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KETVIRTADIENI SĖKMINGAI PAKILO 
ERDVĖLAIVIS “COLUMBIA”

ERDVĖJE SKRIEJA KETURI ASTRONAUTAI, DU YRA 
PASIRUOŠĘ VAIRUOTI ERDVĖJE .

» - . t >

CAPE CANAVERAL, Fla- — keliais žodžiais su rusais ir nuc 
Ketvirtadienio rytą “Columbia” jų atsipalaidavo. Dsbar jo žinio 
sėkmingai pakilo į erdvę, pasie- je yra trys' astronautai, kurie tu 
kė pageidaujamą orbitą .ir pa
suko iš anksta pasirinkta kryp
timi. . / •

Pradžioje manyta, kad erdvė
laivis dar kartą turės atidėti šią 
kelionę, bet paskutiniu momen
tu lakūnai nutarė nekreipti dė
mesio į mažus trūkumus, bet 
kilti,. kaip buvo suplanuota. 
Aukštumoje buvo keli debesys, 
bet Floridoje oras buvo geras, 
be vėjo, šiltas. Astronautai bu
vo laiku atvežti j erdvėlaivį, su
sodinti į savo vietas.

Lygiai 6<30 vai. ryto buvo už
daryti parpošti pečiai, pasigirdo 
šnypštimai,' pradėjo verstis di- 
džiaūsi" dūmų kamuoliai ir pra
dėjo kilti “Columbia”. Pradžioj 
ji kilo labai pamažu. Susidarė 
įspūdis, ka-d ji -gali'gfįžti atgal 
ir -tūpti. p savo v^t^ be t j - Paaiškėjo, .kad vertėja? Jį,
nebuvo, ” ' YJ ,-'pPrtrare”per'.fljfČK metus gaudavo

dokumentus 4š valdžios įstaigų.

rėš surasti reikalingą orbitą h 
paleisti du satelitus. Už iškėlims 
dviejų satelitų JAV gaus iš Ka 
mados 30 milijonų dolerių.

Sekantis JAV erdvėlaivis pa
kils ateinančių metų sausio,26 d. 
Jis iškels satelitą žinioms per
duoti. ' ' ."

BRITŲ IŠDAVIKAS 
GAVO 38 METUS

LONDONAS, Anglija. — Bri
tų- vertėjas/ Anglijos saugumo 
tarnautojas gavo 35 metus kalė
jimo už pardavinėjimą valsty
bes-dokumentų bei svarbių pa
slapčių Sovietų agentams. Prie 
to; dar gavo 3 metus kalėjimo 
už nedorą elgesį su jaunomis 
mergaitėmis.

Paaiškėjo, Jcad vertėjau

Kremliuje komunistų vadų tarpe 21 valandai ėjo sunglynės, kol sudarė komisiją kraštui valdyti

BREŽNEVAS MIRĖ NUO ŠIRDIES 
SMŪGIO, MIEGODAMAS

Erdvėlaivis pakrypo 
. -<į pietus

KONGRESO ATSTOVAS
PRATUPĖS METUSNorvegai turėjo išvaryti Sovietų 

ledlauži iš savo vandenų
NORVEGŲ KAPITONAS TURĖJO ILIlynjįRUSŲ LAIVĄ 

ĮTWTįMXmr L

OSLO. — Norvegijos šiaurėje
juos versdavo į anglų kalbą ir iš Sovietų ledlaužis įplaukė į Fug- 

»to gyveno. Rusai prie jo prise-' loy salos vandenis ir nesirengė 
Pradėjęs lėtu žingsniu, erdvė- JKno, prie narkotf-'iš ten trauktis. Novegijos pa

lams- kilo-v^'greičiai!-.ir grei-1 Rudavo if^tų krą^fusį^gojantis laivas pn-
čiau, išlšišda'masldaugiau' de-į •f0^^ines;3^^|Į,Ypte^kė prie Sovietų ledlaužio,
galu dūmu, žiūrėtojams atro- j ^sėjąsAb^vo -įsMikih$š, • pranešė, kad jis yra Norvegijos 
de; kad erdvėlaivis krypsta į ju ^vertėjas fįtĖtaę padmė .-fert. vandenyse. Jis negavo norvegų 
puse, bet tikrumoje pradžioje t ‘ams-JT sąjungininkams dafc- leid]mo įplaukti į Norvegijos 
jis nieku^nekrypo, bet kilo tie-} gwu:žalps neguli kufi£ kites vandenis, tai pnvalo apsisukti ir j 
šiai aūkštjm.'Tiktai'ttŽ 6,000 pė- i išlaukti. Sovietų laivo kapito- į

--.i'U' -'.į.r ; nas Izmailovas pakraipė pečiais 
visai nesirengė iš len iš- 

(t plaukti.
j Tada norvegų admirolas Rei- 
dar Berge pranešė Izmailovui,

sąvo. žmonai, kad jis duoda njJ nepajudės Tik.
sąms dokumentų, nuorašus ir ( ui kapitonas apsi.
gauna.pinigus, žmona apgalvojo- suko jr jš lauįė Norvegams 
Visą reikalą ir pranešė, pokcijarj nemalonu kad laivai ir
apie savo .vyro išdavystę. 1 ada* ]gktuVai 
jis pateko į. teisiną ir prisipažino- 
prie nusikaltimų.

dų jis pakrypo į pietus. -'T^^^pakHusę- ar jis; ptUv-
Aukšturtroje oras retesnis, įsi- pažįšta . kaltas/ 'Jfe prisipąžįho 

smaginusiam erdvėlaiviui leng-j nlsikaltimų. Priėš ku-
viau kilti. Pakilimas buvo toks policijos klausiamas-,
smarkus, kad “Columbia” paki-: jfg gynėsi, bet kėliau prisipažino 
lo apie-40SHyliU aukščiau negu h./.J kad Jls pale,s loped? J. SovLelU
reikėjo- Jis pasiekė viršūnę, pa
mažu nosį nuleido ir pradėjo 
lengvai leistis žemyn. “Colum
bia” pasiekė 184 mylių aukščio 
orbitą. Iš viso ji apskr% Žemę 
81 kartą. Erdvėje planuoja būti 
5 dienas, 2 valandas ir 8 minu- 
les. Laikas gali būti trumpes-j — Tarptautinis pinigų fondas 
nis, jeigu kas sugestų ir reikėtų nutarė paskolinti, stambesnę su-

— Tarptautinis pinigų fondas

norvegų 
norvegą 
sinti.

vis dažniau įplaukia j 
vandenis bei erdvę, o 
iprivalo rusams gra-

STEVENSONAS REIKALAUJA
PATIKRINTI BALSUSmą Argentinai ir Meksikai.

> < KALENDORĖUS

Lapkričio 12: Kunrbertas, 
Budrėt Kadinė, šaumantas, Pep- 
lė, Austomas.

Saulė teka 7:35, leidžiasi 5:34.
Orai vėsesnis, lis.

leistis anksčiau.

Skriejimui vadovauja 
patyręs astronautas

šiam skriejimui vadovauja 
patyręs 51 mtlų astronautas 
Vance D. Hrand. 1975 metais jis 
skriejo JAV erdvėlaivyje, kai 
reikėjo susijungti su skriejan
čiu Sovietų erdvėlaiviu. Jis vy
kusiai manevraro JAV erdvėlai
vį “Apollo**, kad erdvėje suras* 
tų skriejančius rusus, juos pa
siektų, susijungtų, o vėliau ir 
vėl atsilapaiduotų ir skriesiu 
savo keliais.

Astronautas Brand įsijungė į 
sovietinį erdvėlaivį, pasikeitė

Andrei Gromyka' vadovaus pen- Į 
kiy žmonių komisijai Sovietų 
Sąjungai valdyti, kol bus iš-į pats 

rinktas aukščiausios taryboj 
pirmininkas.

CHICAGO, III. — Adlai Ste- 
* venson pripažįsta, kad iki šio 
meto jis gavo mažiau balsų ne
gu gubernatorius J. Thompson, 
bet jis nėra tikras, kad balsai 
būtų tiksliai suskaičiuoti. Ste 
vensonas sako, kad didelė bakų 
dauguma yra teisingai suskai
čiuota, bet jam atrodo, kad viso
je eilėje precinktų balsai netiks
liai suskaičiuoti.

Paskutinių trijų dienų tikrini
mas parodė, kad balsus vis dėlto 
reikia tikrinti. Thompscnas visa 
laiką tvirtino, kad jis turėjo 
9.209 bakų daugiau negu Ste- 
vensonas, o patikrinus 102 pre- 
enktus, skirtumas tarp abiejų 
kandidatų gautų balsų skaičiaus 
sumažėjo iki 5,600. Yra pagrin
do manyti, kad skirtumas su
mažės dar daugiau.

Visų halsų tikrinimas kainuo
tų $350,000, bet jeigu tikrins 
liktai įtariamus produktus, tai 
tikrinimas bus pigesnis. Be to,!

' ► gubernatorius prižadėjo 
! prisidėti tikrinimui reikalin
goms išlaidoms padengti.

BREŽNEVAS NEVALDĖ KOJŲ RAUMENŲ, RANKOS 
BUVO ATGRUBUSIOS, BET SAKĖ KALBAS 

nariais.
Brežnevas dėvėjo spalvotus 

akinius, kad saulės spinduliai 
nevargintų jo akių. Visa tai la
bai gerai, bet kai reikėjo Brež
nevui judėti, tai jo akiniai nu
smuko. Brežnevas nepajėgė pa
kelti rankos ir pataisyti akinių. 
Prie Brežnevo priėjo vienas jo 
adjutantų ir nuėmė spalvotus 
akinius. Televizijos tvarkytojai 
būtų galėję iškirpti tą sceną, bet 
jie neapsižiūrėjo. Ji buvo palik
ta, ir visi krašto gyventojai tele
vizijoje galėjo matyli akiniu 
nuėmimą. Brežnevas šlovė’c, 
rankų nepakeldamas.

Trečiadienį visą dieną grūmė
si tarp savęs Kremliaus vadai, 
kol susitarė sudaryti penkių 
žmonių komisiją kraštui valdy
ti, kol bus išrinktas aukščiau
sios tarybos pirmininkas. Komi
siją sudaro Gromyka, Andropo
vai, JTiclmnovaą, Černenka ir 
vienas maršalas. Kcmhtjai tu
rėjo vadovauti premjeras Ticho- 
novas, visų vyriausias, bet jis 
atsisakė pirmininkauti. Tada 
buvo paskirtas Gromyka.

NEW YORK, N.Y. — Buvęs 
Kongreso atstovas Fi-ęderiėk 
^Ęichmoųtl gavo vieneriu§*rtietus 
ir vieną dieną kalėjimo ir priva” 
lės sumokėti $20,000 baudą. !

Pasirodo, kad buvę Kongreso 
atstovas, išrinktas įstatymams 
leisti, pats laužė įstatymus. Tei- 

Hsiaopingas, . kalbėdamas su at-1 sėjas Jack Weinstein, išnagrinė- 
vykusiu Japonijos konservato- Į jęs buvusio Kongreso atstovo 
riumi, patarė kiniečiams palai
kyti . draugišjccsnius santykius 
su Sovietų Sąjunga, nes jis pra
randa. viltį turėti artimuosius 
santykius su Amerika.

