo pečiaus, lyg 

jaunas.
Langan kažkas pabarškino pirštu.
— Dėde, ar namie esi? išgirdo Gugis.
— Namie, ųamis, vaikei. — pasiskubino senis 

atsiliepti. — užeik, aš tuo ugnelę įžibinsiu.
Ėmė patamsėję grabalioti degtukų,'
— Kur jimg vęinira nukimšoj kad surasti ne

galiu, — nusikeikė senis. r
. . (Bus daugiau) L
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R. VILIAUS

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

tokiu ėdi esu:
Naujienos, 1739 & Halsted SL, Chicago, 1L 60608

DR< PAUL V< DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 

Medicinos direktorius
1938 S. Manheim Rd., Westchester, 111. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienom is 

ir kas antrą šeštadieųį 8-^3 vaL 

Tel: 562-2727 arba 562-2728

isCbUilNn-lAlV

Dzūkėj Drauguos nariy visuotinis 

1/ d. 12 vaiTjaummo Centre. Visi 
nariai ir jų draugai Kviečiami atsi
lankyti. Draugijos Valdyba

gbtfgIKHwat ivyxs š. m. spalio men.

Service 855-4506, Pase 06058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

9907 Wert IMrd Street 

Valandos pasai susitarimą.

OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2619 W. 71rt SL TeL 737-5149

Tikrinę a k i r. Pritinką p Irinin? 

ir “contact lenses”,

BOLIVIJOS KįARlAI 
ATIDAVĖ VALDŽIĄ

LA PAZ. — Bolivijos kariuo
menės vadai lygiai prieš du me
tu neleido išrinktam preziden
tui eiti savo pareigų. Tačiau per 
tuos du metus Baiivijos kariuo
menės vadovybė nepajėgė nieko 
padaryti. Jie padarė dar dau
giau skolų. Dabar Bolivija sko
linga užsieniui it įvairiems ban
kams pustrečio bilijono dolerių. 
Niekas daugiau kariams neskoli-

A.

SKAITYTOJŲ BALSAI »;

Dr. LEONAS SE1BUTIS 
INKSTŲ, EŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

2' Valandos; antrad. X—4 pagirt, 

. katvirtad. fl—1 mL vafc.
Ofiso telefonac 776-2M,

- Prostatos, inkstų ir šlapumo 
taką chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St, Petersburg, Fla. 33711

Tel. (8132 321-4206

PERKRAUSTYMA1

Leidimai —. Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA kortelei 

it iERŠNAS. TeL 925-WW

Apdraustai porkraustymae
Ii {vairių atstumu

ANTANAS VILIMAS 
ToL 37MI82 arba VMfti

RADUO ŠEIMOS VALANDOS

šeštadieniai* ir setanalieniaii 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryta 

WOPA - 1490 AM 
transliuojamo* i* musę studija* ’ 

Marquotta Parka.

Vediji _ Aldont Dsukut 
T0W4 778-1543

7159 So, MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL 4009

vi dr. Lueas <hr nė-
buvo įsitikiflę., kad vištiena, o 
ne kas kitas, būtų galėjęs tuo 
geruoju vaistu artritui būti. Jis 
pamanė, kad tai galėjo būti viš
tienos alergijos pasekmės. Bet 
beveik tuo pačiu laiku atėjo ži
nia ii dr. William F. Lands, iš 
Miclugano universiteto profeso
riaus, apie sudarytą jo teoriją, 
kad riebalai gali kai kuriems 
žmonės būti ligos priežastimi. 
Tik tada dr. Lucas, pakeitęs 
nuomonę, pasakė, kad riebalai 
daugiausia prisideda prie artri
to skėlimo.

j Kaip atrodo, faktas lieka 
faktu. Jei Rose Marie Thomad-

i sen nebūtų užvalgiusį tos riebios 
; vištienos, gal ir dr. Lucas būtų 
nepakeitęs nuomonės ir pasili- 

i kęs prie savo, kad ne riebalai, 
• o kas kitas galėjo būti artrito 
ligos priežastimi.

