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ruošiasi informuoti
naujai išrinktąjį apie JAV pozi-

rinktąjį, kada Amerika tarsis ir-Vakarams labai naudingų žinių 
prekiaus su Sovietų Sąjunga ir! apie Sovietų agentų planus pa- 
kada bus priversta sutraukti vi-J grobti Irano vyriausybę, nesi-

sės, buvo sužeisti 7 policininkai, 
atskubėję savo kolegų pagalbon. Į ciją Rusijos }; kilu kra-tu poH.

Po to įvykio j miestelį buvo _ Įikos reikalais. 
pakviesti FBI agentai, kurie ( 
su policija ieškos būdų, kaip nu-
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BALING
VLIKO SEIMAS LOS ANGELES

š.m. lapkričio 5-7. d.d. Ambas
sador viešbutyje, Los Angeles, 
įvyks VLIKo seimas. Pradiniai 
pasikalbėjimai vyks lapkričio 
5 d. 7:30 vai. vak. viešbutyje. 
Pirmasis posėdis lapkričio (i'd, 
9:30 vai. ryto, kuriame žodį tars 
Seimui rengti komiteto pirmi 
ninkas inž. Antanas Mažeika ir 
Seimą atidarys VITKo pirminin
kas dr. K. Bobelis, t - ■ •

Pranešimus padarys: VLIKp 
Tarybos pirmininkas, VLIKo 
Valdybos, pirmininkas, VLIKo 
Kraštų -įgaliotiniai. Popietiniame 
posėdyje Tautos Fondo praneši
mai: A.. Vakselis, J. Giedraitis 
ir A. Firąvicius. Po pranešimų, 
diskusijos tarptau tines: polit ikos 
kiaušiniais. r

Vakare banketas Ambassador 
Ballroom. Sekmadienį 10:30 vai. 
ryto iškilmingos pamaldos šv. 
Kazimiero . bažnyčioje, kurias 
atnašaus , prelatas J. Kučingis. 
12 vai. VLIKo Seimo uždarymas-

TAUTOS FONDO POSĖDIS

Taufps Fsndo. Tarybos? posė
dis buvo sušauktai Ne^v Yorkeę 
rugsėjo, 3 dieną. Posėdis buvo 
daugiau ■ infęrmacinio pobūdžio. 
Dalyvavo ir . Liūtas Grinius, 
VLIKo Valdybos- narys dr Tautos' 
Fondo'^cepifitIiliiiikas.

Tautoj
ninkas ^if (^e<|r^tik-padarė pla
tų valdybos nuveiktų darbų-pfa- 
nešimą^/taip patK dalyvaujant. 
Tautos £ondb iždininkui 2V:\Kub; 
pai,
kas ir įįiVo ^Įąčiad pa^iskutųo- 
ta, o vykdyti pavesta valdybai. 
Patvirtintai nauja .valdybos- sek-

retorė p. Elvyra Ošlapienė, taip
gi nauja TF atstovybė Cricagoje 
Bei sąstatas dviejų atstovybių 
Australijoje. (Elta)

LENKAI NUOGAI KRĖTĖ 
D. VALENSIENĘ

VARŠUVA, Lenkija. - Danu
ta Valensienė, Lešek Valensos 
žmona, grįždama iš pasimatymo
su savo vyru, buvo seržantų iš- ■ 
rengta ir iškrėsta.

Josios vyras nenubaustas. Jis 
laikomas “namų arešte”, bet ne 
namuose. Jis išvežtas į Rusijęs 
pasienį. Jis labai stropiai saugo
mas. Jam neduoda lenkų, spau
dos. Žinias apie Lenkijos įvykius - 
jis patiria iš jam draugingai nu
siteikusiu kariu, v *

Seržantai manė, kad Valensa 
parašė atsišaukimą ir žmonai •’ 
padavė, kad jį .perduotų Solida-/ 
rūmo veikėjams, o šie slaptai at-'j 
spausdintų. Seržantai krėtė vi
sas siūles, pamušalus, bet nieko 
pas ją nerado. Josios vyras ne
davė jai jokio atsišaukimo.

Radę atsišaukimą, jie būtų 
-tuojau'sūruoSębyiįį ir 
teisę-už "kurstymą kelti maištą 
prieš vyriausybę. Valensa yra 
suimtas jau nuo pirmos karo 
stovio paskelbimo dienos.

MIRACLE -VALXEY,Kriz.: - 
Praeitą-šeštadienį , policija atvy- \ 
ko į šį miest elį sulaikyti du Kris
taus Gydymo Centro tikybinės 
grupės narius, bet kąi^priartėjo 
prie namo, kažkas špvė' į polici- 

-liinkuš šie, save gindami, šovė 
į.vietą, iš'.kur kulkos buvo šau
namos- Tuo ir prasidėjo susi
šaudymas, kuris paliko du tiky

binės grupės . narius užmuštus

Didieji JAV karo laivai ruošiami plaukti į Persijos įlanką

Leonido Brežnevo sveikata nesitaiso, 
Andropovas - stipriausias kandidatas

VALSTYBĖS DEPARTAMENTAS RUOŠIASI PRANEŠIMUI 
NAUJAM VALDOVUI, KAD NEPADARYTŲ KLAIDOS

MASKVA, Rusija. — Leoni- tai ir įvairūs? gizeliai turėdavo 
das Brežnevas, organizuodamas pastatyti jį ant kojų. Paskutiniu 
visus savo draugus politiniame • niehj- jis-jau’ nepajėgia" valdyti 
biure, galėjo iki šio meto išsi- savo rankos pirštų.
laikyti valdžioje, bet atrodo, kad Brežnevas būdavo nuvežamas; 
jo sveikata silpnėja- Jis pats ir į paradą arba aerodromą, ten

į gydytojai tvirtino, kad atsigaus; prastovėdavo ir pralaukdavo, ko] 
' ir -sustiprės, bet vasara ir Kry-:jį vėl pasodindavo į vežimą. I)a- 

— mas jam nepadėjo. Paaiškėjo, bor atrodo, kad Brežnevui jau ir 
kad geriausi Brežnevo draugai kalbėti sunku. Pradeda stenėti, 
buvo Sovietų Sąjungos premje-j kol ištaria reikalingą ž<xlį.
ras ir užsienio reiaklų ministe-’ Jeigu būtų išrinktas Černenka, 
ris Andrei Gromyka. Atrodo, * tai gali kartais jsm būti sunku 
kad Brežnevas turės atsistaty-f suvaldyti visą sovietinę imperiją^ 
dinti, nes jis nepajėgia atlikti! Tuo tarpu Andropovas moka 
aukščiausios tarybos pirmininko! trumpai ir aiškiai įsakyti. Andro- 
pareigų. į povas gali greitai orientuotis ir

Amerikos diplomatai, patyrę žino į ką kreiptis, jei jam būtų 
. r apie šias politinio biuro nariu' reikalinga pagalba.

ir du sužeistus. Iš policijos pu- nuota,kas ruošiasi informuoti -------------------
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KALENDORfiLIS

Spalio 26: Evaristas, Mingin- 
ta, Nergis, - Pagezanė, Vaištau- 
tas, Mingnita.

Saule.teka 7:22, leidžiasi 5:58.
GražLrudens diena.

____  __ ___ y ____ LONDONAS, Anglija. — Bri- 
su policija ieškos būdų, kaip nu-j Amerikos diplomatai nori iš tai pasigyrė, kad iš Irano pas 
raminti įsikarščiavusius gyven- j anksto informuoti naujai iš-'juos atbėgęs rusų šnipas davė 
tojus. Sekmadienį padėtis buvo 
pagerėjusi, bet buvo jaučiamas 
didelis įtempimas, kas ilgainiui
gali sukelti naujų neramumų ir savo jėgas Amerikos intere- J traukti iš Afganistano ir įsistip- 
blogesnių pasėkų.

Kanados premjeras Trudeau gana ilgai tarėsi su sek
retoriumi George Shultz įvairiais ūkio reikalais.

Kanados doleris pamažu smunka-

sams ginti. Amerikiečiai nori, rinti Persijos įlankoje.
Į kad naujai išrinktasis nepadary-j šiandien britų spauda prime 
j tų klaidos ir neperžengtų ribos j na britų policijai, kad pas rusus 
ir nepradėtų karo. Amerika ka- perbėgę brilų pareigūnai bri- 
ro vengia, nors JAV priešai gali, tams padarė daugiau žalos, negu 

į atvykę rusai padarė naudos, 
j 1963 metais pas rusus perbėgęs 

H. A. “Kim“ Philby rusams pa- 
! vė sąrašus visų brilų šnipų, dir- 

Niekam ne paslaptis, kad L. į busiu užsienyje.
Brežnevas būtų norėjęs savo įpė-1 G. Arthur Prime davė Sovietų 
diniu palikti Konstantiną čerJ valdžiai žinias apie slaptus ži- 
nenką, bet politiniame biure Ju
rijus Andropovas turi daugiau 
balsų. Jeigu Brežnevas turėtų 
atsistatydinti šiomis dienomis, 
tai Andropovas ‘turėtų užimti jo 
vietą Černenkai truktų kelių 
balsų.

Andropovas yra keliais metais 
jaunokus, geriau informuotas 
apie Sovietų Sąjungos vidaus ir 
užsienio politiką.

Brežnevas nevaldo 
kojų, rankų

ją įtrauk i į karą.

Andropovas — stipriausias 
kandidatas

nioms pranešti kodeksus, kad 
rusai galėtų žinias sekti. Jis da
vė daug informacijos ir apie 
Siaurės Atlanto S-gos šnipus.

JERUZALĖ, Izraelis. — Gene
rolas Ariel šaronas sekmadienį 
prisipažino Izraelio parlamente 
komisijai, kad jis padaręs klai
dą, įleisdamas Libano krikščio- 

I nių milicininkus į dvi stovyklas, 
j Jis nemanė, kad milicininkai 

žudys beginklius palestiniečius, 
bet jie taip padarė. Tada jis pats

Leonidas Brežnevas jau kelin i pasiuntė Izraelio karius į sto-
I vykias, kad suimtų ir išvestųti metai nepajėgė valdyti savo

kojų. Jeigu atsisėsdavo, tai ne- ’ milicininkus. - ■: 
pajėgdavo atsikelti. Jo adjutan-* šaronas prneigė žinias, kad

DIDIEJI KARO LAIVAI, JAV 
MARINAI RUOŠIAMI KOVAI

YRA PASIRYŽUSI GINTI SAVO INTE- 
LAISVĄ NA1TOS TRANSPORTĄ

Didu j i Ame 
’ rikos karo laivai, transporto 
I lėktuvai, malūnsparniai, mari- 
J nai paskubomis ruošiami skristi 
į Persijos įlanką, kur netrukus 
bus sudalytas Amerikos karo 
laivyno dalinys, — sako oficia- 

. lūs vyriausybės pranešimas.
j Arabų lygos atstovų kelionė į 
j Washingtona, atbėgusių Sovie- 
| tų šnipų pranešimai iš Irano, 
, Vakarų Europoje ir Afganistane 
’ įvykiai rodo, kad Sovietų karinė 
j vadovybė planuoja primesti sa- 
jvo valią Iranui, nesirengia 
Į trauktis iš Afganistano ir nori 

_ kontroliuoti naftos transportą 
į Persijos įlankoje- Tai privertė 
prezidentą ruošti atskirą dalinį

' gyvybiniems Amerikos int:re- 
ATĖNAI, Graikija. Praeitą sams apsaugoti.

savaitę graikų agentūros paskel-1 Anksčiau prez. Carteris pa- 
bė, kad Andreas Papandreou reiškė, kad Persijos įlanka turi 
prarado apie 107< balsų. Dabar būti laisva naftos transportui, o 
paaiškėjo, kad jis laimėjo dau- dabar prezidentas Reaganas turi 

negu pirmų balsavimų me---imtis, konkrečių žingsnių visepe 
_ - . . -- Persijos įlankoje, kad rusai, pa

grobę Iraną, nebandytų kontro 
liuoti naftos gamybos šaltinių, 
jos pervedimo.

Jau yrą paruošti 200,000 ka 
rių, jūreivių, marinų, lakūnų ir 
kitokių specialistų, kurie ruošia
mi išplaukti į Persi j cs įlanką, 
Somali jos* pakraščius, Afrikos 
Rago iškyšulio strategines vie 
tas. kad niekas negalėtų kliudyti 
Amerikos transporto laivams į 
laisvai plaukti Pietų Afrikos ir 
Viduržemio jūros vandenimis. 
Organizuojamų karo jėgų cent 

. ras dabartiniu melu yra MacDill 
aviacijos bazėje.

Prezidentas Reaganas buvo 
pr ižadėj ęs Libano p rezide n t u i, 
kad planuos pasiųsti daugiau 
marinų į Libaną, kad padėtų Li
bano kariuomenei nuginkluot'. 
palestiniečius ir galimai greičiau 
juos išsiųstų iš Libano. Sekreto
rius Caspar Weinberger praeitu 
savaitę suabejojo, ar ten reikė- 
daugiau marinų. Jis žinojo, kad 
ruošiama didelė ek pedicija į 
Persijos įlanką, šio kariško vie
neto

tu- Papandreou sudarė koalicinį 
susitarimą su komunistais. Vi- c
sur kandidatavo jo parinkti kan
didatai.

Dabar premjerui bus lengviau 
valdyti kraštą. Jis turi daugumą 
ne tiktai parlamente, bet ir savi
valdybėse, kur socialistai prave
dė daugiau kandidatų.