T'engur nepatinka, kad JAV 
vyriausybė neatšaukia savo ka
ro jėgų iš Pietų Korėjos. Neno
ras trauktis iš Korėjos ir noras 
parduoti ginklus Taivanui, Ten- 
go nuomone, kliudo geresniems 
santykiams tarp JAV ir Kinijos-

Tengas tvirtina, kad santykiai 
su Rusija pagerėtų, jeigu Sovie
tų valdžia atšauktų milijoną ka
rių iš Kinijos pasienio, jeigu pa
sitrauktų iš Afganistano ir ne
remtų Vietnamo. Kol šie klau
simai nebus išspręsti, tai negali 
būti kalbos apie draugingus san
tykius su Sovietų Sąjunga. Bet 
JAV taip pat neatšaukia savo 
karo jėgų >š Pietų Korėjos.

TENGAS SIŪLO DRAU
GAUTI SU RUSAIS

PEKINAS, Kinija. — Tengas

— Penktadienį aukso uncija 
kainavo .$108.

Viceprezidentas George Bush 
išskrido į Afriką, kad galėtų 

baigti karių maištus prieš

Richmondo bylą, davė vienerius 
metus ir vieną dieną kalėjimo 
už mokesčių nemokėjimą.

Teisėjas nustatė, kad tas pats * 
Richmond vertėsi narkotikų 
pardavinėjimu. Už tai jam pri* 
dėjo dar $5,(XX) baudos. Pridėjo 
kitus $5,000 už nemokėjimą sa
vo dukters mokyklos mokesčių. 
Teisėjas dar norėjo jam duoti 
metus kalėjimo, bet išaiškino, 
kad uždėta bausmė turės būti 
atliekama kartu su pirmais ka
lėjimo metais. Teisėjas labai 
smarkiai išgėdino buvusį Atsto
vų Rūmų narį.

ANGOLOJ EINA KOVA PRIEŠ 
KUBOS PRIMESTUOSIUS

MASKVA, Rusija.— Leonidas 
Brežnevas, Sovietų Sąjungos 
aukščausios tarybos pirminin
kas, mirė trečadienio rytą, 8:30 
vai., bet komunistų partijos 
Centro komitetas žinią apie jo 
mirtį paskelbė tiktai po 24 va
landų.

Valdžios atstovai, partijos 
Centro komiteto nariai, politinis 
biuras ir krašto saugumo orga
nizacijų nariai 24 valandas tarp 
savęs grūmėsi, kas turės teisę 
užimti Brežnevo vietą. Žmonės 
spėliojo, kad gali būti Brežnevo 
mirtis, nes trečiadienį išėjęs 
Pravdos numeris neturėjo Leo
nido Brežnevo parašo. Buvo pa
ruoštas komunistų partijos Cen-

* Iro komiteto raštas Angolos vy- 
; riausybei, bet jis buvo pasira- 
‘ sytas tiktai komunistų partijos
* Centro komiteto. Iki šio meto 

tokius raštus užsienio komunin
iams pasirašinėjo pats Brezne-

.. vąs. Angolai.; sSrmčuPį
, mas oficialūs šventinimas Brcl- 
’ nevo parašo neturėjo.

Trečiadienio popietę Sovietų 
radijas pradėjo groti ladioiuvių 

'maršus. Paprastai Sovietų radi 
jas duodavo populiarią rusų 
dainą, bet nuo trečiadienio, vie
toj populiarių melodijų, pradėjo 

| transliuoti įvairius laidotuvių 
maršus. Rusijos gyventojai, iš 
girdę šiuo? maršus, jau spėliojo, 
kad tai gali būti paruošima? 
Brežnevo mirties pranešimui.

I Tiktai ketvirtadienio rytą 
“Tass” agentūra paskelbė, kad 
Brežnevas nvrė nuo širdies smū
gio. Jis jau anksčiau buvo ap 
grubęs, nevaldė kojų raumenų, 
negalėjo vaikščiot ir judinti ran
kų, bet paskutinėmis savaitėmis 
tie požymiai buvo žymesni. Lap 
krič’o 7 dieną, kai Raudonojoj

’ aikštėj maršavo Sovietų karo 
jėgos, Brežnevas priėmė paradą 
kartu su kitais politinio biuro

LISABONA, Portugalija. — Iš 
Angolos ateinančios žinios sako, 
kad vielos gyventojai veda kovą 
prieš Kubos karių primesta vy
riausybę, policiją ir valdžiai iš
tikimas ginkluolų žmonių gau
jas.

Angoliečiai nuginklavo ir už
ėmė Gago (Loutinho miestelį, . 
ęsantį Zambijos pasienyje. Į an- ’ 
goliečių rankas pateko didokas 
ginklų ir amunicijų skaičius. 
Savo laiku Gago Coutinho mies- • 
e stovėjo didokas Kubos karių 

dalinys, b:t kubiečiai dabar kon
centruojasi j didesnius centrus, ‘ 
kad galėtų lengviau gintis. Ku- \ 
bos kareiviai negali stovėti ma- 
žuose miesteliuose. Jiems reikia! 
organizuotai gintis nuo partiza- j 
nų. Dabar vietos gyventojai ga
lės gintis moderniais šautuvais 
ir kulkosvaidžiais. Vietos gyven-* 
tojai užėmė Gago Coutinho 
miestą pirmadienį.

— Aleksandras Haig televizi
joj pasakė, kad krašto prezi
dentu jis nenorėtų būti. Jo žmo
na pareiškė, kad ji nesutiktų, 
nors jis norėtų.

Jurijus Andropovas, komu
nistų partijos generalinis 
sekretorius, buvęs KGB or
ganizatorius, antrasis komi
sijos narys Sovietų Sąjungai 
valdyti, kol bus išrinktas 

aukščiausios tarybos 
pirmininkas.

Leonidas Brežnevas nuo širdies smūgio mirė trečia
dienio rytą, bet Sovietų žinių agentūra liktai ketvir

tadienio rytą paskelbė žinią apie jo mirtį.



V. PŪTVIO GYVENIMO BRUOŽAI
(Tęsinys)

Vladas Put vis "

naktį (posėdis baigėsi vidurnak- i 
*;yje) suvažiavimo prezidiumui 
nepriėjus vieningos išvados' 
(nors dauguma parėmė Pūtvfo! 
liuijąh suvažiavimo pirminin
kas Skipitis “stato balsavimui, 
ar teisėtai ar neteisėtai pasielgė 
kpt. Klimaitis, dėl šios bylos už
dedamas pabaudą (os grupės ar 
organizacijos nariams, tame 
skaičiuje ir Centro valdybos na
riams. Dauguma balsuoja už 
ta*, kad neteisėtai”. (Ten pat, 
p. 27).

Bylai suvažiavimo balsų dau 
guma pakryptu Klimaičio ne
naudai, staiga įsikišo Krašto ap
saugos v>ceininisteris Papeckys 
(daliai- jau majoras) ir padarė 
naują “patarnavimą” šauhų Są
jungai: *’Krašto apsaugos vice-1 
ministeris maj. Papečkys daro 
nepaprasth pareiškimą, kad apie' 
Sąjungos viršininko pasielgimo 
teisėtumą šiuo atžvilgiu gali 
spręsti tik teismas, o ne suvažia
vimas, todėl su šio balsavimo 
daviniais Krašto apsaugos mi-< 
nisUrija nesiskadysianti”. (Ten

Dėl Klimaičio pasielgimo, 17 
šaulių, įskaitant ir sąjunge 
Garbės narį Mikelkevičių, klau
siusių latvio paskaitos, nubau
dimo namų areštu, sūvažravime 
vyko ilgi ir dažnai karšti svars
tymai. Dar prieš suvažiavimą,. 
Mikelkęvičiui atsisakius, bausmę 
attikti’ -LŠS-gos Centro valdybos 
prėzidĮųnias bylą buvo perda
vęs vyriausiam šaulių teismui. 
Per suvažiavimą šis klausimas, 
buvo Afikelkėviciaus iškeltas su
važiavimo antrąją dieną, lapkri
čio 16 d. DėJ tb kalbėjo kpt Klr 
maitis ir dau’j kitų, bet išvados 
nebuvo Įprieita.» ’ ‘ r 
. -Treciąją dieną, lapkričio 17 d.į 
suv-ažiavimo pirmininkas Rapo
las Skipitis . iupj posėdį atida
rius “randa reikalingu duoti su
važiavimui įvertinti Sąj ungos 
viršininko taktiką, kad viršinin- 
kas na dės tikslingu imtis draus
mes ‘priemonių, net neatsiklau-j ... i, ŽB1.-O vald'-bos sutikimi-įę ’,roJektas 
(į'en'įial. pp. 22-23).

Ilgose diskusijose dalyvavo 
Vladas ' Pūlviš. kpt. Klimaitis, 
A. Bružas, -V. Daudzvardas, mylėjo Trimitą kaip savo vaiką, kauliu pobūviuose. 
Kaspara'yįčius,, Dagelis ir eilė11--- ’-—1 ------ - ~ ■’?
kitu. Byla buvo perduota suva- 
žfevimo prezidiumui. Tos pačios spaustuvės kiekvieno muinerio, 
dienos- pabaigoje, teisingiau. Trimitas buvo vienintelė jam i geriančiųjų ir -.nusigeriančiųjų

Po Papeukio pareiškimo Pūt- 
viui tapo aiškū, kad šis reikalas 
yra beviltiškas. Jei Krašto ap\ 
saugos ministerija nesiskaito su^ 
vyrausiojo šaulių Sąjungos šei-; 
mininko — visuotinojo suvažia r 
vimo daugumos nutarimu, jinii? 
nesiskaitysianti ir su šaulių gar
bės teismo sprendimais, nepa
lankiais kpt. Klimaičnii. Taip 
vėliau ir įvyko. Nebuvo abejo 
nes, kad ateityje į pakasias Put

M. K. Čiurlionis JŪROS SONATA FINALE

VAIKŠČIODAMAS
patarimai ifc 

MEDICINOS m ASMENINĖS 
PATIRTIES

Beabejo, busite pastebėję, kaip’ 
lengva kvėpuoti miške ar pajū
ryje, paežerėj ar kad ir prie dar 
neužterštos upės. Dalykas tas,> 
kad kiekviena ląstelė, kiekvie
na kūno dalis ir visas organiz
mas vaikščiojant veikia darnia-, 
me biologiniame ritme, kurį 
ypač palankiai paveikia supau-4 
čioji aplinka.

Judėjimo stoka silpnina ir, 
• ir sistemų veikimo režimą, kas 
į stabdo biologinį ritmą, organų- 
i galų gale pragaištingai atsilie- 
] pia į sveikatą.

Vaizdus ritminio organų dar
bo pavyzdys yra širdies veiki
mas, kuris daugelio susirgimų 
atvejais praranda savo rtimiš- 
kumą. Tokią .būklę -gydytojai; 
vadina širdies arrtminu, kuriam, 
gydyti yra daug priemonių, o 
viena tokių primeonių yra spe
cialiai daktarų nustatyti ir kon
troliuojami pasivaikščiojimai, iš 
ko ir pasakymas, kad “ritmiškai 
e man t širdis sveiksta.”

Labai naudinga vaikščioti: 
žmonėms, linkusiems į sunkėji-’ 
mą, ypatingai tiems, kuriems 
medžiagų apykaitos sistema ne
begerai veikia: vaikščiojimas: 
gelbsti virškinimui ir neduoda- 
riebalų audiniams susikloti ant 
pilvo ir kitose kūno vietose.