Sveikatos išlaikymas 
kituose kraštuose

SVEIKATOS TIKRASIS KELIAS
VITAMINAI IR MINERALAI — GINKLAS 

LIGOMS NUGALĖTI Į

(Tęsinys)
taip lengvai’pagydyti.

Praėjus kelwms saeaUems jme iy, ’trumpos'pertraukos, į gj- 
tokios ekete, ligone, pasljuwul a M
sveikaU, atgavusi, autą. - irgi fokiu pat tikslu,
grįžti pas gj ytoją. 3? "^iDr Lucax ši karta ir tai tivonei 
p. Thomadsen. - r

— Dr. Lucas, — sakė ji, ■ 
žiūrėk, aš gaiiu visus pirštus

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 220-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

EUDEIKI
Kaip gyventi ir kaip sveikatą 

palaikyti ir amžių yrailginti, gal 
butų tinkamiausiu žygiu pasi
mokyti iš kalnuose, primityviai 
gyvenančių tautų, štai ypatingos 
vertės pavyzdys, kurį mums pa
tiekia dr. Morton Walker, ap-. 
keliavęs Pietų Amerikos šiauri
nę dalį. Tai buvo, kaip paduoda 
Enquire žurnalas, Ekvadoro 
valstybės pietinėje dalyje, aukš-į 
tų kalnų srityse. Tenai niekas

aišku, kad artritą būtų galima nesergąs uei vėžio, nei cukrinės,

nu ę Sd-Peteris " irgi mokiu pat tikslu. 
I Dr. Lucas šį kartą ir tai ligonei 
prirašė tokį pat receptą ir pata- 
rė taip pat prisilaikyti tos die^ 

’ i tos, kokia buvp paskirta pirina- 
laisvai-lankstyti ir judinti. Ne-j jaj ligonį Pasekmės įr šiuo 
beskauda, nebeskauda nė nuga- kartu buvo geriausios.
ros; galiu laisvai darbuotis, Praėjus tik Ivienuolikai savai-
veikti, —su didžiausiu, džiaugs- ligonė sugrįžo ir reportavo 
mu reportavo savo gydytojui. nepaprastą sveikatos pagerėji-

Bet dr. Lucas atsakymo suras-. mą. !r
mu reportavo savo gydytojui.

ti negalėjo. Jam nebuvo dąr

kas vyriausybę. Ji atsakė, kad 
paskolins 100 milijonų dolerių, 
jeigu vyriausybę perduos rink
tam prezidentui ir grąžins kraš
tui demokratinę santvarką.

Pirmadienį turėjo būti pri
saikdintas Bolivijos prezidentas 
Hernan Šilęs Zuazo. Patys kariai 
sutiko atvažiavusius užsienio 
valstybių atstovus ir pareiškė, 
kad kariai priėjo išvados apie 
reikalą atiduoti prezidentūrą 
civiliams.

Generolas Vildoso Calderon 
--sveikino atstovus 

iiat
Gen-jGuido Vildoso Calderon,

buvęs karių parinktas preziden-1 — Mes įveikėm diktat urą, — 
tas, vyko į aerodromą ir sveiki-1 pradėjo savo, kalbą prezidentas 
no atvykusius žymesnius svečius 
Šilęs Zuazo prisaikdinimui. Bo
livijos kariuomenės vadai atlei
do generolą Calderon iš prezi
dento pareigu ir įsakė atvesti 
prezidentus bei užsienio reikalų 
mmisterius į Bolivijos parla
mento rūmus. Pirmiausia jis su
tiko atvykusį Kolumbijos prezi
dentą Belisario Betancourt, at
vykusį į Zuazo inauguraciją.

Iš viso suvažiavo 40 valstybių 
atstovai.'