Dabartiniu metu 290 parla
mento narių tarpe yra 129 Pa
pandreou socialistai. Komunistai 
turi tiktai 23 atstovus; Nepri
klausomi demokratai turi 9 at
stovus, o kitos partijos turi 
mažiau.

50.000 BERLYNIEČIŲ 
PROTESTAS

BERLYNAS, Vokietija.—Pra
eitą šeštadienį Berlyne įvyko 
50,000 berlyniečių demonstraci
ja- Jie buvo nepatenkinti Kohl 
vyriausybės nutarimu sumažinti 
Vokietijos bedarbių ir pensijon 
išėjusių socialinės apdraudos su
mas.

Kancleris Schmidt pasiprieši
no socialinės apdraudos minis- 
toriui. Jis tvirtino, kad negalima 
mažinti darbininkams mokama 
socialinę apdraudą, bet Kohl 
vyriausybė leido jam mažinti 
mokamą sumą. Tokia didelė de
monstracija įvyko, kai berlynie
čiai protestavo prieš Sovietų 
pasikėsinimą pagrobti Vakarų 
Berlyną.

Alrėjančiuose rinkimuose so
cialinės ajxlraudos klausimas 
bus svarbus veiksnys. Gyvento
jai moka, kai dirba, lai dabar jie 
turi teisę gauti būtinai reikalin
gų pragyvenimui sumų. Schmidt 
tvitrina, kad jam bus lengva lai
mėti sekančius rinkimus.

šaudė palestiniečius masėmis. 
Milicininkai šaudė pavieniui pa
lestiniečius. Bet tie nusikaltimai 
tuojau buvo sustabdyti.

Izraelio kariuomenės vadai 
nepatenkinti šiuo gynybos mi- 
nisterio prisipažinimu ir leidi
mu žudyti stovyklose laikomus
beginklius palestiniečius. I

; t
4

veikimo laukas apims visa

Persijos įlanką ir Pietų Azijos 
sritis.

Amerikos karo jėgos ruošia
mos įvairiose vietose, kad atėjus 
nurodytąjį laikui galėtų jas per
mesti į Persijos įlankos bet ku
rią vietą. Pirmieji bandymai 
eina Pietų Kalifornijoje, netoli 
Twentynine Paims vandenyno 
pakraščių.

Dabartiniu metu Persijos 
įlankoj. Somalijcs ir Etiopijos 
pakraščiuose yra Amerikos da
linių. Jeigu būtų reikalo, tuos 
dalinius galėtų jx?rmesti į Liba
ną arba kurią kitą vietą. Jeigu 
reikėtų ginklų, tai ir juos galė
tų permesti.

ANKARA, Turkija. — Gene
rolas Kenan Evrcn sekmadienį 
pasakė pirmą kalbą, raginda
mas visus turkus ateinančią sa
vai te batšuoIi uZ.nuuj^ Turkijos 
konstituciją.

Turkijos kariuomenės vadovy
bė yra pasiruošusi perleisti vy
riausybę civiliams, bet vyriau
sybės nepc.deis, jeigu krzšto gy
ventojai ir toliau nesusivaidys, 
negerbs įstatymų ir pradės vie
nas kitą žudyti, kaip lai dūrė 
praeitais metais ir anksčiau. 
Balsavimai prasidės 1: pkricio 
5 dieną ir pasibaigs 7 d.

Kariai vykdo kiekvieną paža
dą. Ji? vykdys savo pažadus ir 
ateityje. Turkų vyriausybės pri
valės laikytis konstitucijos nuo
statų. Jeigu premjeras arba ini- 
sisteriai nesilaiko dėsniu, tai 
jie privalo eiti į teismą. Bus trys 
didelės bylos, kur teismai aptars 
nusikaltimus ir nusikaltėlius nu
baus.

Jis pareiškė, kad kariai ne
leis kritikuoti naujai paruoštų 
konstitucijos dėsnių. Už jucs 
balsuoja arba atmeta.

— Federalinės valdžios atsto
vas, tvarkantis leidimus kalbėti, 
turėtų palikti stotis laisvas ir 
leisti visiems laisvai kalbėli.

Valstybės sekretorius G. Shultz tariasi su kanadie
čiais ir kitais atstovais ūkio reikštais.



TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
^Qpp, Rr9*o ff darnos pagrindai

Nau|jii-sių (pųks,i žinių populiarus perteikimas 
tpNAS /tDOMAVICIUS, M. D.

VITAMINŲ REIKALAI (4)
i 

Pradėkime ne tik reikiamai susipažinti su ; 
vitaminais, bet ir imkime gyventi prisilai- ► 
kant tiesos vitaminiškuose reikaluose.

(Mediciniškas raginimas)
Vį'l’jpiPįĄS B-2 (RIBOFLA-1 B 2 vitaminas (ribofįarin) 

N VSį. 4h ll^’o pirmą kartą iš randasi mielėse, inkstuose, kę- 
mielų (fewer’s yeast) išskirtas pčnyse, širdies raumenyse ir kį- 
1920 metais. Kiek vėliau (1935uuose vidaus organuose, pilnų 
m.) jis buvo pirmą kartą labo
ratorijoje pagamintas (sintezuo
tas). «|is tirpsta vąnjlęnyje ir 
tuojau susigęria iš PLO^įV^V’ 
įtarnų j kraują. Kraujo keliu jis 
patenka į kūno celes. Jose jis 
padeda kūnui pasisavinti (m.ta- 
bolizuoti) baltymus, angliavan- 
džius (miltinius- - krakmolinius 
valgius ir riebalus. ;

ATtamino B-2 perviršis yra 
prašalinamas iš 'kūno 'su; štapi- 
mu; Tik nedidelį kiekį to vita
mino sandėliuoja kepenys • it 
inkstai. Todėl jis turi būti kas 
dien-rėguliariai papildomas, no
rint. kad jo kūne negritruktų."' 
Žinovai tvirtina, kad B-2 vilą-, 
mino valgomame naajste randa
si riiaži kiekiais todėl jis. dažiiai 
turi būti papildomas šalia-mais
to., Gerai,* kad jis 'yra atsparus 
karščiui ir mhžai jo sunyksta vi
rinant. Tik žinotina, kad ŠAR
MAI ir ŠVIESA; (ypač ųltravio-' 
lėtinė, kaip saulės spinduliai) 
ii gali suardyti. »

Vitamino B-2 darbai kūne, .

Tinkamas kūno celių darbą: 
vimasis reikalauja vįtaniino B 2

į||MCŽ|S B-2 (RIBOFLA-,

*rūdų miltuose, sūryje, avokado 
vaisiuje, lapuotose daižovėse. 

■kiąuišpio trynyje, molasoje 
^tytacksl-rap moįases), ankšti
niuose j^tvuose - daržovėse (le
gume — ankštis) ir riešutuose.!

čia irgi atsiminkime, kad ap
eitume be- trynių savo mąiste, 
■les. jie yra gausūs cholesteroliu, j 
Išniinįiugai -besima įtindami, 
mes galime pakankamai vitami
no B-2 ’gauti iš virš minėtų na
tūralių šaltinių. Taip pat apsal
kime be" gyvulio vidaus organų 
(kepenų, įjikslų, smegenų. į>lau- 

’čių, širdies. . .)*, ypač podagra 
'(goų|), negaluojantieji?:4 .tokio 
hi^aisto/venkime.;Vien, kad try- 
*ąiai ir. minėti vidaus organai 
•gausiai turi vitamino -B-2, dar 
nereiškia: kad tubš maisto dalv- 
kus mes turime naudoti savos 
sVeikalps pataikymui. Beikia iš 
visų pusių -sveiką' maišią nau-^ 

■ dofi. išniinlįngasis taip ir .elgia
si: jis vitamino B-2 pakankąųuai 
dąųną' 
?esiiuaitmdamas — valgydamas1 
gausiai ankštirų maistą' (žirnius, 
pupas, pupeles, ypač sojos to 
kiąs). Lietuvoje ūkininkai vir-

M. ŠILEIKIS saitos žiemos vaizdas

vidurių papu Limo, žirnių\- pupe- dantiems ir sveikiems plaukams vaistą įpakuoti, vis vien žmonės 
’ į liu užvalgius./Gerai suk ramty-1 nereikia. Jokio kirpyklose rėk- y^a taip nes'iorien tuoj an tieji, kad 
• 1 5 ! • t .Ii. ___ __

žiau šitokią negerovę jąusįme. 
;Plaukų-nagd ir odos grožį-

sveikatą ne' IjpąĮaįs, ne kosme
tika pątaikykįi^ie, bet s y ę i k ų 
maistų .tūs kpno dalis aprū^ųų- 
kime. Tiesiog baisu, .kaip jnū- 
.staktai;pilk. įhla visokius ‘nie^u| 
tant plaukų, f odos ir nagų. Pri- 
•nągaųdta, viėn savos kišenės sto
riu besitūpįidama^; įsako nau
doti visokias cheųul|ąįu§ ptau- 
Kamsę nagiųs otfei, dargi ge; 
'rai ątrodąfcėiąs maginąs . rodo 
skelbimuose * tuos J chemikalus

kiinė ankštinį -maistą, tada uia-1 tamuojamo skysčio nenaudoki-- 
me. Jokių aliejų plaukams ne
reikia. Daugiau dėmesio kreip
kime į sveikumą kas randasi po 
plaukais, savo* proto į ne-

pliusus, nagams ir odai ne-

Save gerbiąs lietuvis nemė
gins 14 p^ąujįo atąpginjmą nyį- 
kėli go kęlįolįką doferiį. Jei prą- 
Įįėjąi plikti taip, kaip, ^yp tęvas 

k pliko, prapliksi, nežiūrint kur 
nežiūrint' kokias/artojancias.'r Na.f begalviui toj besrgydysi, 

įr/užtcilką. Jis pilte pila ant priemones prieš tokį plikimą
■ • .. , . .. •< plauku in odos 'visokius -siekus, naudosi.Tai paveldimas dalykas.mar < labai. ..nawD®i rinksiu Lp - t ', i,, rt .t- {-'tepa nag^s,jr tąnąsr gerai da-j Jis r nepataisomas, -bu- ta tiesa 

:ąs,? pagal madą gyvenąs. Nė' reikia tokiems sutikti. Jei tokie 
įetuvis taip nesveikai iabai pergyvena, patartina to-

. Su ta tiesa 
reikia tokiems sutikti. Jei tokie

dėl to. kad tas vitaminas talkina , ^Yy pupelę su bulvėmis. Jau
celei panaudojime deguonie 
(oxygen): Tas vitaminas yra
svarbus jAlaikymui. gerame sto
vyje plaukų, nagų ir odos. Taip 
pat šis vitaminas yra reikalingas, 
regėjimo pagerinimui.

Kur B-2 vitaminas 
randasi gamtoje

tada jie sveikai maitinosi, dar 
jcdaug žinodami apie vitami
nus. Jie savo daržuose gausiai 
rūgindavo pupelįų, o laukuose 
žirnių. Nepameskime mes dabar

vienas 
nesielkime.

Jokiųf plaukams ctyemikalų 
nenaudokime: į>u-paprastų mui-: 
lu (geriausia Ivory)-savo plau-, 
kus -sumuiluokhne: ir, penkioms 
minutėms praėjusį, vandenių nu
plaukime- Tadą;_ vėl išmuilavę.

< čia būdami lietuviškos galvos: plaukime DEŠIMT minučių. Po 
-5 naudokime gausiai sveiką mais- ta, išplaukime-švariu vandeniu.

! tą puepelių pavidale. Nebijokime ir daugiau nieko gražiai atro-
to, .išplaukimą-švariu vandeniu.
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kienis dirbtinus plaukus (peru
kus) nešioti.

Tik jau netikėkime reklamo
mis, perstatančiomis ’ gražaus 
vcido-piaukų moteris ir peršan
čiomis naudoti jų skelbiamą 
priemonę plaukų priežiūrai. 
Tiek plaukų, tiek nagų l>ei odos 
priežiūra yra sveikas maistas ii 
švara. Prisilaikykime tų dviejų 
dalykų, ir mes turėsime reikia 
na i sveikas minėtas kūno dalis- 
Pats laikas mums visiems imt; 
Jaugiau dėmzsio kreipti į-svar 
iriąsias žmogaus kūno dalis: jo 
asmenybe, jo išsilavinimą, dar- 
bo-tvarkos pamėgimą, į’ pajėgu
mą apsieiti be svaigalo, rūkalo 

Į ų- narkotiko, o taip pat ir be nie 
kam tikusio maisto.