Pėsčiomis pasivaikščiojimai pla 
čiai praktikuojami gydymo tiks--

i

i

S®i

dar llkuši .pd-ientonė šauliškomis ..pajuoka. .ĮiTiirito redakcija Pūt-, 
idėjomis bcUdraūtį sū-šauliu ,vi-: ’

vio paskaitas ’alej^uliai^MiM feklr^ind,

1 priidejlS . strips- . 1 rimita: . ■
niar, pričšingi/'šaųSskai ideolo-?.j iš visos .^auiiskos.-veikloj Tani 

igijetį Pasirodė jT 'paties sąjun^ beįiko tik bendravfmas su'Kep 
gos vįišininkū Ktftūaičio straps- mes kF Šaukėnų šaulių būriais ir 

_ ni§;*‘^lūdkianti's' blaivininkus Graužikų šaunų grandimi.
Blogai Pūtviui sekėsi ii ban- -į blaivybės idėjos įgyvendini

mą šaulių Sąjungoje ir viešuose 
Prieš tą?-

slralpsnį Pūtvis paraše puikiai \e eje j0 bendradarbių. Jų tarpe, 
motyvuotą atsakymą,, su stipria buvo 3i. ALiKėlkevijius, J. Povi

laitis, J. Kalnėnas’ aš ir kiti.
Į 1923 metais buvau paliktas 
I Kultūros ir propagandos sky- 
] riaus viršininko pareigose ir 
į vykdžiau įvairius man pavestus 
j šauliskus Uždavinius, tuo meru 
{.ypač Klaipėdoje. Mano' santy- 
yKiai su Krėvė, kaip ir anksčiau, 
į buvo labai geri ir nuoširdus, h 

I Klimaitis su manim tebesielgėO

i po senovei šaltai, bet mandagiai. 
•• ir korektiškai, nepagailėdamas 
i g^lo žodžio už kai karių darbų

buvę vėl nubausti. Tokiose sąfy-į 
gose Pūivio ideologiniu paskaitą 
ir pavyzdingųjų šaulių auklėji-

tlyniai veikti per Trimitą. Jis

bendradarbiavimą jame labai 
vertino, nekantriai laukdavo iš

Great - 
American 

Dreani 
YA /BT "

Machine, i

An-5*;....los

Solidarizuodami su Vladu 
Pūtviu, 1923 metais iš Lši>gos 
apmokamos tarnybos pasitrau

paisant visą trukdymų., Būvau Įąisr Europoj. Tai jvądinama “ter-: 
jaunas, kaistas ir maėfąūbdaugį. renkuracija” ’arba daktaro

ILGIAU GYVENSI
apmąstyti bevaikščiodami. Dau-

► nu-: 
^ąiimyoių turimose .^įpareigosi] statytais masintais, tam tikro-: 

” ’ i il-j mis distaneijemis, lėtumu ar
greitumu ir parinktu terentF 
vaikščiojimas. Vaikščiojimas, lyJ 

. , . d*' r gumomis^ pakeičiau t kalvomis iri
dėle, lačiau nusvėrė lojalumo,! >.. • v./ . J ’i pan. aukštumomis stiprina sir-solidarumo jausmai tūtvmi, Mi-^ies in<3eJiu sistema Jr lavfaisj 
xeuevioui ir kiliems Pūtvioj ?ma/ 
nendaraarbianis ir tikėjimas,;
kad Pūtvis, išeidamas iš 'Sąjun- Tereninė kuraeja (terrenkur.), 
gos vadovybės, pasirinko teisin- paprastai pasakius vaikščioji- 
gesnį keną. O jisai susirūpinu-. mas. sėkmingai vartojamas prie 
sieins idėjos draugams vis tebe- . { ” '
Kartodavo, ką pradėjo sakyti ‘ trofijos, sklerozės, 
prieš 1922 mem suvažiavimą: 
‘'Nenusiminkime, atsitraukime į 
užpakalines pozicijas. Sutvarkę 
savo asmeniškus reikalus ir su-i 
stiprėję, atėjus laikui, sugrįši-] 
ilie atgal į sąjungos darbą. iik » 
nenuioiKime nuo šaufiškos idėj 

.jos, ugdykiilie ją ir skleiskime! 
k-eK viena pasitaikiusia . proga”. ;

(Bus daugiau) I

ckrd'u Lietuvos ^atidai. •

— Britų tabako pramonės 
kompanijos paskirs 11 mil. sva
rų rūkančiųjų sveikatai tirti ii? 
savo produktams dės aiškesnius j 
ir didesnius įspėjimo užrašus. 
Be lo, dar daugiau sumažintas 
cigarečių reklamavimas.

atlikimą. Rai 1923 m. (tik.Los 
adatos nebeatsimenu^, padaviau 

. pi ašymą, kad būčiau atleistas iš 
^•Kultūros ir propagandos sky- 
jTiaus viršininko apmokamų lar- 
į nyhinių pareigų, Krėvė tai giliai 
| apgailestavo ir nenorėjo manęs 
Lšieisli. Gi kpt. Klimaitis davė

pareigas gerai atlieku ir iš tar- malą mažiausiai 2,600 žmonių 
nybos nesu varomas; bet, jei aš nužudymu šiais metais. Dabar 
norįs išeiti, manęs jis per prie- Gvatemalos vyriausybė sudarė 
vartą neužlaikysiąs. Tad būčiau! specialią žmogaus teisių komi- 
tikrai galėjęs pašiii-kti. Tarnyba siją, kuri turės paneigti tuos 

Į buvo gera, darbas gražus, ne- kaltinimus.

Tarptautinės Amnešti j os
j man aiškiai suprasti, kad savo ! organizacija apkaltino Gvate-.

IF i IM i — i. ■ — --■■■■ r ■—■ — —i ..1—11 ................... ........................... .

SOME ČM1CAGO MOTOR CLUB T1P3 ON

DO''T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT ALLOWING- SAPS- 
FOU0W5HG OfSTAMCSSb— * '

riausios mintys jiems ateina I

Kai kurie medikai tvirtina, 
kad žmogus, kuris nenori gauti 
širdies, arba kraujo indų ligą, 
turi per dieną suvaikščioti ne
mačiau 30 — 40 kilometrų, bet 
čia^Amerikoje, jie nuolaidesni—• 
pataria kasdien skubiu žingsniu 
nueiti nemažiau 2—3 mylių. Vi
sais atvejais paskutinis žodis pri 
klauso asmeniniam daktarui, bet 
viena taisyklė yra bendra vi
siems, būtent, kad širdies—indų 
susirgimų profilaktikai reikia 
įmanoma daugiau judėti.

Automobilistai net skersai gat 
vės vaikščiojantieji teisinasi, kad 
jie pėsčiomis vaikščioti nebeat- 
neka laiko. Ir hė^tėbėtina! Bei 
turėdamas norą padėti savo or
ganizmui būti sveikam, visuo
met kiekvienas suras progos ir 
laiko pavaikščioti, ypač tatai 
yra gera kasdien iš darbo namo 
grįžti pėsčiomis (deja, turint 
galvoje, kad mūsų didmiesčių 
gatvėse tomis valandomis ko di
džiausias trafikas ir ko daugiau 
nuodingų dujų ore).

Vaikščiojant gerame Išvelka. 
me,ore ypač pat£ imtina pamankš
tinti savo kvėpavimą — daryti 
kvėpavimo gimnastiką:' ’ orui į 
plaučius įtraukti skaityti 4 žings 
nius, orą plaučiose palaikyti 4 
žingsnius ir iškvėpti 4j žings
nius; pauza t žingsniui- ir vėl 
tą patį. Prį^^i^ies; negalavimų 
reką^^Sūojama iškvępimus da 

orui 
ėpti 6-

j vairu ’šrrdfes negalavimų—dis- 
Širdies ne

normalumų, hipertoninių ligų, 
kroniškų koronarinių trūkumų 
ir prie apykaitos- ligų (tukimas, 
padagra, cukrinė), prie kvėpa
vimo organų'apsirgimų, kroniš- * 
ko poliartričio. taip pat organiz
mo nusilpimo atvejais.

Prkilausomai hub paciento: 
būklės daktarai nustato įvairius, 
vaikščiojimo mašrutus—iki 500, 
1.500 ar 3,000 metrų, (jardų) 
distancijos. Pradžioje pataria
ma vaikščioti lėtai, po 60 — 701 
žingsnių per minutę; vėliau ga
lima žingsnius pagreitinti po 80 
— 100 per minutę. Vaikščioja
ma paprastai rytmečiais ir vaka
rop arėjose, bulvaruose, geriau
sia miesto parkuose ar miškų' 
saugonėse. kas. deja, ne visai be
įmanoma Chicagoje....

Pabrėžtina, kad vaikščiojimas] 
labai padeda galvojimui. Fizinė, 
mankšta daro dvejopą įtaką p 
psichines funkcijas: iš vienos 
pusės ji padeda jų išsivystymui, 
iš kitos pusės — didina protinio 
darbo pastovumą.

didžiųjų mdkdmin- 
kų. menlnmkų. rašytojų mėgda
vo savo su manymus tr planus

įtraukti 4 ži 
žingniai. -

Ištvermingumui Įšriyštyti, il
gesnės distancijas nueiti siūlo
ma pradžioje savo distanciją 
padalinti tarpais, sakyšim pora, 
šimtų metrų nueiti 'greitu žings
niu, kita 200 metrų sulėtintu, ,ir 
vėl greitai ir t. t. Bet visą lai
ką emant, nepamiršti , pimnasti- 
kuoti kvėpavimą. Ritmas pir
moje eilėje!

Žymus prancūzų gydytojas 
Tisson pasisakęs: “Judėjimas 
kaip toks gali savimi pavaduoti 
bet kokį vaistą, bet joks vais
tas negali pavaduoti judėjimo.”

— “Columbia” planavo nusi
leisti Edwads aerodrome, bet 
šiomis dienomis iškritęs lietus 
Mojave dykumoje verčia “Co
lumbia” ieškoti kitos vielos nu
sileisti.

— Sirija rengiasi prašyti mu
lą Čhomeinj, kad baigiu, karą 
prieš Iraką.
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Terorizuojamas Lietuvos jaunimas
Griškevičiui, nusiskundė ir pa
reiškė, jog yra pavojus, kad jo 
sūnus KGB gali būti likviduotas. 
Jo tėvas Antanas Grig.s rašė, 
kad jo sūnus Rcb rtas Grigas 
buvo pašalintas iš Vilniaus Pe
dagoginio Instituto, kur jis stu
dijavo vokiečių kalbą, rašo LKB

Pogrindžio • spauda pęanęšė, 
kad leipalingietis jaunuolis Ro
bertas Grigas, paimtas boKevi^ 
kų kariuomenėn, atsisakė duoti 
sovLtinio kario priesaiką, ka p 
prieštaraujančią jo religiniams 
kataliko ir patriotiniams lietu-

gas buvo pabustas į Jany Kur- 
gane (Kazachijos ^SR respub
lika) atlikti karinę prievole š.m. 
gegužės men 25 d/ * . v .