Ir, nežiūrint • tos taip nepa
prastos pakaitos, digoiiių nepa
prasto džiaugsmo, artrito skaus
mų netekus, artrito misterija 
dar šiuo kartų pasiuko neiš
spręsta. Deja, svorio mažinimo 
procesas buvo puikiausias, kada 
p. Thomadsen, Detroito mokyk-

Šilęs Zuazo, o tai yra labai svar
bus dalykas. — Mes nenorime 
keršyti, bet mes norime, kad visi 
prisidėtų prie visiškai apardyto 
Bolivijos ūkio atstatymo. Mes ]qs vedėja,, su savo šeima išvy- 
norime, kad kraštą valdytų Bo-( vo į Floridą atostogoms, 
livijes gyventojai bolivijrečiams. I 
Be to, mes praplečiame denio-: 
kratijos sienas į pietus ir j vaka
rus, į Argentiną ir į Čilę. Visoje 
Pietų Amerikoje turi būti demo
kratinė santvarka ir pripažintos 
pagrindinės žmogaus teisės.

nei širdies ai- kitokiomis ligo
mis. Ta vietovė vadinama Vil- 
cabamba. Į

Dr. Morton Walker, iš Stanį-' 
ford, Connecticut, skindamas 
sau kelią per tankumynus, An
des kalnų aukštumose užtiko 
gan dar primityviai gyvenančią 
YUcabamba tantęlę, kur, susipa
žinęs su jos gyvenimo sąlygomis 
ir papročiais, surinko labai daug 
medžiagos, įskaitant plaukus ir 
geriamąjį vandenį. Visą tą me
džiagą, analizei padaryti, perda
vė daktarui Garry Gordon, me
dicinos tyrimo direktoriui, dir
bančiam Mineralab, Ine., 
fornijoje.

(Bus daugiau)

Kali-

PAVERGTOJE TĖVYNĖJE
ANTANUI BUDRICNUI 

— 80 METŲ

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

For constipation relief tomorrow 
reach for EX-LAX*tonight.

Ex-Lax helps restore your system's own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight. 
You’ll like the relief in the morning. 
Chocolated or pills, Ex-Lax is^^^0j>, 
“The Overnight Wonder’’

Kartą, besisvečiuojant jai Flo
ridoje ir šeimai bevalgant rie
biai keptos vištienos, pamėgino 
ir ji tos vištienos pavalgyti. To 
ir buvo gana. Nepraėjus nė 12 

j valandų po pavalgymo, vėl visi 
j artrito simptomai atsinaujino; 
; atsinaujino ir skausmai- Bet ka
da ji vėl susilaikė nuo visų kitų 
valgių ir atnaujino gydytojo nu- 

! statytą dietos tvarką, vėl skaus- 
l mai praėjo rr ji -pradėjo jaustis 
' geraL

Be.t kada ji tą įvykį reporta-

Rugsėjo 20 d. Lietuvoje gyve- Į' 
nanėiam kompozitoriui ir cho. 
rų dirigentui Antanui Budriūnui 
sukako 80 metų.

Gimęs 1902 m. Biržų apskr., * 
A. Budriūnas mokėsi Kauno mu-! 
zikos mokykloje. Po karo likęs; 
Lietuvoje, dirbo konservatorijom 
je, konsultavo vaikų ir suaugu
sių chorus, rašė spaudoje. Ma- ~ 
tydamas vaikų choro repertua
ro trūkumą, komp. A. Budriu-' 
nas stengėsi jį papildyti, sukur
damas apie 30„damų.

(Iš Eur. Liet.) <

Read label and foHor 
directions.
C Ex-Lax. Inc., 1982

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

• J'

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikitės automobiliams pastatyti
mm

M A K J A I;

UUecfnf

UMavię

Laidota vią

IMrvk Loris

AMSULANSQ 
PATARNAVIMAI 

* » ik** 

TURIMI 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

. 2d33 W. 71st Street
A f 1410 So. 50th Avė., Cicero

Telef. 476-2345

VANCE FUNERAL HOME
__  1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650
TeL: 652-5245

IKDŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

,

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo progra
mų Naujojoje Anglijoje, iš stotioB 
WLYN, 1360 banga AM, veikia aek- 
padieniais nuo 8 iki 8:30 vai. ryte, 
perteodama vetbra^i pagailimu 
nnin santrauka- Be to. komenta
rai, muzika, dainoa* ir Magdutte 
Pasaka. &a programa veda Stepo
nas ir VaiMtta* Minkai- Biznio 
reikalais kreipta i Baltic Florists j 
tekti bei dovanu krautuvę, 5OX i. ' 
Broedway, Sa OoHoiu MiBa- 02121.
Telefonas 2684M89. Ten pat gaa> I 
narnos didelis pasi
rinkimas hetrrdžkn knygų ir Ii j-1 

tunAku dovanu. 11

i m.A»< DlStait .

r—" " - ........... ............ ............. ...............
SOUK CHICAGO MOTO® CLUB "RFS CH 

EXPRESSLY
DON*T CUT PM B6TWE6N CARS 
THAT ARE ALLOWING SAP® 
FOLLOWING DtSTAMCSS—* 1 MARIJA VARNIENĖ - KURAITYTĖ

Pedagogė, JuonKsorininkė. mirė 1982 m. spalio 1 <4 d.,I 
sulaukusi 9t> metų. :

Liko iittitodę: globėja Dome 1’elnilybė, giminės —į 
Adakjaa P<dta4iakat Kaliforttiįoj, Algirdas Kuraitis tikagoje, 
ueiMuir. CaAadoje, CMfja, Irena. Laima ir Viktoras su I 
šeimtimi-s Mefcsijcc^e, pussaaaras duktė Lydija Jakavjckienėj 
r pusseserės duktė Zupka »u vyru Alekar.dru Čikagoje iri 
daug giminių Lietuvoje. ’

Kūnas irasarvotas Evans |y>plyėioje, 9837 S.,Kadzic Avė.
LaMoluVta bus spalio 14 4icną. Iš koplyčios 10:36 vai. 

ryte bus nuvėtta j šv. M. Marijos Gimimo parapijos bažny-] 
čįą. Po gcdujiagų pamaldų bus nulydėta j Lietuvių Tauri-1 
■jes kapine^.
, Vietoj gėlių, prašome aukoti Tautos Fondui. j

X’uoši. dįSiai prašome gimines, draugus ir. pažįslaiįms ji 
dalyyapti atsisveikinime. 1 į

Nuliūdę: globėja, giminės, artimieji \

Laidos avių direktorius Evans. Tel. 422-2900.

. STEPONAS C, LACK IR SONOS
(LACKAWIGJ)

*«* WEST MU STREET KKpaMic 7'11U
11«Z« SOUTHWEST HIGHWAY, rialo. Hih*, HL 974-44TJ

BUTKUS - YASAITIS ~
1444 8a. 50th Av*., Cie*ro, HL T*t: Olympic 1-1H9

PETRAS BIELIŪNAS ~
«48 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfay«U* I MTI

„ Wlllilllll J1LU.U-LU .11.11.1.1i i j 11 j W_;
5 — Kauiiesoc, Chieasro. 8, TU Thirraday, Ocfobcr 14, 1982



Michalina Baronienė

HmmI. žemė — Fard*»lmwl 
UAL ESTATE FOR SALI

Lietuvos Vvč’ai, minėdami penkmetį nuo savo geradario 
D:n Kuraičio mirties, ant jo kapo uždėjo vainiką. Nuo
traukoje, iš kairės i dešinę: Joni L. Paukštis, Eleanor 
Kasputi^ INtelle Rogers, Aldona Brazis, Alge d Brazis.

Irene Saukus, kun. John Savukynas, MIC-

90 METU MICHALINAI BARONIENEI *!, kies* ub^cnes, kad -visiems teks 
dalyvauti Baronienės 100 me.u

— MarqueWe Parko Lietu-iu 
Namu Savininkų organizacijos 
nariu susirinkimas įvyks spa.io 
15 d., penktad.enį, 7:30 vai. vak. 
8 z. M. Marijos Gimimo parapi
jos salėje- Pirm. Zigmas Miku- 

< ž.s praneš apie mūsų kolonijos 
* Reikalus. Prašome visus gausiai 

(U\vv3uti. Po susirinkimo bj^

w NaMl, — Par**rissHK 
RMAL ISTATl PO* IAL*

* ' . , L.
—”  .i M .y-./ ■ ■ ■ * >

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1MOKĖJIMA1S.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS k

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAL'SKAS, Prezidentai

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
> NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

— A. A. Jono Vaičiūno vienų
’metų mirties metinių minėjimas 
įvyks spalio mėn. 17 dieną 3 vai.