Vitamino B 2 trūkumo 
ženklai'

— * V *

Vitamino B-2 (Bibof lavino), 
trūkumas gali pasireikšti AKIŲ- 

' MATYMO negerumais: degini* 
jausmo akyse, jautimu smėli* 
jose, šviesai jautrumu, akių 
nuovargiu bei lėliukių išsiplėti
mu. Dar pleiskanojimas ir išopė- 
įrmas apie nosis, burną ir ausis, 
o taip pat ir ant kaktos, gal;

į e;kšli vitamino B-2 trūkumą, 
j Todėl visi nuo dabar lietuviai 

NENAUDOKIME jokių akims 
lašų BE GYDYTOJO patarimo. 
Fr visokie lašai dabar gauna 
mi be recepto ir naudojami šie 
krašto žmonių aklins lašai yra 
pelnagaudžių mums paruošti 
nesveikatos spąstai: naudok tuoc 

;iašii’ akių nuovargiui, ir nesi 
rūpink sveiku maistu — tai jų 
paslėptas šūkis. Nė vienas mū 
siškis nepakliūkime į tokias pel 
uagiucHiu žabangas. Ygač da
bartiniu taiku, kalte nesuskaHę

• ina <taug>1)ė paįriaiši4ių Tina 
: žmones sargdinti Visai žmogaus 
^hkrms nereikalingais lašais da

! bar tūlas savo akis išdegina, nes
• pradėtas žmonių sirgdinimas 
nauju Būdu: nuodų į vaistams 
skirtu medžiagas pridėjus. To*

• lisu toks sirgdinimas dar gausės. 
’Dabar tūtas ptaunas savo gerklę 
visai nsnaudingu skysčiu ir išsi- 
degina ęcrl’ta. nes kbks beprotį

(Tęsinys) Šiauliuose įsėdo į Klaipėdos 
traukinį, o man kelioms die- 
gimus 43r leko pasieti Didžio
joj Lietuvoje. Centro valdybos 
pjrftjuynkąs ųęnortjo manęs iš-

ta 3 į išange nusista
tymas sukilimo reikaki. Man 
buvo įsakyta aplankyti Šiaulių 
rinktinę (skylių), sužinoti, kaip 
ten vyksta pasiruošimai’ sukili
mui ir grįžti į Kauną.

Vladas ir Emilija Pūlviai, pa
siekę Klaipėdą, apsistojo -Rjdu” 
viešbutyje. Tuose namuose ra
dosi Prūsų Lietuvių B^lso pe- 
dakoija ir spaustuvė. Taųię gat 
Viešbutyje buvo ir Poiilinip Lie- 
tuvių j^Iubo kam^ąrys, kur 
žyyl^yo patikimųjų ir ąp.amai 
mažesnio masto lietuvių susirm- 
kimai ir valdybų posėdžiai.

Pūtvį§ §uėjp surib į Kontaktą 
su IJrįiVgs J. Žil.um,
sų V. šaųlinsku ii* su Kisigs *os 
|ąuiių vadu J. Brūvelaičiių ku
rte ruošė' patikimųjų sud^inki- 
iną pagal Kaune numatytą pla
ną. Tasai susirinkimas turėjo 
būji neyfvešas ir turėjo įkurti 
slaptą'Klaipėdos krašto reYohu- 
cinę Valdžią. Pūtvis rašinėjo 
straipsnelius . į Prūsų Lietuvių 

. . . Balsą Ir busimo susirinkimo ne-
. . boję, aš buvau valdybos sekrfc-i kantriai laukėk

Itor- ir prez^diumo nary^‘ir j Tame s^iri'nliinie tikėjosi su- 
KF1 Xl/ iri ■ ^stiukas na t- len* * Pąt Kultūras- ir ūksiąs SU-saU sėnais paijsta-
KL1 .la , jei ųusas p . propag^^ skyriaus viršininko Į Inajš Vanagaičių ir Marty- 
? T Pigose. Pūtvis taip pat fparei^ įgį Jaiiktim, kurie Jankėši šilo-

■ kalavoj kad jo žmonai, būtį' pa- į Pa^ėžupjjį 'jįįfež. daugelį ' metu 
l įęl^mėntai.ir vi?a įya.! draudži^osi^iietuVių s^dus 

x. Ižiuoti į Klaipėdą, nes dėl nusil- pūtinirįo,reikalais. į'ačihįiTūi- 
pimo po ligos galįs yykii tiktai; įaiikhmįuį^hkimi -bu-

kąrtu su žmona. Kpt. Kimadis Vo neb naujas
tuojau priėmė abi sąygas. Vadas smūgis
’r ?ūtviai grįžo šilb-Pą- įejįį|q. .jani pajudėtįųi Uikihai 
vėžupin^asiruosti; o aš priei ,tię-. ’.^gįįįų

1 sioginio darbo sąjimgo^ .eesll-f' ir .i»'
į re. ’ ftiums visiems trūns doku: [. Atvykęs f Klaipėdą m. 
| mentus parūpinti prižadėjo. Kli- įą dienpž'rytą,

T , ,v. , . - radau VI. iRūtvi lovoje, o Ęęii-
Lapkricio pabaigoje ar gruo- iiją pQtvieng susirūpinusiabet

V laitas Etltvis
Priimdarpasįkpmaiidiruotę I^laj 

pėdon, kaip tiesioginį sąjungos 
viršininko įsakymą, Būtvis "įs 
kpt. Klimaičio pareikalavo dvie
jų dalykų. (Teisingiau, antrojo 
dalyko pareikalavo, Pūtviui pri
tariant, pasikalbėjime dalyvavų-

jie p:rka bet ką. Menkapročiųi sj Jis norėjo
nė Dievas negali apsaugoti nuo 
sąu pakenkimo. Todėl visi pra
dekime bent minimaliai sveiku 
p£Otu apsirūpinti, kitaip nėra

kad as būčiau paskirtas jo pa
dėjėjų. Tuo metu V. Krėvės pir- 
mininkau j amo j e centro valdy-

ti .lapė turi jį saviems pusry- 
čįains sudoroti.

Pats laikas mums visiems 
įiaųįįs lokiais patiekalais įvai- 
depų ląfųų pųsiyęiams buvojus- 
Pradėkime tapti sau žmonėmis 
ir imkime gyventi taip sveikai, 
xaip mums nurodo dabartine 
medicina ir sveika lietuvišką j 
galva.

Tolimesni vitamino B-2 trūku
mo ženklai gali būti sunkumas - įr tai neužilgo padarė, 
šlapintis, makštyje niežulys, rie- ; ' -- - - -
ai oda rr prapnkimas, o taip pai džio pradžioje dakumėptai jau į
ir ir patenkinta, kad tąsai smūgis 

nenutraukė vyrui šyvybčs, ęiūlo. 
Džiaugėsi" galėsianti jj jau

ir padėjo VakVtf IcįtynoA, kurią 
pasiekia kickvieftis praeivis. 
-Nors debar įsakyta specialiai 
kiekvieną laisvai prieinamą (brewer’s yeast).

j

ir kai kurių rūšių kataraktos, j buvo mano rankose', o kiaipėdie- 
Drebuiys, gaivos sukimasis, ne- j 5^ pageidavo, kad Pūtvis gi ėi- 
rangumas-lėtumas gali būti irgi! dau pas juos ątyyktų. Padąptięs- sveikštaftt.£u dmli ; kilo.pa: 
vitamino B-2 trūkumo ženklai.! šlaikyino sumetimais apsispren- ’-• -» •? e .

Dar 10 negana. Kai kurios vė- jėiue Pūtviui netelsgrafuoti. Te- 
įip rūšys gali būti susijusios sų 
to vitamino trūkumu. Jo stoką 
gali nurodyti ii’ stoka energijos, 
skrandžio-zarnų kai kųjie sune
galavimai ir svorio pametimas.

Gėris, apturimas per 
vitaminą B-2

Kaip minėta, vitaminas 
.alkina baltymu, riebalu ir 
Javandžių apykaitoje. Taip pat 
:s gerina deguonie pąnaudoji- 
aą celės s. Kai kuliais atvejais 
r regėjimas esti pagerinamas, 

. itanunai B-2 taikinant. Ypač 
jera esti to vitamino talka apsi
augant nuo ašarojimo, degini
ne bei kataraktos. Naudingas 
.as vitaminas esti saugant sun
audoję esančių moteriškių akis.

Reikalingi žmogui vita
mino B-2 kiekiai

Pareikalavimas B-2 vi lamino 
,mogui esti labai individualus: 
priklausąs nuo kūno stambumo- 
dydžio, nuo augimo greičio, nuo 
nedziagos apykaitos spartumo, 
•įuo maišto ir baltymų maiste 
dekio. National Research Coun- 
•il šiame krašte pataria vyrams 
Kasdien gauti to vitamino 1.6 
miligramu, maį^iųis — 1.2 mg. 
Tems esant sunkumoje — 1.5 
mg., o maitinant kūdiki savu pie 
on — L7 mg;

\ itamino B-2 nuodingumas
Vikunioas B-2 (ribotfevinas) 

nėra nuodingas. Tik šiuo rcika 
{u reikia nepamiršti, kad tą vi 
tauriną, kaip ir visus kitus B rū 
sies vĮtaiuinus f A VIENIAI
imant DIDIXkMIS DO££MtS 
ir per ILGESNĮ LAIKOTARPĮ, 
gali atsirasti KITOKIOS RŪ
ŠIES B vitaminų trūkumas. To-I 
lėl visiems nepamiiština yra ši 
tiesa: kai imi bet kojų B rūšies 
vitaminą PAVIENIUI, būtinai 
priiminėk Išartu ip B1LNĄ GRC-

B VITAMfNV, kuri, saky
sim, randasi MHXfibK Taųž, 
priiminėdamas pavieniai B-1, 
B 2 aę kitą kurį tos rūšies vita
miną. kartu naudok ir mjetes 

Jose randasi

ko man asmeniškai tuos doku
mentus* nuvežti į Šilo-Pavėžupį, 
iš Šiaulių arkliais atvykęs šilo- 
Pavėžupin per sniegu užpustytus 
miškus, Pūtviuš radau jau lau
kiančius ir pasiruošusius kelio
nei. Kitos dienos vakarė jie'abu i

vezupj.' . *
(Bus daugiau)

— Čado vadovybes priešakiu 
atkistojo buvęs karys.

B-2. 
ang ,j visi B' rūšies vitaminai. Tai pi- 

Įgus tu vitaminų šaltinis ir labai 
Į patogus žmogui apturėti. Tik^

ręikią priiminėti ipięlių pakan- 
• karną kiekį: arba dvidešimt tab
lečių per parą, arba du valgo
mus šąukštus kruopu pąvįdalje 
(vaistinėse gaunamų), arba švie
žių (pyragus kepant dedąinų 
lešįon) vieną gabalėlį

Išvada. Naudingomis-tikrom is 
žiniomis apie vitaminus pakeis- 
kiųič turimas neteisingas žinias 
apie juos. Tada mes nesileisime 
išnaudojami visokiems pasįprni- i 
gau toj ams, m u m s pe ršan t i enis 
visokiausius vitaminus ir plė- 
šiantiems už juos pasakiškai. 1

Pasįgkaįtyti. D. J. Ameson: 
vitanuiĮs arui minerals.
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DETROITO NAUJIENOSt

UETUA KKV UAUDIES ŠOKIŲ IR DAINŲ ŠVENTĖ

šventė įvyko š.m. spalio 17 d. 
<>eslwood auditorijoje, Dear- 
Ljrne. šokiai, kaip sakoma, nuo
- udairžtinio iki kupolinio- Kon
certas prasidėjo punk lua)h i 

1 vai. su daina, kurią atlipo so 
lįste Aldona Stempužienė, ‘"Vai 
tu eglala” (Pamerkiu apylinkės 
daina). Solis!.i dainuojant, bu 
vo rodomos skridrės —‘Lietuvę? 
charakteringos sodybos ir paski
ri namai: klėtis, tvardai, darži
nes ir kiti ūkio pasaitai, staty.i 
prieš 203 metų, o gal ir anks 
čiau. Prie gyvenamų namų gė 
I’ų daiželiai su įvairiaspalvėmis 
gili mis. Spalvos ryškios, atred.* 
Lbai iš arti, tarytum gali ran
ka pasiekti. Viskas, ką parodė, 
priminė kaimo buitį, nukėlė žiū 
rovų mintis į tėviškę. Po skaid
rių'sesijos, atsidavė scena, kurią 
bematant pripildė tautiniais dra 
bužiais pasipuošę šokėjos ir ša 
kėjai.

Šoko, > trepseno, priauskeno 
rankomis: Ylakių, Rietavo — 
^Plauk laivelis Nemunan”, 
liaudies daina, baladė; “Našlys”
— liaudies žaismas; “Sudaužti- 
rris Jonkelis” — žemaitiškas 
liaudies šokis. Liaudies dainą 
atliko solistė A. Stempužienė. 
Toliau sekė Garvaičiu kadrilis, 
Garvaičįų apylinkės šokis. Visi 
šokiai ir tarpais dainos susiliejo 
į vieną pynę, užbūrė žinovus. 
Publika plojo ir plojo, tarpais 
net į taktą- Vyrai ir merginos 
sukosi tarytum vėsulo pagauti. 
Pirmame kėlinyje merginos dė
vėjo ligais sijonais, o vyrai bal
tais marškiniais ir kelnėmis ap
sidairę. Reikia pastebėti, kad šo
kėjų tarpe sukinėjasi senstelė
jęs, su pariestais ūseliais vyras, 
dėvintis poilgį švarką, juostele 
apsiūtu kalnierium. Išdidžiai 
vaikštinėdamas, paglosto, pasu
ka ūselius, kai kada rankos mos
telėjimu ar kūno judesiu2šokė
jams parodo ir vėl ūselius pa
glosto; Tai Liudas Sagys,7 Gran
dinėlės ansamblio vadovas.

Valandos laikas prabėgo tarsi 
tik keliolika minučių. Pirmam 
veiksmui grojo , kaimo kapela, 
sudaryta iš penkių instrumentų: 
mažo būbnelio, didelio būbno, 
akordeonas* ir du ’klarnetai. 
Smagiai/grodami, kėlė šokėjų 
ūpą. Tarpais šokėjai iš scenos 
pranykdavo, o staiga vėl prisi
pildydavo scena ir taip be per
traukos.