LK3 Kronika (Nr. 54) rašė, 
k id jaunuolis, atsisakęs duo i 
r iesaiką, buvo tą pačią dieną 
I įsiusiąs į brigados štabą čiur- 
kente, kur jį grasina perduoti 
KGB teismui, uždarė į brigados 
r iboklėš s (gsuptvachtos) kame
rą su te’sjno laukiančiais dcarei- 
viais-kriminalįstais. Išbuvus pa-’ 

jį išvežė j pžįcaką. kur,.drau
ge su irgi priesaikos‘ atsisakiu
siu baptistu Oskaru Gumanu 
(vokiečiu iš Šiaulių rajono)-,bu
vo' persekiojamai ir terorizuo
jamas.

Kada R. Grigas buvo sugrą
žintas į Čiurkentą, pulkininkas 
Ghutjevas jį išvadino “fašistu, 
kurį reikia likviduoti”. Jau Čiu- 
kento daboklėje įis.buvo bando
mas “kumščiais perauklėti” dėl 
priesaikos davimo. Pasišaukęs 
jaunuolį Grigą,. kitas pulkinin 
kas pareikalavo uždaryti- į psi
chiatrinę ligoninę ar į uranijaus 
kasyklas, kur jis “po pusinečio 
nudvėsiąš”. Apkeikę ir iškolioję 
bei prigrasinę, Grigą, išsiuntė j 
Badamą, kur jis beveik tris mė
nesius su kareiviais dirbo -plytų- 
fabrike- Čia jis vėl buvo muša
mas, spardomas (apytikriai kas
dien gaudavo po 40 smūgių) ? 
jam buvo įlaužtas šonkaulis, bet 
į ligoninę jo .vežti; nesiskubino;

Po delsimo, Grigas buvo iš
siųstas į Kzyl-Ordoj už! 400 knų? 
kur jį, sunkiai sergantį viduria
vimų,. vėl uždarė. į daboklę. Po 
keliolikos kalėjimo dienų, Gri
gą išvedė prieš dvi kuopas, ru
siškais, keiksmais išdergė jo mo
tiną bei tėvą, pagrasino susido
roti su giminėmis, o anl Pabal
tijo numesti 5-jų kilotonų bran
duolinę bombą. Jaunuolis ir po 
to nesutiko ir atsisakė priimti 
priesaiką. Laimėj kad-medikai 
užtiko batalione vidurių šiltinės 
epidemiją, tai jaunuolis ’buvo 
perkeltas į ’Kzyi-Ordos miesto 
ligonine.

•' t • ¥ A - *

Toliau Kronika rašo, “kad 
Lietuvos katalikai, .ypač jauni
mas, meldžia Dievą suteikti Ro
bertui tvirtumo ir ištvermės. 
Jaunuolis Robertas Grigas buvo. 
persekiojamas ir prieš jo paėmi
mą į kariuomenę. Roberto tėvas 
gegužės 31 dieną parašė laišką 
komunistų partijos sekretoriui

Prie Kronikos pranešimo, Elta 
pridėjo sekantį <prierašą: “Iše vi
ja, ypač jaunimo organizacijos, 
turėtų bematant pradėti akciją 
Robertui padėti. Reikia raginti 
katalikų, studentų, vokiečių kal
bos dėstytojų ir panašias orga
nizacijas, kad rašytų protesto 
laiškus Sovietų vyriausybei. Ro
berto likimu reikia sudominti 
JAV-ių ir Europos spaudą...”

Išeivijos jaunimas buvo suju
dęs, kaip Simo Kudirkos, vėliau 
R. Kalantos bei kitų pavergtos 
Lietuvos jaunimo kovos žygiais. I

Gelbėti terorizuojamą, kanki
namą pavergtos Lietuvos jau
nuolį yra visų išeivijos lietuvių 
šventa pareiga. Bet išeivijos jau- ‘ 
nimas turi būti pirmose gelbė
jimo kovos linijose. Laiškais, 
demonstracijomis turėtų kovą 
pradėti ir ją vesti iki laimėjimo, 
kad januolis Grigas nebūtų KGB 
sunaikintas. Kreipiuosi į Lietu
vos Vyčius, nes jie pirmieji savo 
laiškais gali padėti savo broliui; 
sumažinti kančias ir terorizavi-j 
mą, kankinimą nekaltai už atsi-’ 
sakymą duoti’ kario priesaiką, 
kaip prieštaraujančią religi
niams kataliko ir politiniams 
lietuvio t įsitikinimams.

'U K; Pašilys

KOREKTŪROS PATAISA

I
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Paveiksle mitome 1933 m. Šančiuose pastatyta aukštesniąją mokyklą
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LIETUVOS HIMNO PRASME
Kiekviena tauta ir valstybė Šiais žodžiais, .pasakyta, kad 

turi savo himną, kuris giedamas mūsų tėvynė yra Lituva. Tai yrą 
iškilmingais momentais. Ir Lie- ’ loji žemė, kurines gimėme ar- 
tuva turi savo himną, kurį pa
rašė (muziką ir žodžius) • didis 
Lietuvos vyras dr. Vincas

• dirka.
Ku-

Kaip reikia elgtis 
giedant himną

Reikia atsistoti. Jei esat? -su 
kepure, tai reikia ją nusiimti. 
Uniforminės kepurės (skautų,

: šaulių, veteranų ir Lt.) nenu; 
| imamos, bet gerbiama pakeliant 
ranką prie kepurės. Mergaitės 
taip pat kepuraičių nenusiima. 
Himną giedant reikia stovėti 
ramiai, nesikraipyti į šalisž-ne-

Atspausdintame š. m. lapkri- kalbėti su kaimynais, bet steng
ei o mėn. 10 d. Naujienų Nr. 208 tis kartu giedoti. Pabaigus Jįiim- 
šeštame puslapyje straipsnelyje ną, nereikia ploti- į

Lietuvos himnas turi gilią pras
mę. Dr. Vincas Kudirka gerai

“Škaitytojdi rašo” reik padaryti 
tokias pataisas: [

a‘. To straipsnelio tikrasis pa- apgalvojo kiekviena žodį, jturį 
vadinimas turėjo būti — “Apie jrašč Lietuvos himne. g . 
butu nuomas^. j v

V b.‘ šeštoje straisnelio- pastrai-j 
po j e, po dešimtos eilutės, kuri1 
baigiasi^., tik apie pinigus, visos . 
sekančios eilutės ligi straipsne-^ 
lie pabaigos reik ištraukti ir jų* 
vietoj patalpinti: temąstome, va
dovaudamiesi^ mintimi: Skuski- 
me savąjį, kol galime, ’ jis nie
kam nęsisųs, o :svet&ntautis:. 
turi kalbą, drąsą, ryšius — su 
juo atsargiai.”

' Autorę ’ atsiprašom.
Į N.R.i

Lietuva, tėvyne mūsų, y 
Tu didvyrių žemė. «T

ba musu tėvai, arba senoliai vra 
gimę ir gyvenę.’Tai yra toji že
mė, kurioje mūsų šeimos me
džio šaknys yra įleistos. O mūsų 
šeima prasideda ne nuo mūsų, 
bet daug šimtmečių prieš. Toji 
žemė nėra paprasta, bet didvy
rių. Ir tikrai. Skaitydami Lietu
vos istoriją, matome, kad Lie
tuva turėjo daugybę* didvyrių, 
kurie narsiai gynė savo tėvynę, 
nesigailėdami dėl jos ir savo gy
vybę paaukoti. Lietuva turėjo 
gražią ir garbingą praeitį. Todėl 
toliau sakoma:

K praeities tavo sūnūs 
Te stiprybę semia.

Vincas Kudirka nori, kad Lie-: 
luvos vaikai būtų dori, kad jie 
nieko neskriaustų, kad niekam 
nedarytų nieko pikio. ‘

Tegul dirba tavo naudai 
Ir žmonių gėrybei.

Himnas šaukia lietuvius dirb- 
tėvynės gerovei, kad Lietuva

die-Sunkiose lietuvių tautai 
nose lietuviai semia sau stipry
bės iš praeities garsiųjų žygių. 
Toliau giedame?*

Tegul tavo'vaikai eina 
Vien takais dorybės.

ti 
būtii laisva, graži, kultūringa 
šalis, kad jos žmonėms netrūk
tų įvairių gėrybių.

Toliau giedama:

Tegu saulė Lietuvoj 
Tamsumus prašalina 
Ir šviesa, ir tiesa 
Mūs žingsnius telydi.

Vincas Kudirka troško, 
Lkluvos padangė visados būtų 
šviesi, kad mūsų žingsnius ly-i 
dėtų šviesa ir tiesa. Čia turima] 
galvoje mokslo šviesa. Toliau 
jis ragina būti teisingu, nes tei-Į 
singum-as yra. viena didžiausių 1 
žmonių dorybių. Paskutinieji, 
himno žodžiai:

Tegul meilė Lietuvos
Dega mūsų širdyse, 
Vardan tos Letuvos

! Vasario 16 gimnazija prašo aukų
Visame laisvajame pasaulyje laikytų. Gimnazijos išlaikymas 

į lietuviai teturi vieną vienintelę šiemet kainuoja 1,170,000 DM.
gimnaziją. Šią mokyklą lanko Esame dėkingi vojtiecių valdžia’, 
mok’niai iš visų lietuvių gyve- kad mus dosniai remia, sumeke
namų kraštų.šiemet joj yra moki dama du trečdalius visų Išlaidų.

! nių iŠ Vokietijos.Jungtinių Ame Tačiau vieną trečdalį visų išlai. 
rikos Valstybių, Kanados, Urug^ dų turi patys Ketuviai padengti, 
vajaus, Venecuelos, Australijos tai yra apie 400,000 DM. Vien 
ir net Mali respublikos (Afriko

je). Iš to matosi, kad Vasario 16
j gimnazija yra ne vien tik Vo- 
į k’etijos, o viso pasaulio lietuvių 

mokslo įstaiga.
Šioje gimnazijoje dėstoma ne 

tik lietuvių kalba, literatūra ir 
Lietuvos istorija, bet einami vi
si dalykai, kurie ir vokiečų gim-

• nazijose mokomi. Kaip kiekvie
na vokečių gimnazija, taip ir 
mūsų mokykla paruošia moki
nius aukštajam mokslui univer
sitete. Gimnazija turi 9 klases 
(nuo 5 iki 13) ir dėstomi šie da
lykai: tikyba (katalikams ir 
evangelikams), lietuvių, vokie
čių, anglų, lotynų, rusų ir pran
cūzų kalbos, matematika, fizika, 
biologija, shemija, pasaulinė is
torija, Lietuvos istorija, visuo
menės mokslas, geografija, dai
lė, darbeliai, muzika ir sportas. 
Daugiau negu du trečdaliai visų 
pamokų dėstoma lietuvių kalba. 
Todėl lietuviai mokiniai iš visų 
kraštų gali ją lankyti. Silpniau 
kalbantiems lietuviškai yra pa
galbinės pamokos.

Mokiniai iš įvairiausių šalių 
tarpusavyje užmezga draugiš 
kus ir tamprius ryšius, kurie pa
laikomi ir išėjus iš gimnazijos. 
Taip sustiprėja ryšys tarp atski
ruose kraštuose gyvenančių lie
tuvių, kuris mūsų tautinei są
monei ir mūsų išlikimui labai 
svarbus.

Ši institucija, kaip visos moks
lo įstaigos, pareikalauja didelę 
sumą pinigų. Neturime savo vai 
stybės, kuri mūsų mokyklą iš-

. J

kad

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

r t.