4 popiet Lietuvių Tautinių Namų 
salėje. Menine programą altiks

! ' dr. J. Briedis. Apie velionį kaip
! apL bendruomenininką, šaulį ir
j korporantą, kalbės A. Juškevi-
’eius, Alg. Budreckas ir St. Va
nagynas. Minėjimo prq^rama Į
praves Daina Danilevičiūtė - J nimo Komitete seimo, įvykslan- 
Dumbrienė. Lietuvių visuomenė, čio 1982 m. lapkričio 5 7 dieno-

zmj, Ambassador viešbutyje, 
j 3400 Wilshire Boulevard, Los

VLIKO SEIMO DARBOTVARKĖ
Lok Angeles, Calif., lapkričio 5-7 dienomis 

popiet:Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi-Michalina Baronienė, bū virsi rys, dėl tolio negalėjo dalyvauti. 
Jubiliatę sveikinant, svečias 

Povilas Labanauskas priminėj 
kad jos praeities veikla nesiri
boja vien priklausymu organi
zacijoms, bet ir veiklumu įvai-l 
riuose liituviškuose užsimoja ’ 
muose, kaip, pavyzdžiui, Ame- j 
rikes lietuvių istorijoje garsioj jūnienės - Paurytes, mirusios 
‘ Laisvės Varpo rinkliavoj, ku- 1975 m spalio 18 d., septynerių! 
noj dalyvavo ir kita vaišių vieš; metų mirties liūdnai sukakčiai 
nia, buvusi chicagietė p. Earba- pamjnėti, už Jos sielą bus atna- 
ra Danys, daoar g\\emnti šaujamos šv. Mišios šį sekma- 
Washhigtone. . 1 dienį, spalio 17 d., 12 vai. Tėvų

Faktą, kad Baronienė ir am- Jėzuitų koplyčioje.
j Nuoširdžiai prašoma artimųjų 

•   j alyvautį bendro
je maldoje, >kur bus .prisiminta

; 2. Seimo atiiarvmas — VLI-
Ko Valdybos pirmininkas — dr. 
K. Bobelis;

3. Invokacija;
4. Seimo prezidiumo rinkimai; 

i 5. Seimo komisijų rinkimai;
6. Sveikinimai;

! 7. VLIKo'Tarybos pinnininko 
pranešimas;

8. VLIKo Valdybos praneši
mas;

9. VLIKo Kraštų Įgaliotinių 
pranešimai;

Klausimai ir.diskusijos.
Pietūs — 1:00 - 2:00 vai.
Antras posėdis — 2:15 vai.

ėhieagietė ir ilgrmetė Moterų 
Draugijos “Apšvietcs”, SLA 
134-tos kuopęs ir Chicagos Lie
tuvių Tarybos narė, rugsėjo 
15 diena atšventė savo 90 metu 
sukaktuves.

Gimtadienio paminėjimą su
rengė dukterys Milda Vaivadie- 
nė ii’ Lilija Povilaitienė, kuri 
atvyko su vyru Vytautu iš 
Orange City, Floridos; jis įvyko 
Vaivadų namuose, McLean, Vir
ginia, kur susirinko didelis bei 
jaukus būrys Baronienės lietu
vių ir svetimtaučių draugų.