Po 10‘ minučių pertraukos, 
antroji programos dalis apėmė 
dalį, tą stilizuotu, scenai paruoš
tų šokių, kurie buvo šokami 
1935-1945 metų laikotarpyj e. 
Po kiekvieno šokio buvo aiški
nama anglų kalba, nes salėje

buvo apie 150 amerikiečių. Bu
vo šokama: ”Blezd.r.gėiė (M. 
Baronaitės Grėbliūmer.ės chj- 
reografija), MJcnk;lis” (B. Vo- 
kietaitylės), •‘Kubilas’* (A. Bo
gy .ės, B- Juškevičiūtės), ‘ ‘Ragu- 
įiai” (E. Lapaia’itės. Ambrcza- 
vičiūtes), “Malūnėlis" (K. Ma- 
riješienės), "Oželis” (M. Baro
naitės Grėbliūnienė*) ir ‘ Auš
relė’* (K. Marijošienės). Kom- 
|x>zicijos įvairumai J. Lingio. 
Orkestrą tvarkė Rita Kliorier.A 
Tur būt neklysta, čia jau pasi
keitė rūbai: vyrai rusvais poil- 
giais švarkais, merginos trum 1 
pais tautiniais sijonais, šoko 
tiys grupės: viena dėvėjo gels
vus, kita žalsvus, trečia grupė 
rausvus, margus tautinius rū
bus. Aš manyčiau, kad čia buvo 
išreikšta tautinės spalvos, šoko 
nepaprastai vikriai, sudarinėda-j 
mi įvairius ratelius.

Pirmą kartą mačiau, kad vy-. 
rai merginas už liemens paėmę1 
keltų aukštyn, kaip kokias bale
rinas. Reikia pripažinti, kad šo
kėjai, siekdami aukštesnio išsi
lavinimo, įdėjo daug darbo ir 
valandų.

Trečias lietuviškas šokis — 
sceninis kūrinys- Trečios dalies; 
Šokiai — tai pilni sceniniai kuri-1 
niai, choreografų ir muzikų su
kurti, daugiau ar mažiau panau
dojant lietuvių liaudies šokių,1 
žaidimų, papročių, apeigų .seno-j 
vinę medžiagą. Pavyzdžiui, Ke-1 
purinė (J. Lingio choreografija, 
J. Pakalnio muzika, o pridėtinės 
choreografijos dauguma — L. Į 
Sagio); Rokiškio Kadrilis (E. j 
Morkūnienės), Sadutė (J. Lin
gio), Rezginėlis (J. C 
čiaus), Dovanų šokis (J. Lin-J 
gio), Suktinis (L. Sagio).

Iš Felikso Bajoro vestuvių 
dainų ciklo įterpė tris dainas: ■ 
Sėjau rūtą, Oi tu kasiala, Aš • 
keleliu važiavau. Atliko solistė! 
A. Stempužienė. Vėl šokiai — Į 
Kregždelė (E.t Morkūnienės), | °- 
lAzitrnnat-K’iiru-ilinic ri T I-nm’,, I

Solistė Aldona S

sekusiu.
Padėkos žodį tarė Radijo klu- 

I bo pirm. Kazys Gogelis, angliš- 
t kai ir lietuviškai padėkojo pub- 
I likai už gausų atsilankymą, ir 
I Grandinėlės vadovams Liudui ir 
Aleksandrai Sagiams, muzikinės 

4 - dalies vadovei Ritai4Kliorienei, 
/U<TaVI į solistei Aldonai Stemjriižienef ii 

visiems programos atlikėjams. 
Gėlių puokštę įteikė A. Slempu- 
žienei, krepšį gėlių -visam an
sambliui. Gėles prisegė vado
vams A. ir L. Sagiams, muziki
nės dalies vadovei R. Kliorienei.

1 šio Grandinėlės koncerto rengč-

Džigunas-Kupolinis (J. Lingio, į 
pridėtinė choreografija L. Sa-| 
gio).

Trečiame veiksme buvo įjung- 'h 
tas dar nematytos ant perkry
žiuoto rakętelio švieselės. Jos] 
nuolat šokėjų sukamos, atrodė: 
tarytum žvaigždelės mirgėtų, I 
sudarė tam tikrą scenoje gyvu-} 
mą. Einant iš salės, pripuolamai ‘ 
paklausiau , vienos šokėjos, ką! 
reiškė tos švieselės? Gavau atsa- ‘ 
kymą, kad1 tai Joninių išvakarių 
švieselės. Tarytum tie naktį švie- 
čiantieji vabalėliai šokinėtų. 
Publikai šokiai nepaprastai pa
tiko. Sprendžiu iš dažnų ploji-5 
mų. Publikos atsilankė apie 700. 
Reikia skaityti koncertą pasi-

. , TQKT0S TOKELĖS
f Ą ’ '" J

TOKIOS TOKELĖS X-- __  -T- Amerikos žydai lii>eralai. Dvi
S. m. spalio mėn; ?4 d. Detroi- gubų standartų neturi ir negali 

te prasidėjo teismas, kuriame 
Amerikos prokurorai reikalavo 
išdeportuoti rumunų arkivysku
pą Valerijoną Trifą dėl jo su
klastojimo faktų imigravimo 
prašyme, būk; jis nepriklausė 
naciškai organizacijai, kai iš tik
rųjų jis tokiai organizacijai po,-* rytų europiečių, kurie vieninte- 
klausė. Arkivyskupas savanoriš- gaii sugriauti Sovietų Sąjun- 
kai sutiko apleisti JAV. j Gi po Afganistano okupaci-

Tą pačią dieną Detroite Klei-‘jos, Sovietų Sąjungos,musulmo- 
nėr ir Suslensky iš Izraelio susi- nai pradeda jungtis su musul- 
tiko suįukrainiečiu atstovais pa-J morių pasauliu ir pradeda pasi- 
sitarimui dėl žydų ir ukrainie- šakyti prieš rusus. Kažin kurie 
čių santykių pagerinimo. Pagal yra didesnis pavojus Sovietų Są- 
istoriką Kleinerį, palestiniečiai jungai — ar musulmonai, ar žy- 
ir arabai antisemitai yra remia-(dai? Rytų europiečių reikalavi- 
mi Sovietų Sąjungas. Tokiu bū- mas žydams turi būti sujungtas 

su plačiais reikalavimais. Pavyz
džiui, žydų kontroliuojamos ma
sinės susižinojimo priemonės 
Amerikoje turėtų puoselėti Ry
tų Europos laisvės ir nepriklau
somybės idealus. Taip pat turi 
pasisakyti ir Izraelio vyriausy
bė. Galų gale, rytų europiečiai 
gali pasisakyti už arabų ir žydų 
ginčo taikų išsprendimą ir ska- 

dėl tariamp ’ tinti arabus neimti pagalbos iš 
j Sovietų Sąjungos.

Tai vis platūs ir įdomūs klau- 
rorai tampa KGB įrankiu. Ne- simai, kurieriurėtųrimti nagrinė- 
užilgo New Yorke bus įsteigtas jami VLIKe. v

J du Sovietų Sąjunga yra Ukrai-
• uos ir Izraelio priešas. Reikia
* veikti kal tu. Amerikos žydai 
d ir vis žavisi Sovietų Sąjunga, 
kai izraelitai nieko giro netiki 
iš nišų. »T(jdėl, kai rusai tik pa
mato kokį nors suartėjimą tarp 
žydu ir ukrainiečiu, tuomet ru
sai per savo KGB tinklą užveda 
bylas prieš ukrainiečius ir kitus 
rytų europiečius 
žydų naikinimo Antrojo pasau
linio karo metu, o JAV proku-

giausia darbo ir rūpesčio įdėjo 
Radijo klubo pirm. Kazys Goge
lis su būriu talkininkų.

Mielas kolege Kazimierai, už 
tavo pastangas ir įdėta didelį 
darbą ruošiant koncertą — Va
lio! Ilgiausių metų!

Ant Sukauskas

— Izraelj išvargino 
ventojai nori atsikratyti šarono 
ir Begino.

— Libano kariuomenė tebe- 
krečia Beiruto namus. Visur 
randa nedidelius ginklų sau

jas— ALB Radijo klubaSįąDfeu-^dėHuš.

būti.
Iš kitos pusės, žydai Rytų 

Europoje visuomet bendradar
biavo su žmonių išnaudotojais 
ir okupantais, išskyrus nacius- 
šiandien jie nebėra reikalingi 
rusams, tcdšl jie griebiasi už

Juozas Nendriūnas

Norėjau pasikalliėti su TtSdvil^ 
kiu. J kĮękyięną aplfnifte/ipd 
čiau p4'i'> kapeikų! daipei;^ 
automatai prarijo, bet su a!xį^ 
nemenki nesujungė, Taip buvp; 
ne man vienam. J J

Sostinės geležinkelio stctyjK 
automatai, kiek pastebėjau, veP 
kia nekaip, Nurodytas mime is; 
kur kreiptis sugzdus automatui, 
taip pat neatsiliepia. Manau, 
kad automatus reikėtų dažniau 
tikrinti,

R. Buivydas
Šiauliai

♦ '♦ ♦

GERA BOTŲ PRISĖSTI...

Mūsų mieste yra nemaža gra
žiai sutvarkytų skvernų, parkų. 
Tik visa bėda, kad kai kuriuose 
iš jų nerasi suolelio, kur galė
tum ramiai pasėdėti. O juk par
kas — tai ne tik pasivaikščioji
mui vieta, bet ir poilsiui.

Nėra suolų ir prie tokio dide
lio prekybos centro, kaip “Girs
tupis”. O jau ką kalbėti apie 
autobusų sustojimo aikštei, s. 
Ne visi miesto gyventojai jau
ni, seniems žmonėms, motinoms 
su kūdikiais ant rankų sunku 
stovėti.

O. Žilinskaitė 
Kaunas , •

(Lš Europos Lietuvio) 1
w t * *T V

— Lapkričio mėn. penktadie
nio vakarais, nuo 7:30 iki 9 va!., 
Balzcko muziejuje prasidės 
šiaudininkų pamokau. Mokys 
p-lė Helen Pius. Dėl informaci
jos skambinti 523-5523.

ukrainiečių ir žydų komitetai 
gerinti tarpusavius- santykius ir 
kovoti prieš bendrą priešą Ru
siją. Kai bus susitarta su ukrai
niečiais, tuomet žydai tarsis su 
lietuviais, latviais ir kitais rytų i 
europiečiais.

Gaila, kad žydai neparodė ge
ros valios Trifos byloje. Gal 
būt, pats Trifa pasikarščiavo ir į 
sutiko savanoriškai apleisti i 
Ameriką. Tačiau dar yra kitų 
pora šimtų bylų panašiu reika
lu, ir’čia žydai galėtų ir turėtų 
parodyti gerą valią, nes kodėl 
rytų europiečiai viską turėtų 
atleisti žydams, o žydai daugu- sių Vilniaus rajone — ; ' 
moję nepagrįstai liktų kaltinti 1 gyventojų. Vasarą prisideda dar 
ryto europiečius, pasiteisinda-1 maždaug tiek sodininkų. Yra 
niL jQS !aŲ daro suklaidinti ' daug senų žmonių, kuriems va

žinėti apsipirkti į Vilnių sunku. 
Kada turėsime stacionarinę par
duotuvę?

Grupė. Terešiškiu kaimo 
Į- - gyventoju 
į Vilniaus rajonas

, KAPEIKAS RYJA, IR TYLI
■

Vilniaus geležinkelio stotyje 
stovi penki tarpmiestinių pasi-

Pavergtoj Lietuvoj
LAIŠKAI “TIESOS” 

REDAKCIJAI
AR TURĖSIME PAR

DUOTUVĘ?

Gvvename Terešiškiu kaime 
nuo Vilniaus apie 26 kilometrus. 
Kartą per savaitę atvažiuoja 
autoparduotuvė, bet prekiauja 
ji daugiausia tik duona.

Mūsų kaimas vienas didžiau- 
apie 350

P IR KITS JAV TAUPYMv. BONUS

Aleksas Ambrosed

h
^įįįĮiSĮ^^

b

TeL 476-2206 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 5060891

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, ' ■ > 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją • 
(1869 — 1959 metai).

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

Persiuntimas — $1.
4 i \

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

kalbėjimų automatai. Rugpiūčio
17 d. valandą jie visi neveikė.

į 
5_

’ ~ MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

f 608 West 69th SU Chicago, m. 60629 ♦ TeL >25-2781

MARU A NORImi:h

, ' t Cosmos Parcels Express Corp
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

J.W1.W. 89th St, Chicago, m. 60629 ♦ Td. 925-27JJ

JAY DRUGS VAISTINE
1759 W. 71rt St, Chicago, ID.

fl KtTXSnNGAI IgPILDOin IWCTCPTAI • F ANNIS mat baju 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nnfl

50 metų studijavęs, kaip

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 vertimui 

Ir patarė mums toliau studijuoti.

Paltu ra

ENERGY
WISE f - 

■ r ' i - 'Y

MteitailMfll
..... ...............................................    į j,

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
A fUTekATORA, lietuvių literatūros, meno Ir moksle 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vine< 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Madūno, P. Joniko, V. Stanio^, 

j J. Raukdo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir Vt 
Meilaus straipsniai bei studijos, Iliustruoto® nuotraukomis & 
M. K. Čiurlionio. M. šileiklo, V. Kašubos, A. Rakštelės Ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pust knyga kainuoja tik 83.

'• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tKl- 
tinlų šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainą 
iventes b«^ jų Istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim!# 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusk, kainuoja 92.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GI VeNiMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodam* tik už 81 . <

• LIKTO V isKASIS PAMARYS, Henriko Tonjo-Tamašausti 
įdomiai parašyt* riudijs apie Rytprūsius, remiantis Pakalnėt h 
Csbcuvos apskričių duomenimis. Aprašymai Įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys fllnstruota* nuotraukomis, pabaigoje duodama 
ritovardžlų pavadinimai Ir jų vertiniai J vokiečių kaBbą. Labai 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių lemėlapis. Kaina M.

< Kję LA Ii MIS Lf ME, rašytojos Petronėlės Orintaffėf atfr 
minimai ir minty* apie asmenis ir vietas nėprft Eletavoje ir pir
maisiais bolševiku okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiui, 
bet kainuoja tik 83. 1 1,4

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas Ir klaidingai Interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik M 
Jurgio Jašinako knygoje «pie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe- 
riją. Dabar būtų JI galim* pavadinti kovotoju už žmogaus teisea. 
Kayg® yr« didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 86.

I V aiujua, 4. ▼ ainiai

rertfmM. BO8 M- Inygoja yr« 40 tąmo^ngų Dtrrrfą. Kaina IX

Knyfof gaanamo® Naujiena**, 1TN So. Habtotf SC CMca^a,

Naujienos, Chicago, 8, TU. Tuesday, October 26, 1982
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dabartinė ALTos veiklą yra |įk 
manams Vęifiį Tikrai, būtų jjįg$y i| paimti 
girstį, lįięį tpkjy vaišių ĄL'fg yęą SHFUgStyR? Tflįi 
jokių davinių pareiškimą, yuy^f^pt jgą vgikli: 
dĮpąme demagogįją ar nąį pęąįįįįMRf hmilį "Mfį 
čiu plepąhi. Tykių ptepajų, ųlelŠBįRRU Akfyš vąįltiįų£-. 
ne naujiena nugirsti. Kodęl į^n. jųp|ą§ 
reikalo juos kartoti, sunkų sųp^Hj- įjf
kaįd tai garbingą? 0 gaj jis w-i tųp pątfcmgųątęygįi sąyg 
originalumą?

j Jam ir VLĮKas yra tik Pglj&lė 9F^HWi > M taip? 
tai kun. J- Šąyaųskąs, berocįg. yrą faįflifS 
mokslų specialybę, o biznio, R£tal&a stebėti jfl jg* 
norancija ir apie VLIKą. Ar nevertėtų jam įsigyt! misi
ninko p.' P. Stravinsko parašytą knygą % Žvięs^j IF^if- 
są”, kurioje išaiškintą kąs yrą V LIK a s? Tąį ųeęįlįHė PF' 
ganizacija, beį Tautos' ątstųvybą. rodąs, ir bizųįp 
spepiajistui turėtu tai būti žippjng, kpkfe yrą 
tarp orgapiząęijos ir tautos
cija įsijungia į gretas tų, kųrįę hąįniąnydąĮnį 
žiną VLIKo reikšmę, jį niekiną. Tokių yrą pęt 1F ITŪsų 
bendruomepininkų eilėse.

Kun. J. šarauskas aiškiną, kad VLIKo prop-ąmą pa
senusi, neturi narių. Reiktų jo pąįjąųsti, fefk 
narių tos grupės tada, kurios veikė atkuriant pęprikląiu 
somą Lietuvą? Jis padlaidžiaųją Bęn^flpieąeį. į^ątj gip- 
Ji, ji vykdo tiesiogiai politinę veiklą, į^a^įRįingąi ir 
efektingai. Jo išmanymu, reikią LįętųW H'
kalą pavesti Hannafordo firjųąį. W
tūkstančius dolerių. Jau tiek ip tigk We spąųHftje rąąytą, 
apie tokį mums nepriimtiną užmojį, bet, matytu kun. J? 
Šarauskas spaudos neskaito, todėl jis? ir toliau niekus’ 
plepą. Jis nutyli, kad ši firma yra komercinė, o jam, kaijr 
tiiznio spędąlįstui, turėtų būti žinpma, kad ją gaH- šįčh-^ 
dyti ne tik Kalifornijos lietuvių entuziastų ^upę, bet į'r 
Lietuvos okupantas. -

• ą '• ’• - » ' -i-

Kun. Jų šarauskas kritikuoja lietuvių veiklą, ka^r 
.girdi, Iiętuviaį' priešingi ’naujovėms ir laikosi, 
todų, kurie atgyvenę ir nenaudingi. Jo galva,. kąd'švąrT, 
biausioš.mūšų veiklos siekimas yra tikslas, o ne ptiemo-( 
nės -^ organizacija. Nejaugi; mūsų- laisvinimoJ’-vėiksniar 
nežino, ko siekia-ir koks jų veiklos tikslas? Man rodos, 
kad siekiant tikslo yrą reikalingos ir priemonės, bę- kuriu 
negalimą pąsįękti ir tikslo. Tai kam reikalingas . toki ;jq, 
tuščias plepalas? '

Pagaliau, ąr tai nėra demagogiją, kąį jis sayp 
skaitoje palietė lietuviškų parapijų likįmą? Kas, kas, bet 
tik ne kun. J. šarauskas turėtų šią problemą aiškinti, 
kai jis pats savo dvasinei vyresnybei yra pareiškęs,, kad 
ateisite Įsijungti į lietuvių parapijų YfjJšĮą. fįfe įHR-’M 
|?ėti apie lietuviškų parapijų problemas dėl .lietuvių kuni
gų stokos yra ne kas kita, kaip jo Yerimąinystė. Šiuo

*•
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Miterąniąs išlaisvino poetą 
ĄriĮiąniip Vąliądąres

Kybpj poetas Annaiįdp Vąlia- ruošęs dar 28 melus praleisti, 
(.Įąrgs praleido Kttbp^ kžV'M’ ieigu ne Prancūzijos pr.ziden- 
muose 22 metus. Jis bU¥9 > <tas Francois Mit'erandas, susitj-

. tilt V. -
kęs su prasgręndanįly dikUto- 
riumj Castfo, nebuįų užJca&inęs 
jį apie 22 metus kalėjime laiko
mą Kubos poetę.

— Na, pasakyk tų man, ką jis 
apdarė.

— Jįs nujaustas 50 melų, — 
atsakę Castro .Nj4>ęiąmlųį.

— Pęt |u neatsakė, ką jis

Paskaitininkas Bendruomenei siūlo 
pradėti dialogą su Lietuva

“Dirva” spalio mėn. 14 dieųps ląifĮęjg atspausdino 
J. Varčiaus reportažą apie kun. dr. J. šąrąuskp paskaitą, 
skaitytą rugsėjo mėn. 19 d. Toronte, Kanadoje. Paskaitai 
skaityti jį pakvietė Lietuvių Namų kultūros komisija. Pa
skaitos tema: “Dabartinės veiklos metodų efektingumas 
ateityje”.

Keistą, kad Toronto lietuviai po to, kai jiems šis pa-’ 
skaitininkas praeitais metais, nepriklausomybės šventės 
minėjime, prikalbėjo tokių kontroversinių pareiškimų, 
kuino . aiškiai parodė, kad toks kalbėtojas yyą visai nepri
brendęs kalbėti Lietuvos laisvinimą'jreįkąląįš bei siūlyti 
tokius būdus, kurie lųpsų laisvės bylai yrą ne tik kontro
versiniai, bet ir kenksmingi, jį vėl galėjo pakviesti pa
skaitos skaityti. Iš reporterio pranešimo atrodo,'-kad jis 
buvo pakviestas dėl jo kontroversiniai sensacinių pareiš
kimų. patinkančių jaunimui, kuris jam ploja, nors vyres
nieji kritikuoja. Reporteris pabrėžė, kad kun. J. Šaraus
kas ir šį kartą nevengė paberti klausytojams kontrover
sinių pasiūlymų ir veiklos kritikos.

Mat. jam mūsų veikla esanti mėgėjiška, naivi, silpnai 
organizuotą ir prastai suderinta. Man rodos, kad jo toks 
mūsų vęĮkloą jyertinimas yra naivus ir būtų lyg nesų-r 
brendųsio jauiiuplio svaičiojimai. Be to, toks veiklos ver
tinimas nėra jo galva išgalvotas, bet pasisavintas iš tų, 
kurie kiek beįmanydami siekia suniekinti mūsų laisvinimo metu Chieagos arkivyskupijos vadovybė ieško lietuvio 
veiksnius ir jų veiklą. Tokių yra, jau nekalbant apie oku- kunigo klebono pareigoms Šv. Jurgio parapijos bąžnyęiąi 
puotą Lietuvą, kur pavergėjo samdiniai dergia mūsų : Chicagoje. Ar nepritiktų šias klebono pareigas perimti 
veiksnių laisvinimo veiklą. Jų turime išeivijoje, ir tai ne kun. J. Šarauskui? rj . • • /.

Jis suniekina ir lietuvių šv. Kazimiero kolegiją Ro
moje. Jai išskaičiuoja visą eilę priekaištų, kas rodo", kad 
jo išmone ji neatlieka savo paskirties. Ir tai dėl to, kad 
neturi pajėgių mokytojų, administracijos, net, pagaliau, 
auklėjimo programos. Argi jis tiesą kalbėjo? Pirmiausia, 
Šv. Kazimiero kolegija nėra mokslo įstaiga.. Jpję gyve
nantieji klierikai mokosi Romos kunigų sęminarijpse ar 
universitetuose. Ji turi stiprią administraciją ir gyve
nantiems joje auklėjimo prograiną. Ko kun. šarauskas

I

vieną. Todėl labai gaila, kad Tprpnto lietuviai rado rei- ‘ 
kalo kviesti ir klausyti tokio paskaitininko, kuris kūnu ir 
siela yra įsijungęs į tųjų gretas, kurie laisvinimo veiksnių 
negali pakęsti. Liūdna dar ir dėl to, kad reporteris ne
mini, kad šiam “paskaitininkui” būtų kas oponavęs.

Jis suniekino dabartinę ALTos veiklą. Atrodo, kad 
minėtasai paskaitininkas težino tik ALTos vardą, bet jis 
ničnieko neišmano apie jos veiklą šiandien. Jis kartoja 
pletkus, skeildžiamųs kai kurių bendruomenininkų, būk,

Sįęįfįą tąįfįų pąreiškimų?
Bągąįląų, ĮĮ3 įp vė| įrįžtą prie Bęn^nĮomępėą. Jo ią-

OF§ IHsįh- Tai grynas jo pądląižiąvįmąSj 
kąip’iąų nūv-p ąn^ęiąų >p.inėtai Ji turėtų'sudaryti komi- 
ąįjį kuri ->fevių išeivijos politinę liniją, pą-
sąmįytį prgfesipRąįus pelitinei veikiai vykdyti ir suor- 
gain^į^į^pglĮ^ įfej°s kurk 
iaį M* ^tinianis 
tiems nustatytą prograiną. Toks darbus turėtą būti tarp
tautinis, kuris siektų užmegztą išeivijos lietuvių ryšius 
su ^abąrtiue/Lietuvos* (nerašo okupuotos) .valdžia, su jos 
aggn'tūi'm^isį kultūros institucijomis, menp ir kalbos sri- 
tyše; W.pradėŪj' dialogą/su. Lietuvą tikėjime, laisves,

^iMtfeytinės turto:nupsay^bėSj Helsinkio sutarties pąžėičfi- 
mų.’ ^Tokįą įsiūlymą'jkf šiol ^^ptĘiū^i-įdkš'Mas^- 
vos agėjiįąį^p^us kum. J. Šarauskas. Nėjaugi;okū-
,pąn^Jeįs§ j jąsias.^ąĮ^ąą bej narstymus-su Beudriio- 
:m^ėi-Y^išSytaiš' profesionateiš, dėl: /.laisvės,,
bąžaijftjnip turto grąžiiūmų, dėl Heįįnkįp;kųfąrtMP^’ 

;'Že0&<į?ri.- -jyy/įįį ■ J.. . ./, į . į;.'-’ 
/’/Bet jis nufyii;ij ųieką ų^įūį kąd pkupantas turėtų 

grązįųtį • pavęr^ai /Įįąįųyių tautai laisvę. Nejaugi; kūn. 
J. Šarauskas nežino, kad šiandien -su Maskva negali susi
kalbėti nėr ir tokia ]^įąųĮinė galybė,' kaip. ^ef^ąi’ Sų 
komunistų valdžia negali susikalbėti net 'pats popiežius. 
Is visb, keista^ kad- kun. ’J/.^ąraųskąs siūlą klėtis §ų 

’ okupanto valdžia. Juk tai reikštų, kad Bę^rutgrieriė ją 
pripažintų kaip-tesėtą Lj^uvos valdžią; šitokias suges- 
tijas%alima rasti komunistinio /(‘Vilnies-’ laikraščio pus
lapiuose. Nejaugi, kum J. šarauskas įsisavina komunis- 

;tįnio “Vilnies” laikraščio užuominas nusilenkti ^iįįbąftį- 
Ipei ųkupuofos Lietuvos komųmstų valdžiai. Tąi jau dau
giau,' negu keista ir nesuprąptąmą. Juk tpks pą^iūiyĮpąs, 
atvirai kalbant, yra laikomas pavergtosios taųtos išda/ 
vipiu. . - ■ .- ‘ / ■:

Reporteris neparašė, kad į tokius kum J.' šarausko 
pasiūlymus klausytojai parodė reakcijos, o priešingai— 
jaunoji karta rado reikalo jam pąplott ^ąt kur inės sto
vime, jei jau vietoje komunistų ągęųtl|rąn kOzmųpistinės 
spaudos, kun. J. šarauskas pataria pąnąudųtį ęfgktįngą 
ateities metodą, pradedant dialogą su okupantu, paverk 
gusiu mūsų Lietuvą. ; /. : /. . ■.. ■. /■

A. Svilonis

— Be pagrindo pas mus tęis- 
ąiai nebaudžia,

-- Bęt pasakyk, k<| jis lįlpgo 
padarę?