S 
S-
ė

$
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nuo | vai ry

1739 S. Halsted St, Chicago, IL 50608TeL 476-220o

— Tai turėjau laimę kortų lo
šime praeitą naktį. > . - \

— Ar daug išlošei?
— Nieko neišlošiau, greičiau, 

pralošiau, bet grįžus namo, 
žmona neatsibudo!

autorius, . •- 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią

? Chicagos lietuvių istoriją
(1869 — 1959 metai).

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

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

Venybė težydi.
čia sakoma, kad Lietuvos mei

lė turi degte degti mūsų širdy
se ir raginama būti vieningais. 
Kada semsime stiprybę iš praei
ties, kada mylėsime savo kraš
tą, kada būsime apsišvietę, tei- 

’ singi ir dori, tai savaime aišku, 
: kad vardan Lietuvos ‘ būsime ir 
r vieningi. Vienybe yra didžiau- 
; sias pagrindas dideliems dar
bams atlikti. Vienybė yra būti
niausia sąlyga tautos laisvei iš
kovoti.

(Iš Europos Lietuvio)

MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ

£608 West 69th St, Chicago, BL 60629, * TeL 925-278Z

MARIJA NOREi:iib

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETIE GUT PARCELS SERVICE 

JS01 W. 49th SL, Chicago, IU. 60629 ♦ Tri. 925-27JJ

JAY DRUGS VAISTINE
17*9 W. 71«t St, Chicago, H

■ IfYXSTWOAI fflTLDCMI RECEPTAI • FANNIE MAT RAK. 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKME

• t •

Ata&ra Mokiadienialf dub

(■ < r

50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ

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 

tr patarė mums toliau studijuoti.

X*ina 325. Kieti virte!!*!.

Tik tėvai to nepajėgia. Dar 130,- 
000 DM. reikia 'aukomis su
rinkti.

Todėl kiekvienais metais krei-
■ -f

piamės j lietuvių visuomenę pra 
šydami paramos. Amerkos^ lie
tuviai mus ligšiol labai dosniai 
rėmė. Už tai mes Jums dėkingi; 
Tikimės ir šiais m etai s J ūsų pa? 
ramos, nes iki metų galo mum* 
dar trūksta 54.000 DM.

Aukas galite siųsti per BAL-*. 
Fą arba teisiog į gimnaziją:

Litauisches Gymnasium, Ro
muva, D 6849 Lampertheim — 
Huettenfeld.

Vasario .1.4 Gimnazijos Kūra- 
tori jos valdyba: 1

A. Šmitas — gimn. direk., 
J: Valiūnas — iždininkas

— Vakarų ambasados Tailan
do Bangkoko aerodrome iškabi
no specialų įspėjimą, kad atvykę 
į kraštą vakariečiai neįsiveltų į 
narkotikų pirkimą. Įspėjime 
skelbiami ir skaičiui, kiek vaka
riečių už tai sėdi Tailando kalė
jimuose. Paskutiniai duomenys 
rodė 400.

8 Noras atrodyti inteligentiš
ku dažnai užmuša'žmogaus in- 

, teligeutiškumą.

ENERGY 
WISE w

4 Chang* the oi! and • 
filter* evary 3,000 to 
8,000 miles to tvoM 
wasting gasoline, <

Doni be a Bom Loser!

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
f LITERATCKA, lietuvių Hteratūros, meno Ir moičslc 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet neseūstą, Vine* 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, - P. Joniko, V. Stankoi, 
7. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V* 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis U 
M. K. Čiurlionio. M. ŠUeikio, V. Kašuboa, A. Rūkštelė* ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 puri, knyga kainuoja tik S3.

'• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, raiytojos Ir tCT- 
tinlij lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminima.! apie dalnf 
iventeg jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim!* 
bei užkulisiais. Studija yra 151 puri., kainuoja >2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų apralymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyf*

N

• LI ET U V LflKASTS PAMARYS, Henriko Tomo-T«m*5ansfl 
įdomiai pavalyt# studija apie Rytprūsius, remianti* Pakalnė* M 
Labguvos apskričiu duomenimis. Aprašymai Įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys flluatruotsa nuotraukom!*, pabaigoje duodam* 
vitovardžip pavadinimai Ir Jrj vertiniai J vokiečiu kalb*. Labai 
naudingoje 335 pu*L knygoje yri HyfprWtj žemėlapis. Kaina 14.

> KĄ LAUMES EIME, ralytojo* Petronėlė* Urintaltė* attfr
minima?Ir minty* apie akmenis Ir vietas nėprft Detuvoje Ir pir
ma Mals bolėeviku okupacijos metai*. Knyga turi 234 puslapiu*, 
bet kainuoja tik 83. V 1 f

• JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupra
tai Ir klaidinga! interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik B* 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po#» 
rija. Dabar būtu JJ galima pavadinti kovotoju už žmogaus teise*. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapiu, kainuoja M. ,

> SATYRINIS NOVELES, H. Io*5enko kūryba, T. VahiS*
vertima*. JOS p*L knygoje yn 40 novelist EaIjml

Knyfof gAtnumoe Naujiena**, 17W So. HibM St, Chfctg^ 
IE VMML UtaJfcaif mR1* jrtMfl lotai ĮittfllFniij

3 — Naujienai, Chicago, 8, TU. Friday, November 12, 1982
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VLIKas kviečia visus lietuvius 
vieningon kovon už nepriklausomybę
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas lapkri

čio 6 ir 7 dienomis posėdžiavo Kalifornijoje., Los Angeles 
mieste. Konferencijoje dalyvavo visos didžiosios Anrori- 
kos lietuvių politinės partijos, du lietuviu frąternąlūs 
Susivienijimai ir šimtai lietuviškų organizacijų, draugijų 
ir klubų, pritariančių Lietuvos nepriklausomybei ir 
krašto laisvei. Buvo kviečiamos abi Bendi’uomenės. Vy
tauto Kutkaus vadovaujama Bendruomenė savo atstovo 
neatsiuntė, bet Reorganizuota Amerikos Lietuviu Bend
ruomenė VLIKo konferencijoje, dąlyyavo. ^.Reorganizųo-; 
toji pasiūhbė Į t VLIEįo _.^(gĮ^rėi^ĮąV;iMąj^. pirmininką' 
dr. Vytautą P. Dargį. iė.-. > ‘ . ' . ' •

VLIKo konferencijon buvo pakviestas "ir Naujienų 
redaktorius, bet darbas dienraštyje neleido jam vykti 
tolimon kelionėn. Turint galvoje i Draugą įsibrovusį vie
ningos lietuvių veiklos amžiną priešą, Naujienų redakto
rius turi sekti, kad galėtų iškelti viešumpn apie Naujienas 
ir jų redaktorių skleidžiamus melagingus gandus.

Daktaras Vytautas P. Dargis, Reorganizuotos Lie
tuvių Bendruomenės pirmininkas ir Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje daktaras kvotėjas, grįžęs iš KąĮįfomjjps 
atsiuntė VLIKo konferencijai paskaitytą savo sveikini
mą, spausdinamą šios dienos Naujienose, ir šios konfe
rencijos nuotaikas:

— Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, susi
dedąs iš pačių didžiausių Lietu-vos politinių grupių, kvie
tė vieningon Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės kovon 
visas lietuvių organizacijas ir pavienius asmenis, —pa
reiškė dr. Vytautas P. Dargis. — Ypatingai nuoširdžiai 
ir gražiai kvietė vieningon kovon VLIKo pirmininkas 
dr. Kazys Bobelis. Jis užmiršo šmeižtus ir melus prieš jo 
asmenį, skleistus ne tiktai žodžiu, bet ir spaudoje bei 
per radiją; turėjo drąsos jam. VLIKo pirmininkui, pa
rodyti, ką jis turi daryti ir ko nedaryti, bet jis vis dėlto 
nustūmė į šalį prieš jį skleidžiamus šmeižtus ir kvietė 
visas organizacijas, užsienyje esančias, 
darbui.

VINCAS KRĖVĖ MICKEVIČIUS

ŽEMAITUŠKA
(Tęsinys)

DR. VYTAUTO P. SARGIO YLIKui J A V- Jfctfgąottuo- 

SVEIKINIMAS VLIKUI
nizuotot JA¥ Lietuviu laęiuMM f disną, vyku* die-

Ąųfc&u PU
ųyjnnke, ejaktare Bobelį, **Aš-Vytautas Dargis šjUJp ga*v®ki- 

op Vyriausio LMu*Q6 isteLxi- 
nizno Komiteto atstovų kpofe-

Dr. Bobelis yra gabus kalbėtojas. Jis wka atskirti 
svarbesnius dalykus nuo antraeilių. Jis pajėgia atskirti 
asmeninius dalykus nuo visuomeninių, bet šios konferen
cijos metu jis kvietė visas grupes, iki šio meto dąr neįsi
traukusias į VLIKo vedamą darbą, tuojau susitarti su 
VLIKo vadovybe ir bendromis jėgomis dirbti naudingą 
daibą. Dr. Bobelis nereikalauja, kad visi lietuviai pri
klausytų vienai politinei grupei, bet šioje konferencijoje 
jis mokėjo įtikinti suvažiavusius atstovus, kąd vieningas 
darbas yra būtinas.

Papasakojęs apie savo iutervenejją Helsinkio .baig
minį aktą sekančiose konferencijose, įvairius pasitarimus 
Valstybės departamente, Kongreso komitetuose, pasikal
bėjimus su Europos parlamento politinių partijų, vadais, 
Europos saugumo ir bendradarbiavimo komieto atstovais 
ir, pagaliau, apie kelionę į Australiją įr pasitarimus su 
vietiniais Australijos Lietuvių Bendruomenės vadovybės 
nariais ir pavieniais asmenimis, vieningo darbo nuotai-. 
komis užkrėtė visą konferenciją. ... ų

Europos parlamentas yra galingas. Jis susideda įš’ 
Įvairių politinių partijų. Tame parlamente socialistai, turi-- 
daugiausia atstovų. Reikia turėti galvoje, kad Vokieti
joje, Prancūzijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Austrijoje ir 
kituose kraštuose valdo socialistai demokratai. Juos bū
tinai reikią Įtraukti į Lietuvos laisvės įr nepriklausomy
bės kovą. Socialistai demokratai — ne komunistai. Pa
vojaus metu jie griežčiausiai komunistams pasipriešina. 
Taip buvo Berlyne, Vakarų Vokietijoje, Austrijoje, Olan
dijoje ir .kitpsėjvietdse. Negalimą nuyertinti ir lietuvi^'

Ję Kurinę i* Seimo detegaia* ir 
švepli, sgsė> k Įyx>« fietū- 
vj«#

Būdamas priyijegij-upitų YLI 
Kp j?qlpąsiųnu fįaiįri^tĮįį Jūsų 
Seime. sveikinu ir <^d|jųftjūPsiu

v oje Į^igtųvos Laisvei ir Nėpi> 
klausonaybei atstatyti’ Aįsto-1 
vaudamas Reorganizuotos J. A.