Baronienei giminingi svečiai 
atstovavo net keturias gentkar- 
tės: anūkai Dovidas Povilaitis iš 
Chicagos, Milda Deupree iš Nap
les, Floridos, ir Antanas J. Vai
vada iš McLean, Virginia, ir trys 
proariūkai — Alice Povilaitytė, 
studentė Illinois universitete, ir 
Mildos Deupree duktė Daiva ir 
sūnus Colter John. Anūkė Vi
vian, gj’vevnauli Los Angeles,

prašoma minėjime dalyvauti. PoT mis, 
minėjimo — kavutė. }

R. LB Marquette Parko’ Angeles, Calif., 90010 
apylinkės valdyba į

— A.a. dantų gyd. Rožes Ti-
> mirusios

DARBOTVARKĖ

Lapkričio 5 d. — 7:30 vai.
! vak. — Pradiniai pasikalbėjimai 

(vyksta viešbutyje).
; Lapkričio z6 d.
— Seimo nariu ir svečių regist
racija Venetian Room.

Pirmas posėdis — 9:30 vai.

9 vai. ryto

žium. ir nuopelnais yra ne eilinę j 
asmenybė, pabrėžė kitas faktas, ’ jr 
kad ją sveikino gėlių bukietais,' 
laiškais ir dovanomis iš visų 
Amerikos dalių draugai - linkė
tojai ir svečiai, kurie negalėjo 
atvykti. į

Nežiūrint to, kad amžius pa-,^
liko kad ir lengvus melų pėd- pasauliu Vilniuje atsiskyrų Genė 
sakus, svečiai < 
nienės gyvumu, apsukrumu'ir

ir pagerbta velionė.
Liūdintis vyras

. • — Pranešu.giminėms ir pažįs
tamiems, kad 1982-X-8 su šiuo

stebėjosi Baro- Penninaitė žebriūnienė — Lie-j 
. tuvos armijos kapitono žmona, 

? sugebėjimu nepasiduoti jauni-laiką dirbusi Karo ligoninėj! 
Kalifornijoje, ir jos dvi duktė- mui; jie. linkėjo jai dar ilgų ir; kaipo gailestingoji sesuo.

Viktoras Perminąs

JAU ATSPAUSDINTA

J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

— Filatelistų Draugijos “Lie
tuva” apžvalginio leidinio pri
statymas ir, po to, draugijos na
rių susirinkimas įvyks spalio 
17 d. (sekmadienį), 1 vai. popiet 

$ Jaunimo Centro kavinėje. Visi 
& kviečiami dalyvauti ir susipa- 
S žhiti su filatelistų veikla.

£

1. Seimui, rengti komiteto pir
mininko žodis — inž. A. Ma-

GIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Sergeants
. SENTRY’S 

Flea & Tick Collar

FTms • Mk Teks

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBES

Chang* the oil and. 
filters evary 3,000 to /• 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline.
Don’t be i Bom Loser!

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

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
. LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

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

KILLS 
FLEAS,TICKS!

ENERGY 
WISE

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKšOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

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

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

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

3U

KAM MOKĖTI NUOMĄ? 
GERIAU MORG1ČIŲ.

5 ir 4 kambarių medinis. 1 auto ga

i
10. Tautos Fondo pranešimai c

A. \akselis— lautcs ton- Geri-pamatai. Mažas įmokėji- 
do Tarvbos pirmininkas, mas. Savininko paskola 10%.

Brighton Parke.

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

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

Skambinti tel. 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2931 West 63rd Street

a)

b) .1. Giedraitis — Tautos
Fondo Valdybos pirm., 
A. Firavičius — Kanados
Tautos Fondo pirm.
Diskusijos.
Pertrauka — 15 mm.

ELEKTROS {RENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avt, 
Tok 927-3559

11. Diskusijos tarptautinės 
politikos klausimais, Irčjaučiais. 
Lietuvos bylą. (Praves VLIKo 
Valdybos nariai).

Komisijų posėdžiai iki 5:30 
vai. popiet.

J GAGE PARKE savininkas par- 
Banketas — Ambassador Ball- Juoda 2 aukštų mūrinį namą.

— 1-mame aukšle 3 mieg., 2-rame 
kokteiliai, 7:30-8:00 vai. vak. — aukšte 2 miegamieji. Rūsyje ga- 
meninė programa; 8:00-12:00] iima fruošti butą. $64,000.
vai. vak- -4- vakarienė.

room — 6:30-7:30 vai. vak

Skambinti 925-7626
Lapkričio 7 d. — Šv. Kazimie-: 

ro parapijoje. 10:30 vai. ryto — 
iškilmingos pamaldos — prel. J. 
Kučingis; 12 vai. p.p: — VLIKo 
posėdžiai ir Seimo uždarymas.; 
Vaišės ir šampanas.