— Negalėčiau dabar pasa
kyti. ..

— Tai aš Tau pasakysiu, — 
atsakė prezidentas Mit-jandas. 
— Jis Tavp ir tav<3 YJTį4Uiybę 
pakntįkąyo.

— Jis tyri labai kartų liežu
vį, — pridėjo Cas£ro.

— Jeigu aš turėčiau laikyti 
lalėjime kįekyfeną, kuris mane 
pakritikuoja, tai Prancūzijos 
kalėjimai būtų pilni, — tarę Mi- 
terandas.

— Bet jis labai piktai kritika- 
yo. Lėktuvas pats nukrito, p jis 
parašė eilėraštį, kuriame sakė, 
kad Castro valdžia jį numušė.

■ — Nežiųrint, ką ji$ būtų pa- 
sakes, bet 22 metų riž pasakymą 
turėtų pakakti.

— ’pai ko norėtume? — pa
klausu Castrc. . -.

— jį įįojąų iš kalėjimo 
-paleiąĮiuu, — paai^ino Mite- 
randas.. .. -

— Ggrąi, pąieĮsių; prižadė
jo; ę^ąti’o-ir pakiausė prez. Mi- 
terando. .
(_ jį^dii. daugiau sutarė. Castro 

iprižafįėjcĮ. ppeta Vajiadaj-es Iš
leisti Jp išleisti išvažiuoti ųž-

j ., $ j- jj-’1
sąyo paža

dą išjniife! Ketvirtadienio rytą 
įsakę-iš kalėjimo atvežti j 
vanos berę^f^nįą ppgtą Yalįada- 
res. Tuo metu i^. Havanos spv jo
tinis ^ęlęiymįs. lėktuvą? skrido 
j ' V-

Kaknys buvo aerodrome ap
rengtas’Civiliniais drabūžįąis ir 
esodintas_ Į sovietinį keleivinį 
ėktuva. Jam buvo pasakyta, 
cad jis išskris sovietiniu ,Iėk- 
wru. ' _ ~

Nei Cąstro, nei rųsęi ąieko 
poetui nesakė. Nežinojimas . ji 
smarkiai kankino. Jis. nebuvo 
comunistas, nežinojo, kuriąis 
sumėtimais jis bus vežamas į 
Rusija. Jis turėjo nuovoką apie 
Rusijos komunistus. Jis nujauti?, 
kad jiems buvo žinpnios dvi 
eilėraščių knygos, išleistas Mek
sikoje ir plačiai skaitopios Pietų 
Amerikos valstybėse, ^et jis 
taip pat žinojoį kad ją ^(ėrąąčįų 
knygos rusams komupisla.ąjs nę- 
patiks. Jam dilgtelėjo mintis, 
kad rusai pasielgs su" juo, kaip

(Nukelta į a ps.

- aiškinosi F.

VINCAS KRĖVĖ MICKEVIČIUS

RAGANIUS
ŽEMAITUŠKA

(Tęsinys)
Ir jiems Misiulis buvo reikalingas žmogus. 

Jis nieko neapgaudavo. davęs žodi jo ląikydąyosi, 
bet ir apgaunamas niekam nęsįdąyė...

Sūnūs būdavo patenkinti, kad tėvąs dažnai iš
važiuodavo iš namų — laisviau jautėsi, ramiau. 
Žmona ne vieną kartą nųsiskųsdayp kąįmynęms, 
kad ne viskas bę vyyp namie gerai dędąsi, bet vy
rui apie tai pasakyti nedrįsdavo — bijojo, kaip 
ugnies jo, nors per visą savo bendrą su vyru gyve
nimą nei vienu pirštu nebuvo jos palietęs. PJūsti 
tai plūsdavo ne mažiau, negu samdininkus, negu 
vėliau sūnus.

Pargrįžta dabar namo — tikras pragaras pa
sidaro: ir Čia negerai padaryta, ir čia nę sąyo pie
tų darbas atliktas. .. Keikiasi, plūsta, nors dievus 
iš pirkios nešk!... Jei katras sūnus nepasisaugo, 
tai ir antausį gerą gauna...

Pasiplūdo, pasikeikė ir, žiūrėk, vėl kažkur 
išdūmė su reikalais, šeimą vėl lengviąų atsidūsta-

Kaipo seniūnas prįprątp dąžųai lankytis 
• alsčiaps rąštĮneję. Ar ypą peįkąlo, nėra, bųda- 
mas n. 'stėly neapseis neužėjęs.

Nuolat (k uga\<>si su valsčiaus ponais — su 
aštininku su u ‘adninku. net su žandaru; skolin- 

J-yo vem- nn f.r. ptį. pasikviesdavo net pas save

pasisvečiuoti. Taip juos vėliau pripratino, jog kur 
buvę, kur nebuvę, ir užsuka pas Misiulį. Dažnai 
net patsai pristavas išmeta pas jį stikliuką, už-" 
kasdamas kaimišku skilandžiu.

— Ir reikia tau turėti reikalų Šįtgią kącąT 
pais, — neiškęsdavo nesipiktinusi gpagpą. — Net 
gėda prieš žmones...

— E, ką tu supranti, — teisiųpąi. — T^i rei- 
kąlingi žmonės. Ranka ranką plaųją...

Ne tik kad nesigędįųo, bet dargi dic|?iąvp§i 
savo šiomis pažintimis Misiulis.

Ęamūnų vyrai nemėgo raštinės, nekentė vals
čiaus ponų, iš kurių vien tik nemaloųųmi| galima 
,buvo susilaukti. Labiau glaudėsi jię prie bažny
čios, prie klebonijos. Kur buvę, kur nebuvę, o kle
bonijos virtuvėn tai jau būtinai ujįeįs, pąpopsp^, 
pastoviniuos, kol virėja ims bartis, kad jai truk
dą — ir patenkinti, lyg būtų svarbų darbą ąt- 
Įikę...

Ifitas net išgalvodavo nebūtą reikalą, kad tik 
su žemaituku pasimatytų, žinojo, kad, patekęs 
kunigo kambarin, negreit ištrūks — Žemaitukas 
mėgo su žmogum pasikalbėti.

Tai bent turi vėliau ką pasakoti žmogus! Pu
sei metų užtenka girtis!...

tyisiulis neidavo klebonijon, su kunigu pasi
kalbėki. progų neieškodavo.

Bet tai visai nereiškė, kad. gink Dieve. Mi
siulis būtų kunigų nekentęs ar nedievotas būtų 
buvęs žmogus. .,, •

Niekas nemokėdavo taip gražiai kunigo, kai

jis kalėdodavo, priimti, taip skaniai pavaišinti, 
kaip Misiulis. Žemaitukas, būdavo, atvažiavęs 

.Rąmųpuoąną kąlędoti, siųsdavo savo arklius ir 
į||į|niųs tiesiog j Įfisiį|įp kiemą, pas jį paskutinį 
pžęidąyp, kąd galėtų visai ramiai pasisvečiuoti, 
SH pąsišn^ųčiųoti...

ĮJžsigąųtų, amžįpu ppe^u taptų, jei kas iš- 
užbėgęs, iš jo šitą garbę paveržei!

Šįąįnj^ų 4įtWumu neišsiskirdavo nieku iš 
— ^pažintį atlikdavo, Baž

nyčion vaikščiodavo, važinėdavo net į tolimas pa
rapijas atlaiduosna. Žiemą dažnai prisikeldavo 
yi^ šįeimą ir giedodavo su ja rožančių arba “gad- 
zinkąs” lenkiškai, iš lenkiškų knygų.

Meldėsi bažnyčioje pats iš lenkiškų knygų, 
bet vąįkąiųs pripirko visokių “Aukso Altorių”, 
“šaltinių”... ' •

Pąta mokėjo vos pasirašyti rusiškai, bet ygi- 
ku.s išmokslino lietuviškai ir skaityti, ir pašyti, 
Bimdę f‘>dara)<torių’,, kuriuo ųž jo pečių naudosi 
visas sodžius, nebijodamas, kad policija sužinojus 
gali prikibti, .si

Ramūnų vyrąi mėgo vakarais susirinkti, pa- 
kortuoti “kiksąy ar (‘Važį’’., Misiulis nernėgo kor
tuoti^ Jei ir ateidavo, dažniau žiūrėdavo, kaip kiti 
kortuoja, negu patsai kortuodavo.

Savo kaimynų tarpe draugų neturėdavo, nors 
su nieky bloguoju negyvendavo. Vienas vienin
telis Ramūnuose buvo žthogus, kuriam Misiulis 
rodė dtąugiškuipų* — tai žydas Jankelis...

IV

Kada ir kuriąis laikais atsikraustė Ramū- 
nuosna žyęiąi, niękąą nępąmęuą. Matyti, labai se
niai, nes ir pavardė jų buvo Ramūniškiąi.

Jankelis buvo jau nebejaunas žydas, vaikų 
turėjo kaip pupų — EĮjevas jam nepašykštėjo. Vos 
ne kas vieni ųietąi apdovanojo Jankelienė savo 
vyrą nauju “bachuru”.

= tai vęisĮingąs žydąs! — stebėjosi kąipie.
— Ko tiek skubi su vaikais? — juokavo vy

rai. — Kyy įųog (įėsį, tiek prigaminęs?
— Kad žmogus įau gimė, tai ir yieta susiras 

jam pasauly. Dievas jau tuo pasirūpins.
— Taip,- bet kol susiras sava vieta, kuo da

bar mąįtinsi tokią šeiiną? Ar tik neteks visienjs 
badu dvėsti? .... .

— Na, Dievas duoda vaikų, duos ir vai
kams. ko aš turiu perdaug rūpintis? Manau, tarp 
gerų žmonių gyv^ndauūe badų nenumirsi m...

*Bet gyveno Jankelis skurdžiai, vertėsi sun
kiai. ^monęs juokaudavo, kad didelė Jąn- 
kelio šeima paprastai viena silkės uodega vįsą 
dieną minta.

Kai tik vėliau kuris vaikąs pasįūgėja, išaugą 
— žiūrėk, jau išnyko is sodžiaus, iš Jankelio pa- 
mų, nuėjo savarankiškos duonos ieškoti.

— Lyg ne žmonės būtų, o laukiniai paukš
čiukai, — stebėjosi kaimo moterys. — Tol laikosi 
’UflPi lįU ŠBĮOM SHa9.gii 9 tap, Žiūri‘Įl. kiekvie
nas savo kelių nukriko...

' v (Bus daugiau)

1 — >3U.neh©A Chicago, T1l —T*uesday. Act. 26.1kl2



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

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

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community kliniką 
Medicinos direktorius

1^38 S. Manheim Rd„ Westchester, UI. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis 

ir kas auirą šeštadienį 8—3 vaL 

Teh; 562-2727 arba 562-2728

TEL. 233-3553 
Service &S5-4506, Pefla 06055 

DR. A B. GLflV KOKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS,

SPECIALYBt: AKIŲ LIGOS 

3907 Wert 103rd Street

Vsian'ĮnĮ susitorisuį.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST AS

KALBA LIETUVIŠKAI 
261* W. 71rt St TeL 737-5145 

Tiki'fofl akis* Piritai ko ekinine 

ir “contact leased’,

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, postas i* 

PROSTATOS CH1RURGUA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet, 
ketvirUd. S—7 ru. vak. 
Ofto» tetefonec 776-2M0,

FLORIDA
WL.*' . • - t oieer

■ v.-.-- ■, . JKJJI TVSxMSOife

DR. C. K. BOBELIS 
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija, 
5025 CENTRAL AVĖ. 

St. Petersburg, Fla. 33711 
TeL (813} 321-4206

MOVING
Apdraustu parkraustymaa 

B Įvairių aMuuy.

ANTANAS VILIMAS

MITERANDAS IŠLAISVINO 
POETĄ VALIADARES

(Atkelta iš 4 psl.) 
pasielgė su visa eile rusų, pavež
tų j Odesą.

Bet poetą Valiadares dar la
biau nustebino Madridas. Kai 
Sovietų keleivinis lėktuvas nu
sileido Madrido aerodrome de
galų pasiimti, jis buvo vieninte
lis keleivis, kuris išlipo iš lėk
tuvo.

Madride prie jo priėjo pran
cūzas, paklausė, ar jis yra Ku
bos poetas Valaidares ir, gavęs 
teigiamą atsakymą, tuoj papra
šė eiti su juo, sėsti į kitą lėktuvą 
ir skristi j Ęąryžįy. Jis manė, 
kad jį veš į Odesą, q čia dabar 
jį veža į Paryžių.

Poetą dar labiau vargino ne
žinojimas.

— Prezidentas Miterandas 
specialiai sprausminiu lėktuvu 
mane ątsiunĮė į Madridą, kad 
tave atvežčiau i Paryžių, •— bu
vo poetui paaiškinta.

Ši žinia dar labiau nustebino 
poetą. Jis jau nepajėgė tikrovės 
atskirti nuo svajonės. Ne vieną 
kartą jis svajojo apie pąskrai- 
dymą po pasaulį, bet m^ad nei: • 
manė, kad taip nelauktai būtų 
laisvas, be jokių teismo doku
mentų išvežtas iš Kubos.