kimus, norių pąbfė&L kad mes 
esame Skrieji bendrųpipsninin- 
kai, kure nenuėjo su mažos po
litinių fanatikų grupelės uzur
puota ir užvaldyta Gonnecticutt 
registruota J.A.V. Lietuvių Ben 
druomenės dalimi-! Mes remia
me, cėmėme ir visuomet remsi
me VLIKą!!! O jei fiktyviai pa- 
sixadiQuąLskglb^anti įr duplikuo 
j anti bendrą šventą Lituyos Lai 
svįpimo darbą (taip vadinama 
“Višuomeniniii reikalų komisi
ja!’— Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės VLIKą imituojantis- 
“organas-"!)1 ir- toliau sąmoningai 
trukdytų VLIKo darbui, tai 
būtų pats laikas susipratusiai 
Lietuvos visuomenei. tokias “ko
misijas” izoliuoti ir pašalnti nuo. 
bendro Lietuviško Darbo, kaipo 
kenksmingą degeneruotą politi
nį elementą! .■ 

_......... , .. ’./VLIKo sukurta Laisvojo Pa-
Špcįąįįsįų. , s'f ’1 , • ijeįuvių Bendruomenė
« i ■ ’ j nebuvo nūriatyta-VIjiKą griaū- i**^**-**- a—-“--- ■*

.Kada dr, Bobelis, pasakęs, kad Įgaiišiajs. vištą prą-č '^^^np;kurįs suvalą vagilius, siu-inko
deda mokyti, paprašė-ryšininką išeitį -iš? VLIKo
džio, tas išprašymas padėjo visų santykius'į . savo vi^tąi.TO8J^Ljr. š^^ynp-h^aįsl! . 
Bendruomenės vadovybė suprato, kad ii fležalitisakžĄeiž. dar sykį šir-
VLIKui, Bendruomenės vadovybė buvo ląb^Ysižeidųšį^/dųjgėį sveikinu -TYLIKo: Seimą,

• * s ' 7. ' • | •* y

džio, tas išprašymas padėjo visų santykius'į. savo vi^tąc

kad VLIKo pirmininkas pradėjo ginti sayp teises. Visą 
VLIKo vadovybė pritarė pirmininkui, _ nes dr. Bobelis 
visų akivaizdoje išprašė ne ryšius palaikanti,’ bąt įsaki
nėti atėjusį-ryšininką'. ■

Dr. Bobelis parodė, kad jis buvo geriau informuotas 
apie tarptautinius santykius, negu ryšininkas ar kilti 
Bendruomenės vadai. Dr. Bobelis galėjo nepritarti Hel
sinkio baigminiam aktui, bet jam buvo aišku, kad Helsin
kyje pasirašytas susitarimas tvarkys ateities tarptauti
nius santykius.

Dr. Bobelis atliko didelį darbą Australijoje, o dar 
didesnį Europos parlamente. Jam nereikėjo pykti, kal
tinti šmeižikus ar blogu žodžiu priminti visišką jų n.eši- 
orientavimą tarptautinėje politikoje. Jįs ignoravo jų 
menkystę, bet vis dėlto kvietė juos - pasiųsti atstovus į 
VLIKą. Jam atrodė, kad geriau duoti jįęms progos pa
tirti apie vedamus darbus ir užmiršti šmeižtus.'

Dr. Vytautas P. Dargis

£1;

TURKAI BALSAVO 
Už RAMYBĘ

. ANĮĄABA. — Turkijos vyriau
sybė skeįbia, kda TO milijonų 
kraštp gyventojų, t.uriųči.ų . teisę 
lialsųpįį, balsavo už naują 
.^onstĮijięiją. Kėreąjpųlentai pra
neša, kad turkai balsavo už 
krąšto rąųjybę, p ne už konsti- 
tW*ją.

Nauja konstitucija turi 193 
paragrafus. Didelis turkų skai
čius nemoka skaityti, nesu
pranta. teisės nuostatų ir .nežino;

T t -’1 ’ • ■konstitucijos svarbos; bet jie 
pasliki generolu -Kęaan ?Evren,

užtikrindamas, kad- " Reorgani
zuota J .A. Y. Lietusių Bendruo
menės dalis vjsuomęt - bus su 
VLEKo šventoj Lietų vos Laisvi-' ‘ 
nijno kovoje— visuomet, visur ’ 
ir visada, — kol pasieksime mū
sų Didįjį Tikslą — Nę^įyąu- 
soms Lietuvos Atstatytą!!!!

Valio VLIKas — Tautos Va
ios Reiškėjas!

Ąčiū ųŽ- dėmesį!
Briede čekis $106 sumoj Tau

tos, Fondui! - :

j įs jųf gįųkĮus, a^dąyė juos tei^; 
iųan ir parinko penkių karių yy-;; 

jišųisybę geptyĮ^rįęiųs metams. 
Gen. Ėvren per Įų Į^Hfptarpį bus . 
Tųrkijpą prezidntas. - Turkų 
spauda būtų kritikayusi kai ku- 
duos naujos kousliiųpiĮps para-

. grafus,, b^t generolas -Eyrcu už- 
,4jau^ laikraščiams .kriokuoti 
.naują •

— Tailando kariuomenės da
liniai -ir karo lėktuvai puolė 
opiumo valdovo Khun Sa būsti
nę. Khun -Sa su savo 4,000 ban
ditų įsitaisęs vadinamajame 
“Auksiniame trikampyje” —

Dr. Bobelis visa galva stovi aukščiau už Brazaičius, Tailando, Burmos ir Laoso pa-
' r-’V t l> I v i /\n r> -• r-w l-r I***/’S

kisielius ir kojelius. Jis Įtikino konfereneijbn suvaziavu-
vieningam i sius atstovus, kad konkretus atliktas darbas fiąug gar

siau kalba negu tušti žodžiai.

sienio kalnuose, iš kur kontro
liuoja pasaulio opiumo prekybą. 
Taį jąii nę pirmas kartas, kai 
bandoma likviduoti tą lizdą'

i.7 jpętį£ yysiąMsyhė turės pro* 
go§ išąiĮkįįti jaunesne kartą 
gerbti pagrindinius jdempkjfąti- 

‘ jps principus .ir suvaldyti .visus 
dgiųėkrąĮijos priešus. .Joks ąu- 

'ios. ęhsąųfiinj šalininkas ųeturi 
teisės įžengti į Tuckįją. .

^žudyti arba dingo 
Įt3Į9 ŽMONIŲ

BEIRUT AS, Libanas. — šių 
metų rugsėjo TO, 17 ir 18'dieno
mis Sąbros ir čatilos stovyklose 
nužudyta arba dingo 1,319^ žmo
nių, 32ą l&vonai rasti stovyklo
se, o 991 žmogus, buvęs stovyk
lose, yra dingęs. Pradžioje ma
nyta, kad 991 galėjo pabėgti iš

stovyklų, kai prasidėjo 'suirutė, 
bet dabar aiškinama, kad din
gusieji -buvo sukrauti į sunkve
žimius ir išvežti.

Kas galėjo juos išvežti? Vieni 
spėkoja, kad tai būta falangistų 
darbas. Jie keršijo už išrinkto 
prszidento nužudymą, juos su
ėmė ir išvežė. Kuiį laiką vyra
vo įsitikinimas, kad juos galėjo 
išvežti izraelitų sunkvežimiai.

Koks išvežtųjų likimas, iki šio 
meto neišaiškinta. Yra pagrindo 
hranyti, kad jie galėjo būti iš
kelti -į' Libano šiaure ir paleisti 
stovykloje. Kiti mano, kad jie 
galėjo būti išvežti j Siriją. |Bet 

šio ipeto- nėra jokios žinios 
’ajdė ^ezSiosius. Jie galėjo bū ti 
nužudyti ir spinesti į tarpukal
nę. Bet ir- šios;'žibios nspaiyir- 
tin-tos. Šitas klausimas atidžiai 
tiriamas. Giminės ieško savųjų.

— Provakarietiskas ’ Omanas 
ir marksistinis Pietų Jemenas, 
po 15 metų nesutarimų, nutarė 
baigti ginčus ir normalizuoti 
santykius. Neužilgo tuo reikalu 
prasidės derybos.

— Rašytojas A.. Solženicynas 
ragina Vakarus neniekinti Tai- 
vąno ir nepalikti likimo valiai; 
negalima pasitikėti ®i sovietų, 
nei kiniečių komunistais.

ę V* ♦ f"

— Laike ateinančių dvejų me
tų prancūzai laikipąi .uždarys 
20 branduolinių elektros jėgai
nių, kurioje pastebėti kontrolės 
prietaisų sutrikimai.

— Britų “Dunlop4’ kpnipanya 
pradėjo gaminti karvių tvar
tams kilimus. Tie kilimai yra 
šilti ir lengvai išplaunami.

tiesiog neįmanoma.

— Nejau savo prakaitų uždirbtą skatiką sko
linsi tam pramuštgalviui? — mėgina ji atkalbėti 
vyrą. ’— Juk jis vakar tavęs tik per plauką ne
užmušė! ...

Misiulis patylėjo, pagalvojo. ..
— Reikia žmogų gelbėti, — sumurmėjo po 

nosimi.

— Aš taip ir maniau, kad tu panorėsi jį 
gelbėti, — nudžiugo Jankelis. — Aš žinau, tu 
fain žmogus.

— Vieųu pirštų nepąjudintą u .dėl tpkįp, — 
piktinosi Misiulienė.

— Nieko nenusimanai. Rožiuk. Lukošiūnų 
žemė nebloga... Vėlgi, matydamas, kad žmogus 
skęsta, negi galvosi tada apie kerštavimą jam...

SU DIEVU SUSITAIKIUS
I

Jau kelinta diena, kai Gugis nesuranda sau 
vietos. Baigiasi gavėnia, reikia eiti priešvelyki- 
nės išpažinties, ir todėl jis iaučiasi nelaimingiau- 
. ias :.,.r pasauly. 7 ’ *

Ne išijaž 'T’ies 1 aisu. kiek baisu eiti pas var- 
gonininKą iš k rio reikia gauti kortelę. Be jos 

•’”i«- ’s išpažintin. o gauti ją Gugiui

Vargonininkai kiekvieni metai vis klausia 
katekizmų, reikalauja, kaip ir mažp vaiko, kad 
mokėtų visokias ten maldeles. O kur dąhąr jau*, 
senatvėje mokytis, jei būdamas jaunas uoprą- 
moko.

Gal kažkada jų ir mokėjo, htet seniai jau yrą 
visą pamiršęs. 0 gal ir niekados nemokėjo — negi 
dabar jo amžiuje riša atsiminsi. Anksčįaįf, rodos, 

) užtekdavo ir to. kad žmogus mokėjo persižegnotų 
i poterius sukalbėti...

Poterius jis moka ir dabar, kasdięų, rytą ip 
vakarą nepamiršta, kaip save atmena, juos sukal
bėti. Tiesa, jis poteriauja lenkiškai, kaip jį mažą 
motina buvo išmokiusi, nors lenkų kąlbos nemoką 
ir nesupranta, ką tie poterių žodžiai reiškia.

Juk ir bažnyčioje ir gieda ir meldžiasi kuni
gas tik lenkiškai. Argi jis kaltas, kad Dievulis. 

I tik lenkiškus poterius mėgsta...
Blogiausia, kad vargonininkas ir tų jo pote- 

I rių nepripažįsta. Kai Gugis vieną kartą, prigš ke
pis dar metus, mėgino klausiamas juos kąlbėtį, 
vargonininkas vos iš juoko nesprogo.