Visais Seimo rengimo klausi
mais prašome kreiptis į Seimo 
komiteto pirmininką, inž. Anta-' 
na Mažeika (tel.: 213/821-8681)- 
arba į VLIKo raštinę (202/ VORCE, reunites the Separated. 
667-1980).

READER— ADVISOR — PALMIST

READINGS BY

ONE VISIT WILL CONVINCE YOU. 

Help and Advice On AH Affairs 
of Life such as LOVE, HEALTH, 
BUSINESS, MARRIAGE, DI-

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

. FOR APPOINTMENT, CALL 792-2774
MIRĖ VITANT P. GALSKIS 6432 NO. HARLEM (Corner.of Devon)

CHICAGO, Ill. — Vitant P.
Galskis, buvęs Naujienų direkto
rius, sunkiai sirgęs, mirė šiau
rės Chicagos ligoninėje, sulau
kęs 70 metų amžiaus.

Liko našlė Anne Galskienė, 
gimusi Skoob, -duktė Marcia 
Clifford Digw.’e’d ir sūnus Pe
ter Galskis bei anūkai Philip^ 
Steven ir Krista. r

Pašarvotas George Schubert 
šermeninėje, esančioje 6616 W. 
Cermak Rd. Ketvirtadienio va
kare bus atsisveikinimas.

— Britai iškėlė prieš 437 me
tus nuskendusį britų laivą “Ma
ry Bose”.

“REMKTTE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

•‘NAUJIENOSE”

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo ataiminimus,

A. Gus*en — MINTYS IR DARBAI, 259 pdn liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir

JOHN GTBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Ave.
(312) 776-8700

“LIUCIJA”
Miko Šileikio apsakymų knyga 

“Liucija” -Jau' atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 

•^autorių: 6729 So. Campbell
Ave.. Chicago. IL 60629.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI ‘

Tuo reikalu jums gali daug 
ąadėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alpbonac 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos*' 
išleista knyga su legališkomi 
formom!*:

Khyga a u formomis gauna, 
na Naujienų administracijoj*

DĖMESIO
62-86 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJA!
Tiktai $120 pusmečiui automebltio 
Liability apdraudimas pcūti nie

kinis. Kreiptis:
. A. L A U R A I TU 
4445 So. ASHLAND AYL

TeL 523-3775 >

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicogo, lL 60629 
434-9655 ar 737-1717

k

Laikrodžiai Ir tesnten/Nt
PirdzvtaiM ir Taisymą* 
2M4 West F»th SfTMt 
T«L REpublIc 7-1941

Siuntiiiiai, i Lietuvą 
ir kitus kraštus :

P. NEDAS, 405^ Archer Avenue,

Chicago, III. 6063Z Tel. YA 7-5980

f

✓

M. ŠIMKŲ S t
N^tiry Public

INCOME TAX SERVICE >
4259 S. Maplewood, TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pn 

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY

<0642, - 424-1654

w. tst* u

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

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

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

TeL 776-5162 
2649 West 63rd Street* 

Chicago, HL 60629

*

13.00

F2.00

*
>

advokatų draugija
V. BYLAITIS

ir Va BRIZGYS
Darbo valandos: 

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

6606 S. Kedzie Avė. 
Chicago, III. 60629
Te!.: 778-8000

Dr. A. J. Gurgen — DANTYS, jų priežiūri, eveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais__________ —

Minkštais viršeliais, tik _ _____

Dr. A. J. Gu»sen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
2M0N£S. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___

G«Hma taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money order), prie nurodytos kainos pri

dedant $1 persiuntimo Išlaidoms.

6 — Naujienos, Chicago, 8, ID. Thursday, October 14, 1912

ITM B*. HALSTKD ST- CHICAGO. IL CHM