Tada poetui nepažįstamas 
prancūzas pasakė: “Prancūzijos 
prezidentas susitiko su Castro, 
grįžtančiu iš pietų Afrikos. Cas
tro prižadėjo paleisti tave iš ka- 
lėimo ir išleisti iš Kubos. Rusai 

ųtaye-atvežė į Madridą, b. aštąve 
' vešiu į Paryžių. Tu esi laisvas.

Iš Paryžiaus galėsi važiuoti, kur 
tiktai norėsi”.

Šios žinios poetą Valiadares 
dar labiau įtempė. Jis nenorėjo 
tikėti tokia grožybe. Dar labiau 
jį nustebino sprausminis pran
cūzų lėktuvas, už valandos at
vežęs į Prancūzijos sostinę. O 
Paryžiuje jis buvo tiesiai nuvež
tas į kariškių ligoninę, kur jam 
buvo patikrinta sveikata.

Ligoninėje jis pragulėjo 24 
valandas, kol gydytojai pilnai 
patikrino jo sveikatą. Patikrini
mas buvo nuodugnus, jį net nu-

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(31?) 22^-1^44

*WR»

Pavergtoj Lietuvoj
KAUNE

Ties Mickęvųaus ir Dppelaięip 
gatvių sankryžą, prądętą
statas t? W 330 b B

rietu svęęiąms.
Projektai ruošiami viešbu

čiams Panevėžyje, Birštone, Ig
nalinoje ir Trakuose.

SUSIRŪPINIMAS STELMU
ŽĖS ĄŽUOLU

Penktadienį ligoninėje jį pasi
tiko žmona, su kuria ji§ yisą de
šimtmetį nęsirpatė. žinpną gy-

T»L 376-13*2 arte 376-5996 vargino.
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1729 S. Halsted SL 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

E. Danilevičius Tiesoje rašo, 
kad kai kurie turistai netinka
mai elgiasi prie Stelmužės ąžuo
lo, kuris saugotinas kaip gamtos 
ir istorinis 
sėdasi ant ązųpįų gumbų, foto-

is. Turistai

ką ęienęs kaip suvenyrą.
Po karo Stelmužės ąžuolas 

buvo konservuotas du kartų: 
1955 ir 1973 metais. Visas ne
sveikas jo vidus buvo išvalytas, 
dezinfekuotas, apdorotas che
mikalais. Atsidariiisios angos tįu-- 
vo užlopytos varine skarda. Trys 
didžiulį apatinės šąkos parem
tos mediniais ramsčiais.

Aplink ąžuolą, kiek atokiau 
nuo kamieno, buvo įrengtas len-

nė. —Atveža grūdus jau atsver
tus. Imk ir pilk aruodam

Tikrai patogu, tik kažin ar 
ūkiui. Antai vairuotojas Z.Mon- 
gaudis atbildėjo su grūdais, ku
rių, pagal dokumentą, turėjo 
būti lygiai dvi tonos. Turėjo 
būti, bet nebuvo. Kai iš naujo 
pasvėrė, pasirodė, jog pakeliui 
lygiai pusė (1,000 kilogramų) 
“nubyrėjo*.

(Iš Europos Liet.)

BEfiKįl SURIZIKUQTI |

NEW YORK, X.Y. — .Buvęs! 
prezidentas Niksonas prašo Iz- J 
raelio premjerą surizikuoti ii’ I

veno Amerikoj^, Miąnaį.• mieste, tų takas, o iki to tako padarytas pasukti Izraelio vairą laikos ke
liu. Niksonas mano, kad šitas 
nusistatymas pasuktų visą istori
jos vairą į taikos pusę ilgiems 
žmonijos metams. ,

Kalbėdamas televizijoj Nik- ’

kąrtų su tūkstąnęiąis ^.ųbiečių. męrifoig |iępt£jįį kad, • medžiui 
Patyrusį, kad josios vyrąs iš- liktų nąųdlngv* '^|us plotas šak 
vežtas iš Kubos, Amerikos lėk- nims egzistuoti.
tuvu ji atskrido į Parytų ir nu- f norf
važiavo tiesiai į kąnškių ligoni-' su — sti v įvert^ti ' Dabar už 
nę savo vyro atsiimti. Vyrąs bu, medinio apl!nk ąžuo.
vo svdkas, bet paskutinių dvie-. į0 purenta že. - .
jų • dienų/įvyktais^ labai sujau- lankytdjų’kbjdhųs- šhpluk? *adas,t kuris;- Węs karą'kelis 
dintas. žmona nuvežę jį į vieš- 55 j - metus, turi galimybės pasukti vi-:
būtį, kur turėjo pailsėti.'Bet ten E.Danileričiųs raginą iskabin-'^ istoriM taikos keliu. Žmoni- 
poeto laukė būrys prancūzų t: prie ąžuolo taisykles,’kaip de- J °? istoriją xjaugIau kalbėtų apie 
žurnalistu. Jį apipylė dešimti- ra elgtis prie seniausio Lietuvos ši Beginp pasukimą, negu apie 
mis klausimų.. medžio — gamtos ir istorijos Davido stovykloje padary-

— Pirmiausia aš noręėiau pa- paminklo. 1 nutarimu^.
dėkoti pi*ezidęntuį MĮterąndųi Stelmužės ąžuolas yra žino-’ nepasinaudotų šią
ųž išiaisri^mą, -y pasakė poe- maš plačiai uj' ’i^tuyeg. ribų. ųerią^ųptiį siekti tai-

Beginąs yra vienintelis Izraelio

Jpigu jis nepasinaudotų šia

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

h/ 2b33 W. 71st Street 
B W 1410 So. 50th Avė., Cicero
•t “ Telef. 476-2345

./•i TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

SOPHIE BARČUS
RADUO ŽE1MOS VALANDOS

fietedifnin ir aetanilirmiaif 
nuo 8130 iki 9130 vaL ryta 
Stefai WOPA - 1490 AM _

Marqiwfa Parka.

Yedė|a Aldam Diukm 
Tfafu 77S-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVt 
CHICAGO, IL 40S29

W ,1

r ‘ RADIJO PROGRAMA
If IJM—. A r * -

Seniausia Lietuvai Radijo proert- 
coa Naujojoje Anglijoje, iž stoties 
^LYN, 1360 banga AJL veikia sek- 
nadieoiais nuo 8 iki 8130 vai ryte, 
perduodam vėliausių pašauliniq 
Qmij santrauką. to, kornent^ 
rąif rnimka, dainos, ir Magdutė* 
Pasakė‘Jią programa veda Stepo 
oas ir Valentina Minkai. Biznio 
reikalais kreipts J Baltic Florists — I 
gėlių bei dovanų krautuvę, 501- E. 
Bro*dw*y, So. Bouton, Mass. 01127.
Telefonas 248-0489. Ten pat gan- | 
oamoR Naujienos”, didelis pa®- I 
rinkimas lietuvišku knygų ir lie- I 

tunikų dovanų.
.1 -----

tas. Jis kaltojo Ispaniškai, bet Pries kurį laiką ipie jį rašę ang- 
tųpjaiĮ ąteirąjįa yęrtgps. ■ . , lų laikraštis, f

— Esu labai sujaudintas, bū.- ’ *' * ' *
(lanias. la^ąs. Tą sująųįnimą KAI SVARSTYKLĖS UŽ 
gali suprasti tiktai tie, kurie tos 
laisvės' buvo netekę. Noriu jums 
pasakyti, kad tas sujaudinimas 
atėmė visas, mano jėgas... Aš 
esu labai išvargęs... Aš turiu 
vilties atsigautų

Žmona, Marta Valiadarienė, 
keliais metais jauneaiė ir ne to
kia išbalusi, pasiėmė poetą už 
rankos, baigė pareiškimą žinių , 
norintiems reporteriams, ir nu
sivedė vyrą į viešbučio kam-

R- Vaitkus Valstiečių Laikraš
tyje rašo: " |

JĮ. Mažeikių rajone Mičiūrino 
kolūkio laukų į sandėlį vežė grū 
dus. Į' sandėlį — viehas kelias, 
prie svarstyklių — kitas. Skir
tumas — trys kilometrai.

— Visiškai patogu, — tvirti
na sandėlio vedėja Z. Lukošie-

kos, tai būtų didelė tragedija.

O1RKIT2 JAV TAUPYMO BONUS VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

HEART
FUND

TKUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
Patarėjo ji ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI

Aikštė* automobiliams pastatyti

FoA end faM go vail fapte; asd Hm embtatk* < 
yrrentK with the rreet and kw taste of pineapple if a naturaL

Before being eooked over a charcoal outdoor grift, fpera 
Af MtcraM fa pmooked by being boiled tender. Tbb 
procew of partial booking if eaBed parbofting.

If you m unable to devote the tone or toe refrigerator 
^ere to the msrinatkm procedure in thb recipe, just omit the 
step. The ribi vili tauto a Urtte lew of pčneappU, but they*!

be quite Mickim,
Thia rather robust k hfal for a barbecue party. For 

tor^er groups, uftow 1 pound of snarerihe for each penos aid 
incretae the amount of hasting sauce accordingly. Accompany 
toe ribf ▼Hh potato or macaron* diced tomatoes, 
tnastod French bread, and toe pineapple since far dipping.

Serve beer, toad tea, Sangria. ehiHed roto wine, or the 
whw yee used to meto toe av# — t eoid CMahto or 8mm.’

GrSed Ptanpp*e Snwwcfa

« ponrsdk «ps?erfak 
trimmed of

I aierat gariie, minaed
1 toHeapoom soy

I Wee can ( 46 1 toMea^ooR mnfaaai or
pinuuppie fstom y brew^u ogur

S eue HM ravtoavf i 1 toSMraoom 
phi raArtfimrf, wl /,/;

| ra^ Wil vira M toaepeen pepper
w PazWl toe W dwnering wafer for 30 mbtntoc,
• Haos tot ito» to a masting and the pineappto

V th* jn-k* t yaxtr -wr the rihik toę?
’rith water. Befxigurai* 24 hoa.se
• Meanwhile, pecpar* to* Wding arare^ Ccmbtn* to*

a»c UqTswi. th* kmon jukw. farhe, 
soy saaci, raiamef or sugar, ou and pepper, to. a taucrpaub 
Bring to a boti and rimraer for 10 minute*.

e When ready to grill, place ~ c abew t
Medium not Src, and cook, turning: frequently, fdi 30 minutaa.

« During toe lart 15 minutes'of cooking, toste ofU< with 
pineapple saving mcm of it to serve with toe uh*.

wd serve.
A fbc CYĄMĄMTD ,A^ricU..Lssrw

1 7 -- v -------• ~«ljw> ora, _ y mr _ a-

Reporteris

VINCENTA RADVILA

(iyv-, ępvęily Hills apyl., Chicagoje 
1 '^s JI

Mirė 1982 m. spalio 23 d., sulaukusi 78 metų amžiaus- 
Gimusi Uetuvojej Kaune. Amerikoje išgyveno (m metus.

Paliko nuliūdę: Lry^anųkąi — Carole, Robert ir Siajv 
ley III, žentas Stanley Balzekąs, Jr., uošviai — Stanley ir 
Eknįiy Belzekas bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Velionė buvo žmona mifusio Antano ir motiną miru
sios Irene Balzekas.

Vietoj gėlių, prašome aukoti Balzcko Lietuvių Muziejui
Buvo, direktorė Bahfe^ą^ Lithuanian VVom-

ęn’Įį Gyiljį. ,
Kūnas pasązy-olas i^ack-Ląckawicz koplyčioje, 2121 W. 

Lithuanian 14*^ ęourt.
AntrJkfįenj, šjpąiio 26 <L^ I| yal. ryto I>us lydima iš koply

čios j šy>X, Marijos (limiu>o parapijos bažnyčią, o po gedu
lingų pamaldų bus laidoj arpą $v. Kazimiero Liet, l^apinėąe. 
r Visi a.a. Vincenta Radvila giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalJ’Tfųįti laidotuvėse ir suteikti jai 
pąskutipį patarnavimą ir atsisveikinimą.

L • - . * Neradę lieką:
Anūkai, žentas, uošviai, giminės.

Ią:4ptuvių direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs.
TeL 737 121X

UKieafof

Liatavif 

laidetSYią 

Direktorių

AIMULANSO 
patarnavimai

* 1^4 
turim*

KOPLYČIAI 
Vl*QSfi MIRŠT© 

DALYSI.

STEPONAS C, LACK IR SŪNŪS
XLAGKAWIdj

WF^T <5918 STREET REpubbe 7-121J
UI2U SPUTiiWEST HIGHWAY, Rato* Hilu, ŪL 174-4411

BUTKUS n VASAITIS “
3®. fiOtk Ąv*-, Cicero, UL z TC: OLympic Z-1M^

’ --- ----------------------------- ~ 1,1 j

’ PETRAS BIELIŪNAS j
4*48 CALIFORNIA AVE. Tel: LAfayeUa I-M7| I

I_______________________________ ___________________________J
UraWBra. 'Ll JIHJ-J.IĮlįggafflBBL J.t 1 ..jA.X»

gnTTniiiniiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiii!'