Kodėl jis tiek juokėsi, vienas Dievas jį žiųo.
Neitų Gugis išpažinties prieš Velykas. Bet 

kaip čia neisi, kad risi žmonės eina. Jau taip ir 
apšaukė jį, Gugį; raganium — tiesa, pats kaltas, 
kam gyrėsi — o kai sužinos, kad velykinės išpa-. 
žinties nesi atlikęs, dar bedieviu apšauks! Itzyve- 
nimo tada nebus, ganyti gyvulių nesamdys...

Ir. be to. kaip gi apseisi žmogus be išpažin-

ties ? Juk ne gyvulys esi, ne žydas nekrikštas, kad burliokas, <— dingtelėjo širdin. — Bet ir purvas
pąnprėtaį ątgįgąyėtį, sų Dievuliu nesusitaikęs

J?ajp gaivojp gulėdamas lovoje, ir var
tėsi nuo rigno šono kUo, užmigti negalėdamas,

kiek užsnūdo, bet geriau 
.bų£ų visai peužmieęs visą naktį sapnavosi, kad 
<jj Vargonininkas katekizmais kamantinėja. Žm£k 

jųokiąst šaiposi iš ję, o jis kada nors vipną 
jžodį'prii$nin$

Net lenkiškus savo poterius pamiršo...
Nubudo višas prakaitu apipiltas. Atsisėdo 

ant lovos.
— Ar ilgai aš čia dąr kamuosiuos? — nusi

spjovė piktai Gugis, atsikėlė ir ėmė rengtis baž- 
py$pjt

Vistigk šia bėda nenusikratysi, nemąloinaus 
susitikimo su vargonininku neišvengsi.

J P° ^rpjęiąu, • -
H

Buvo dar visąi tąmsU- Kelias purvinas, palai- 
dą§. Snįegąg ųors ųętįrpp ųąkčia, ir buvo net pa
šalę, bet visur stpvėjo vąpįgns klanai, plonu le- 
dųliu patraukti.

Eiti buvo slinku, sunku buvo nepataikyti. į 
purvą ar į vandens klaną ir nesušlapyti vyžain 

5 apautų kojų.
Kiek nesistengė sausesnius takus surasti, vis 

tik pouą pairtų dribtelėjo į pilną vandens duobę ir 
garsiai išsikeikė.

— Einu išpažinties ir kcikiuosi, kaip girtas

gi!... Kad jį kur bala...
Jo laimei čia jį parijo važiuotas Kukis.
— Tai kur brendi, seni? — pasiklausė stab

dydamas arklį. — Ar ne bažnyčion tik?

— Einu išpažinties, — atsiliepė Gugis. — Tik 
tamsu ir purvas. Nežinau, kaip aš prisikasiu...

— Sėsk, pavėžėsiu, — pasiūlė Kukis. — Nors 
tu esi niękam verias žmogus dėl savo girtuoklia
vimo ir blevyzgojĮmų, bet kad eini išpažinties, pa
darysiu šitą gerą darbą. Manau, Dievas ant ma
nęs nepyks...

Gugis jau norėjo užsigauti ir piktai išjuokti 
Kukį, kaip visuomet užgautas darydavo, bet susi- 

• laikė, prisiminęs, kad išpažintin eidamas neturi 
pykti.

Tik atsiduso senis ir įsirioglino Kukio ve
žiman.

ir- -r-jT., - r*T”V’" 5WF
— Nore ir raganiau;!, ir girtuokliauji, ir ble- 

vyzgoti greitas, bet visgi, kąįp matau, Dievo ne
užmiršti, — kalbėjo Kukis. — Gerai darai, kad 
neužmiršti! Žmogus nežino nei dienos, nei va
landos, kada jį Dievas pašauks iš viso gyvenimo 
nuodėmių atsiskaitytu ..

— Kokios jau Čia mano nuodėmės? — buvo 
bepradedąs Gugis atsikirsti, bet prisiminė, kad 
einant išpažinties negali bartis, ir nutilo.

(Bus daužta”)
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Tel: 562-2727-arba 562-2728
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Service 855-4506, Page 06058 

DR. A B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 Wect 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

V 
; H

Amerikos Lietuviu Piliečių Pašal
pos klubo priešmetinis narių susirin
kimas įvyks sežmadienį, lapkribio 14 
d., 1 vaL popiet, Anelės Ko j ak salėje, 
4500 S. Talman Avė. Nariai prašomi 
dalyvauti, nes reikės pasitarti svar
biais reikalais ir bus 1983 m. valdy
bos rinkimas. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 

Medicinos direktorius
1938 S. Manheim Rd, Westchester, 111.
VALANDOS: 3—S darbo Hienomis

OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71rt SL TaL 737-5149 

Titcrinp airiu. Pritaiką alrininę 

ir “contact lenses”.

Sakiy Apskrities klube metinis 
narių susirinkimas įvyks š.m. lapkri
čio mėn. 14 d., 1 vai., Vyčių salėje, 
2455 West 47th St. Bus renkama klu
bo valdyba.

J. Jurkšaitis, pirm.

Lietuviu Motery Apšvietus draugi
jos priešmetinis narių susirinkimas 
įvyks šeštadienį, lapkričio 13 d., 
1 vaL popiet, 3808 So. Union Avenue. t 
Narės prašomos dalyvauti, nes yra į 
svarbių reikalų aptarti. Bus vaišės ir 
“Grab Bag”. Atsineškite $3 vertės 
dovanėlę.

Rožė Didžgalvis, rast.

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

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 & Halsted St, Chicago, IL 60608 

■IMMfflMlllfllHilllM

SUSIRINKIMU

V. ŠVABIENĖ JŪRATĖ IR KASTYTIS

Dr. LEONAS SEIBŲTIS 
INKSTŲ, PŪSLSS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2454 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet,

Ofise telefonas; 776-2840,
RjmtocJIee 44B-554I

Prostatos, inkstų ir ilapumc 
takų chirurgija.

St Petersburg, Flsu 33714 
TeL (813) 321-4204

PERKRAUSTYMA1

Laidiniai — Pilna apdrawfe 
ŽEMA KAINA 

Priimam Maxtor 
ir VISA kortele*.

R. ŽERtNAS. TaL 925-80*3

ii tvairly atstumu.

ANTANAS VILIMAS 
T*L 374-18*2 arba 37M9M

SOPHIE BARČUS
RADIJO 8EIMO5 VALANDOS

Seitadienudi tr sekmalienialf 
nuo 8:30 iki 9:30 rah ryto. 
Stoties WOPA - 1490 AM 

tr*n*liuo|emo» iš mūšy studija* 
Marquette Parke.

Vedėja — Aldona Deuku* 

T.W4 778-154J

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL 60829

®. “Lietuvos Aidai”
KAZi BRAZDŽTONYT* 

Programos

Kasdien nno pirmadienio iki penk 
tadiėnfo B^O vaL vakaro.

Visos Laidos ii WCEV stotie*.
beziga 1450 AM.

St Petersburg. FU, 12:30 vaL p.fc 
ii wns stotie*. 11W AM banga.

2646 W. 71rt Street

Chrr*go, Dffnon 60629
Telef. 778-6674

Tam tikslui paimkime: 
1 puoduką sviesto arba 

margarino, 
puoduko cukraus, 

3 kiaušinius, 
5^ poduko miltų, 
1 sutrintą citrinos žievę, 
1 gabaliuką mielių, 
1^4 puoduko šilto pieno, 
1 šaukštuką druskos,

^alee

laipsnių Farenreito temperatū
roje bent 10 minučių, o vėliau, 
sumažinus temperatūrą iki 220 
laipsnių F., kepti dar 3—5 mi
nutes.

Išėmus iš 
viršų re’kia 
margarinu.

krosnies, bandelių
aptepti išplaktu

K AP IŠKEPTI SKANŲ 
KUMPĮ

Kumpį su kaulu galima virti 
ar kepti, priklauso kokios rūšies 
jis yra.

Kumpį išvirus, reikia nulupti 
odą ir patepti paviršių sekan
čiu mišiniu:

Ipuodelis klevo arba balto 
cukraus ir

2 šaukštai miltų;
1 puodelis medaus ir 

puodelio apelsino marme
lado;

1 puodukas cukraus iri 
puodelio vyšnių sunkos ar 
ką nors panašaus.

Taip apteptą kumpį įdėti į vi
dutiniai karštą krosnį (325 Fa
renheito laipsnių) ir laikyti taip 
ilgai’, iki kumpis iškeps 
minkštas).

(bus
Telefonas 523-0440

ir in-

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

I

Magdalena šulaitienė

Apsnūdęs sodas vos kvėpuoja, 
Tamsios naktužės paslapty; 
Krūtinė taip lengvai alsuoja, 
O kaip ramu, ramu širdy!

Ant veido krinta jo krisleliai; 
Apsnigę, sunkios šakos svirsta; 
Bet tai ne sniegas! Tai žiedeliai, 
Tyliai nuo medžio birsta . . ♦

• žodžiai, kaip vitaminai .Juos 
nuriję tikimės, kad viduje turi
me ką nors vertingo.

— Chicagos Lietuviu Našlių, Naš- 
liukiv ir Pavieniu klubo susiriskimas 
įvyks lapkričio 12 d., 6 vaL vakaro, 
Vyčių salėje, 47th ir Campbell SL 
Po susirinkimo bus kavutė.

Medeliai puošiai sau žaliuoja;
Gardžiai jauni žiedeliai kvepia!
Krūtinė neramiai kvėpuoja, 
Savy džiaugsmo geismą slepia...

U.- ~WtiiHHi: 3iiuiwJT Įgyli 
‘Jlnr--* awwitiar !,MK •

Einu takais, sodelis miega, 
Tylu, tylu. Po kojų balta... 
Randu ant tako ploną sniegą — 
Lengvutį gryną ir nekaltą . . .

Žemaičiu Kultūros klubo priešme
tinis susirinkimas įvyks trečiadienį, 
lapkričio 17 d., -1 vai. popiet, Anelės 
Kojak salėje, 4500 So. Talman Aye. 
Nariai prašomi atsilankyti, nes yra 
svarbių reikalų aptarti ir bus^ rinki
mas valdybos 1983 metams. Iždinin
kui mirus, reikės naują išrinktu Da
lyvaukite visi Bus vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

— Afganistano karo lakūnas, 
kuris pabėgo j Pakistaną, patvir
tino, kad napalmo bombos ir ki
tokie nuodingi ginklai naudoja
mi prieš partizanus.

Ramus vakaras atėjo,
Švelnioj tamsoį paskendo sodas, 
Iš tolo žaibas sublizgėjo, 
Ir vėl dangus tamsus, vienodas.

s

A UO ■ *
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MIDLAND
K: OLrmpic HHl

PETRAS BIELIŪNAS
TeL: LAfąyeU* S-M7| I

Naujienos. Chicago, 8. Hl Friday, November 12, 19851
HIIHmilllHII

AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO. ILL. 60632

PHONE 254-4470

Read label and follow 
directions.
Cit I ax. Inc . W2

Midland Savings ootar- 
nauja taupymo m 
paskolų reikalus visos mfr 
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti jums naudingi n 
aie«t vie.

Sąskaitos apdra<r$to? 
iki $100,000

2657 W. 69 STREEY 
Chicago. IL 60625 

Te’ 925-7400
8929 SO. KA»LtM av£. 

Bridgeview, JL 6O4S5 
Tat 591-9400

VK^N *TSm

For constipation relief tomorrow 
reach for EX- LAX tonight.