Wllllll IIIIIHIIIIIIIIHIIIJIIHIllLdlllJliLlllL
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uncija

IN GENERAL

doleriu

JAU ATSPAUSDINTA

LIUCIJA

ŽIAURŪS
82.00

KAINA

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

BRONIO RAILOS
NUSlBASTYMAI :

PASAULYJE PAGARSĖJĘS 
LIETUVIS GYDYTOJAS

TUS PARAGINK 
DIENRAŠTI “NA

DEGIOSIOS DUJOS 
IŠ ATLIEKŲ

A. TVERAS
Laikrodžiai ir brtafeny1)fc

Pardavimai fr Taisymas '
MM r*h Street
T»L REpublIc 7~1?41

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

— JAV paskelbė savo planus, 
laikyti 50 F-15 lėktuvų Japoni
jos bazėje. »

Notary Public y -
INCOME TAX SERVICE - *

4259 S. Maplewood, Te L 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybes pra

šymai ir kitokie blankai.

— Artistė Jennifer O’Neil pati 
susižeidė į vidurius savo namuo
se. Ji ligoninėje sveiksta.

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 
antenų: 6729 So. Campbell

Ave,. Chicago. EL 60629.

ries.
pirmasis
Bogatyi su žmona ir dviem vai 
kais. Diplomatiniuose sluoks- 
niuose manoma, kad jie pabėgo

F. Zjtpelii. A#ent 
HOlft W. 95th M 
Evtrt- UL 
40642, - 424-M54

REPAIRS
{vairūs Taisymai

— PĖmadienj 
kainavo $-11 1.

ADVOKATU DRAUGIJA
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

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

6606 S. Kadzia Ava. 
Chicago, I1L 60629
TeL: 778-8000

Namai, Žami — Pardavlaael 
KKAL 1STATI FOR IALf

ONE VISIT WILL CONVINCE YOU. 
Help and Advice On Alt Affairs 
of Life such as LOVE, HEALTH, 
BUSINESS, MARRIAGE, DI
VORCE, reunites the Separated.

Removes Evil .and Rad Luck 
from you, and yours.

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

ISPANUOS PARLAMENTO
RINKIMAI

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centra:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
New Yark. N.Y. 1C0T) 

8tT W. 38tt St.
TaL 1111} *6MXtf

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali dauf 
padėti teisininko Prano ŠULC 
paruošta, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, "Sūduvos’' 
išleista knyga su legališkomif 
formomis: y

Knyga su formomis gauna 
ma Naujieną administracijoj*

gtMl, Ž«n4 — P«rdavl*wi
UAL ESTATE FOR SALI

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

TeL 776-5162 
2649 West 63rd Street 

Chicago, D! 60629

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

Liability apdraudimas pensini 
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4*45 So. ASHLAND AVI. 

TeL 523-8775

102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotograf'Įjos. 
Kaina —$3, persiuntimas paštu — SI.

KNYGĄ IŠLEIDO CfilCAGOS LIETUVIŲ 
•; LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue;
Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980

ELEKTROS {RENGIMAI
- PATAISYMAI

Turiu Chicago? miesto
Dirbu ir užmiesčiuose, greit* 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Talman Avė. 
TeL 927-3559

Iš Rabato, Maroko sosti-j “Mūsų Pastogė’’.pranešė apie 
dingo Sovietų ambasados Naujojoje Gvinėjoje dirbantį 

sekretorius Anatolij gydytoją dr. V. žigą, atvykusį 
■iš Australijos prieš 30 metų. 
Dirbdamas toje saloje dr. V. ži
gas išaiškino viėną nervų ligą, 
.kuri pasirodė esanti užkrečiama 
virusinė liga. Jis buvo išrinktas

• Queenslando medicinos tyrimų 
i,instituto nariu ir tapo pasaulio 
I garsenybe.

Ispanijos parlamento rinki
muose, kurie įvyks spalio 28 d., 
pagal spaudos pranešimus, tik
riausiai laimės Felipe Gonzalez 
vado va u j a ma soči ali stų pa r t i ja 
(PSOE). Rinkiniuose yra išsta
tyta per 8,000 kandidatų, iš ku
rių 350 bus išrinkti į parlamentą 
ir 238 i Senata.

sulčių
nų
degiąsias
citrusinių
bei Šiltnamius. Tekios dujos 
pigesnės už šiam 
janrą įprastinių

Chicagos Lietuvių Spaudos 
klubo susirinkimas įvyks lapkri
čio 5 d., 7 vai. vak., Lietuvio 
Sodyboje, 6515 So. California 
Ave. Nariai prašomi gausiai da
lyvauti ir kelti pastebėtas nege
roves. Bus diskusijos iškeltais 
klausimais ir kiti įvairūs svars
tymai. Valdyba

mTWMIRiariMBlETS.
TO KIJEVE

NASAL COHGESTIOM
AND HEADACHE 

DUE TO COMMON COU)
> 08 FLU.

C 19^2 Dorwy TXviwon of
S«n4o?„ Ine , Lincoln, N*bm«ka 6ASO1

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS h

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

READER — ADVISOR — PALMIST
READINGS BY

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie. Ave. — 778-2233

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI

• NOTAR1ATAS • VERTIMAI. •-

Žmonės įsų imau žygių, kjJ 
būtų užlipdytas sienos plyšj5, 

. ir šaltis, o ve- 
ininkus, kurie 
sugadintą pa-

STRAIPSNIS APIE 
STEBUKLUS

Ar- yra kas nors Dievui ne
galimo?

Pasiklausykite šios radijo pro
gramos šiandien 8:45 vai. vaka
re banga 1450 AM per “Lietuvos 
Aidus”.

Sekmadienį 9 vai. ryto per 
Sophie Barčus radiją išgirsite 
“Stovėti jo batuose”.

Parašykite mums. Prisiusime 
knygele “Užgimęs laisvas”. Mū
sų adresas: Lithuanian Minis
tries, P.O. Box 321, Oak Lawn, 
III 60454.

— Bri!ų gynybos ministras 
John Nott pasakė, kad biudžeto 
apkarpymas turis vienodai pa
liesti visas ginklų rūšis: laivy
ną, oro pajėgas ir žemyno ka
riuomenę.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS SUKRĖ
TĖ ASISI BAŽNYČIĄ

PERUGIA, I’alija. — Pasku
tinėmis dienomis Perugijos ir 
Gubijo provincijose drebėjo že
mė. Drebėjimas buvo lengvas, 
bet jis judino kalnus, plėšė se
nus pastatus ir gąsdino žmones. 
Visi šios srities gyventojai išėjo 
į laukus, kad virsiantieji namai 
ns užverstų viduje pasilikusių 
gyventojų. v

Didžiausio rūpesčio sukėlė Šv. 
Pranciškaus Asiziečio'bažnyčios 
sujudinimas. Drebėjimas paju
dino senas bažnyčios sienas ir 
perplėšė labai - seną paveikslą.

— Jungtinių Tautų Pabėgėlių 
komisaro rūpesčiu dar 3,800 Af
ganistano pabėgėlių iš Pakista
no perkelti į Turkiją. Tai dau
gumoje uzbekai, kirkizai, turk-j 
mėna ir kazokai, visi etniškai] 
giminingi turkams.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI !>
Naujienose galima gauti nepaprastai Įdėmius gydy

tojo, rūuomenė?. veikėjo ii rašytojo staiminimua. >'

Dr. A. Gua»en — MINTYS IR DARBAI, 259 psl, liečia 1905 
metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 

msirūpinimą_____ ____________________ $8.00
Dr. A J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, aveikata ir ' • 

grožis. Kietais viršeliais ____
Minkštais viršeliais, tik__

Dr. A. J. Goasen — AUKŠTA KULTŪRA
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiaL Tik
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntn* čekĮ arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant |1 persiuntimo išlaidoms.

KAM MOKĖTI NUOMĄ? 
GERIAU MORGIČIŲ.

5 ir 4 kambarių medinis. 1 auto ga- 
ražas. Geri pamatai. Mažas įmokėji- 
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

Mandarinių 
kes gerai išdžiovinamos, kad 
drėgmės jose liktų tik iki 15'/ , 
paskui supresuojamos 6 cm 
skersmens ir 40 cm aukščio se- 
šiabrauniais. Tada dedamos į 
specialią krosnį. Joms degant 
susidariusios dujos naudojamos 
pagal paskirtį, o pelenais tresia
mos citrusinių plantacijos. E.L.

mandarinų ir apelsinų at
kuriu gausybė susikaupia 

į spaudimo įmonėse, japo- 
jjecialistai pasiūlė gaminti 

ujas ir jomis šildyti 
kul tu: ų plantacijas 

yja 
tikslui naudo-. 
naftes rūšių.

— Lenkijos arkiyyskupas Jo- 
zef Glemp įspėjo valdžią, kad 
Solidarumo pakeitimas kita nau
ja profsąjunga iššauks krašte 
naujų neramumų. pirkste taupymo čonus

Labai dėkoju už laišką, kurio 
labai ilgai laukiau ir grivojau, 
kad ant manęs uz ką nors su py
kote- žinodamas, kad buvote iš 
važiavę paatostogauti į Kanadą, 
tai Jums rašyti neskubėjau, o, 
be to, atsirado ir šiaip visokių 
rūpesčių. Kaip Jūs žinote, mus 
abu — aš ir mano žmona — bai 
gę aukštuosius mokslus, bet, 
kaip tamautojai, teuidirbame 
tik 300 rublių per mėn sį, iš ku
rių turime per mėnesį Išgyventi 
visa keturiu asmenų šeima — 
mudu ir du mūsų vaikai, kurie 
eina į mokyklą. Jums žinoma, 
kad paskutiniu metu pas mus 
pradėjo visko trūkti. Dėl esamų 
tokių aplinkybių tenka gerokai 
pakrapštyti pakauši, kad šeimai 
netektų badauti.

Žinote, pss mus paskutiniu 
laiku viskas pasikeitė į “gerą” 
pusę. Kiaulienos mėses parduo 
tuvėse visai nėra, o turguose 
rūkytos dešros kilogramas kai
nuoja net 10 rublių, o lašinių - 
7 rubliai. Pienas Lietuvoje toks 
liesas, kad indą, iš kurio pienas 
panaudojamas, net nereikia 
plauti. Batai, tiek vyriški, tiek 
ir moteriški, kainuoja apie 100 
rublių, bet ir tų negalima gauti. 
Benzinas nuo 7 kapeikų už litrą 
pakilo ligi 50 kapeikų. Bet blo
giausia, kad kiekvienais metais 
gyvenimas vis blogėja. Visai blo
gai su maisto gaminiais. Jau yra 
įvesta maistui ir medvilniniam/ 
audiniams kortelės, bet ir tai jų 
negalima gauti.

• Gal ir netektų, dėde, čia mums 
perdaug nusiminti, nes mes tu
rime net penkiskart daugiau 
tankų, kaip ten ta Jūsų Amerika. 
Taigi, matot, kokie geležiniai 
vėjai čia pradėjo pūsti.

Pagal paskutinį Maskvos po
tvarkį, nuo rugsėjo 5 dienos jau 
yra nutrauktas tarptautinis tele
fono pasikalbėjimas su kapita
listiniais kratais. Dabar, norint

Buvęs respublikonų senato- |
- Indijoje prasidėjo didelė. lius Ja™es B^kleY paskirtas j 

sausra, žolė džūsta, gyvuliai bs I Tnauj 11 Laisvosios Europos ir 
vandens dvesia, o žmonės trokš-i ^ai31vės radlJ° 'stoc^ 'Y™“ 
ta. Apie 100 milijonu žmonių ^rektorium, šio* stotys perduo- 
l>e vandens. Kiekvieną diena nuo ’ da zmias Sov1^ S^un«ai lr k1’ 
sausros miršta šimtai. ’ f JOms RytŲ EuroPos tau,toms-

__________ __  las pareigas perims lapkričio
t □ i S • v- • men- 1 diena.— Jordanija laukia prasėsimo

apie taikos pasitarimus su Iz 
raeliu.

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS; SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys 

Tel. 585-6624

SUSIVIENIJIMAS LIETUVTU AMERIKOJE
yri seniausi*, dldžf^asia ir turtingiausia lietuviu trstem&linė ®r- 

SiaissLcŲa, lietuviams ištikimai uamauianti jau per 22 metus.

— atlieka kultūrinim darbus, gelbsti tr kitiems, kurie tuos 
.darbus flirte

—išmokėjo daugiai kaip AŠTUONIS MILIJONUS 
apdrauilu savn nariams-

ELA — apdraudžia pigiausiomis kainomis SLA neieško 
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugu fsB 
Susivienijime apsidrausti iki $1.0.000.

— apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, ueJdančbm 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

<LA — vaikus ipdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
>1,000 apdraudo? romą temoka tik S3.09 metama.

5LA — knopu vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkite?
1 savo apylinkės SLA kuopn veikėjus jie Jums 
mielai pagelbės 1 SLA Įsirašyti.

LAIŠKAS 1$ 0K. LIETUVOS j paskambinti į užsienį reik lauk 
i trfa, ir net daugiau, paras.

Gyventi Sovietų Sąjungoje5 kid neįeitų lietu 
darosi kaskart vis sunkiau ir liau *mci
sunkiau. Gerai gyvena tik tie, * taisys drebėjimu 
kurie turi galimybių dažnai ką 
nors pasivogti, arba aukšti pa 
reigūnai, kurie, beveik be išini 
.ies, ima kyšius.

Tai taip mes, mielas dėde, pc 
‘broliškos” apsaugos sparnu ii 
tebegyvenam.

Jūsų Tadas.

HOMEOWNERS POLICY

Farm fse and

Dengiame ir taisome visu fu- 
siu stogus. Už darbą garan. 
tuo jame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA
. 6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629
434-9655 ar 737-1717