Ex-Lix helps Yctfore your system s own natural 
rhythm ovemįht.Cjently. Dependably. Try it tonight?* 
You'IHfo flic reflet in the mommp 
CNvcolated or p$<K Ex-l^x is 
‘‘The O9crrn£htbonder’

Nors virimas, skalbimas 
du plovimas šeimoje atima daug 
smagumo iš vedybinio gyveni
mo, tačiau kai kurie vyrai visa 
tai sugeba padaryti šypsoda
miesi.

APLINK us ir namus
KAP PAGAMINTI ANANASO

KEPSNĮ

Raikia paimti:
20 vad. “Graham” krakerių,
% puoduko tirpyto sviesto,
^2 puoduko cukraus, i
^2 svaro varškės,
2 puodukus susmulkintų ana

nasų (pippeaple).
Sumaišyti su cukrum ir svies-; 

tu ir iškloti ta ’mase dugną for- 
'Ynos (pirtna ištepus ją sviestu)

įstatyti k’arstan krosnin (400- 
laipsnių Farenheito) 15-kai mi- 

. OVCLVJVJL, S3JH.

nučių kepimui. -j pakiltų.
Vėliau atvėsinti. Atšaldyti.. p0 valandų, kai tešla nu- 

masę, apdėti varške, kurią rei- - jgįjdga, ją reikia minkyti, su- 
kia prieš tai pertrinti per siete-į pJ|Įant ūkusius rinitus.
lį, o ant pačio viršaus — uždėti į Tešią minkyti, kol ji nebeim
tuos susmulkintus ir nusasintusr prie jndo-kražtų bei rankų 
ananasus.

Palaikyti trims valandoms šal
dytuve.
čiams valgyti.

* *

KAIP IŠKEPTI SKANIAS
BANDELES

Sviesto nereikia tirpyti, bet iš 
jo pagaminama grietinėė,laipsnis 
kai pridedama cukraus ir po 1 
kiaušinį, nuolat maišant.

Paskiau sudėti druską ir su
trintą citrinos žievelę.

Mieles sutrupinti ir sutrinti, 
maišant mažam kieky šilto pie
no ir supilti į likusį pieną.

Vėliau įpilkime į tą skystį pu
sę trriltų ir gerai mašinėle išpla- 
■kime.

Tešlos paviršių užbarstyti sto
rokai miltais, pridengti skepeta 
ir dar kuo'nors šiltesniu ir pa
statyti šfltdn vieton, kad tešla

ir joje atsiras oro pūslelių.
Inde tešlos paviršių sulyginti, 

o po to patiekti sve-’ aptepti riebalais*, kad neužsidėtų 
plutelė, ir pastačius šiltai, dar 
kartą duoti pakilti.

Paskiau tešlą padėti ant len
tos, padaryti mažas dailias ban-

HELP tKMjtf HEART FUND

WHATIS THE FASTEST GROWING 
HEALTH CARE FROEEĘSION^£.

OSTEOPATHIC MEDICINE/ 
DOCTORS OF OSTEOPATHY 
D.O.’S/ WK-L MORE THAN 
DOUBLE THEIR PRESENT 
NUMBER-GROWING FROM 0 13,000 TODAY TO MORE 
THAN 36,000 PHYSICIANS 
JN THE NEXT 20 YEARS/

tf.O/5 ARE FULLY LICENSED TO PRESCRIBE 
DRUGS, PERFORM SURGERY AND UTILIZE 
ALL OTHER SCIENTIFICALLY ACCEPTER 
MEANS FOR TREATING INJURY AND DISEASE, 
INCLUOING THE USE OF MANIPULATIVE I

iTHBRAPYt
& * Primary reason'
** FORTH! PROFESSION'S |

RAPID GROWTH UTM( 
EMPHASIS IT PLACES i 
ON TRAINING GENERAL) 
FRACTItlonjlrx.

■

&LTH0O6H ONLY F1VC ] 
PTRCI NTOFTHft PHY* « 
SIČIAM POPULAtlOMr 
(0.0^ PRCVIOB TOTALI

30

Funeral Home and Cremation Service J
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608 |

24 Hour Service

A

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
i AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

TKUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINE 
Patari jai ii laidojimo direktorisii

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN1

Aikštė* automobiliams pastatyti

AJMULANSO 
patarmavimaiv<ie*<oc

Laivių 

Laidotivių

ltoeža<d>c

TURIMI
KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTO 

DALYSI.

WEST «9th STRBET Hill I
1102h SOUTHWEST HIGHWAY, Pak* HUU, PL ftK'MM i

BUTKUS - VASAITIS

U4« So. CALIFORNIA AVE.
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JAV R. Liet. B-nės Tarybos narių metinio suvažiavimo, 
j vyksiančio 1982 m. gruodžio mėn. 4 d. (šeštadienį) Lie
tuvių Tautiniuose Namuose, 6422 S. Kedzie Ave., Chicago,

DARBOTVARKĖ
1. 9-10 vai. ryto atstovų ir svečių registracija.
2. 10 vai. suvažiavimo atidarymas — dr. Vai. Plioplys.
3. Amerikos himnas — sol. Aldona Buntinaitė.
4. Invokacija — kan. Vaclovas Zakarauskas.
5. Mirusių narių pagerbimas.
6. Darbo prezidiumo, sekretoriato ir komisijų sudary

mas. Komisijos:
a) registracijos,
b) rezoliucijų,
c) spaudos.

7. Sveikinimai.
8. JAV R. LB-nės Tarybos narių ir atstovų praeito su

važiavimo protokolo skaitymas — Delfiną Tričienė.
9. Paskaita: “Komunizmas ir lietuvių jaunimas” — stu

dentė Ramunė Tričytė.
10. Pranešimai:

a)
b)

d)

n.
12.
13.
14.

16

Tarybos prezidiumo,
Centro valdybos — pirmininko ir narių, 
Kontrolės komisijos,
Apygardos pirmininko, ir
Apylinkių pirmininkų.

Suvažiavimo dalyvių pasisakymai dėl pranešimų.
Pranešimų priėmimas.
Rezoliucijų priėmimas.
Klausimai ir sumanymai.
Suvažiavimo uždarymas.
Lietuvos himnas.

II-jų pasaulio lietuvių sporto 
} žaidynių slidinėjimo varžybos 
j įvyks 1983 m. vasario 5-6 d.d.
i Holiday Valley Ski Resort, Elli- 
! cottvill?, New York, apie 50 my
lių į pietus nuo Buffalo, N.Y. 1

.. j II-jų PLSŽ-nių komiteto ir 
. ŠALFASS-gos Centro valdybos .

. j pavedimu, varžybas vykdo Cle
veland© LSK žaibas/ Į

Programoje — alpinistinės ir 
Cross-country varžybos suaugu-.

' siu, prieauglio ir senjorų kla-
Pastaba: Registracijos mokestis ir priešpiečiai 5 dol. ’ sese. -1 i

Priešpiečiai nuo 1 vai. iki 2 vai. po pietų. Kūčių vąka-1 Alpinistinės varžybos vyks
. šeštadienį, vasario 5 d., o Cross
country — sekmadienį, vas. 6 d. 

Lygiagrečiai vyks ir 1983 m.
1Š. Amerikos pabaltiecių pirme- 

dyba ruošia metinį banketą, ku- nybės, kurioms;lietuviu slidinė-' . 
ris įvyks šeštadienį, lapkričio tojai automatiškai kvalifikuosis. j

j Išsamesnės informacijos bus ' 
gos salėje, esančioje 2417 W. paskelbta vėliau ir pranešta vi-1 
43rd s;t Rhq vaiste siems-klubams. Varžybų .ręika- {

lais, kreipkitės į ŠALFASS-gos 
slidinėjimo komiteto vicepirmi-J 
ninką Vytenį-s.-Čiurlionį, šiuo1 
adresu: • Į

‘Mr. Vytenis Čiurlionis, 19755 
Upper Terrace, Euclid, OH'* 
44117. Tel. (216) 481-1525. : I

II-jų PLSŽ-nių k-tas ir • • * 
ŠALFASS-gos Centro v-ba /

rienė 7 vai. vakaro toje pačioje salėje.
Tarybos prezidiumas

— Edvardas Mackevičius, iš 
Brighton Parko, Chicagoje, lan
kėsi Naujienose. Dėkui už ap
lankymą ir $5 Naujienų para
rtai.

— Brighton Parko Lietuvių 
Namų Savininkų draugijos val-

27 d., 7 vai. vak. šaulių Sąjun-j 
gos sal” v<
43rd St. Bus programa, vaišės 
ir šokiai- šokiams gros F. Knoll 
orkestras. Auka $12. Stalus už
sisakyti ar pavieniems bilietus 
galima gauti, skambinant Sta
sei Juodienei 523-1297 arba! 
Anelei RasUenei 778-3025.

— Didžiojo Dzūko rašytojo

---------------—- ---------- ■

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU AMERIKOJE
yrx ^alausix, dldŽSusia ii turtingiausia lietuvių tratemiUnė er- 

gantocija, lietuviams Ištikimai tarnaujanti jau per 92 metuA..

SLA — atlieka kultūrinius darbu*, gelbsti tr kitiems, kuri® tuos 
daibus dirba..

&-A —išmokėjo daugis- kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleri! 
apdraudę savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis neieško pelno, ar- 
riami patarnauja tik savišalpos pagrindu

Kiekvienai lietuvis ir lietuviu draugas rxll 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

— apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, riekiančias 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradKxL

ĮLA — raikua apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui 
$1,000 apdraudof rūmą temoka tik S3.00 metama.

SLA —.kuopu vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitėt
■ Į savo apylinkės SLA kuopu veikėjus jie Jumr 

mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite treiptir tr tieaLiI I SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
Nov Y»rK H. Y. 1W41

<17 SI.
Tat IllI)

' ** **,r!»».- —r~ ---------------- --- - .—Į J J.,1111 - - m~ll l ILB * J

Naujai pasirodžiusi
’ DR. ANTANO RUKŠOS

•. 619 puslapių, kietų viršeliu knyga

' ' KOVOS DEL LIETUVOS-
N E P Rl K LA U SOM Y B E S

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 ~~

ji-i - - _ - - : ■ _ ' _ . - - - 7 1 _ — - -   :

Vinco Krėvės 100 m gimtadie
nio minėjime įvyks lapkričio 
mėn. 12 d. 7:30 vab -vaV Jauni
mą Centro kavinėje, kur Latro- 
Icgės D. Lylaitienės rūpesčiu 
bus atlikta > įdnni programa ir 
rašytojo kūrybos paroda. Minė
jimą rengia Dzūkų Draugji. 
Visuomene maloniai laukiam?.

Valdyba

— SLA 134 tas Motery kuopos 
snsirinkim-*? įvyks - i lapkričio

j 13 d.. šč$’ad:enį, 12 vai. Chica
go Savings bendrovės patalpose,

♦ 6201 S. Western Ave., Chicagoj. 
: Narės kviečiamos būtinai daly
vauti, nes bus dovanų — knyge
lių paskirstymas. Po susirinki
mo bus kavutė. i

, ANTRŲJŲ PASAULIO LIETU
VIŲ SPORTO ŽAIDYNIŲ .

SLIDINĖJIMO VARŽYBOS Į

3—8 v.v. ir lapkričio 14 d., sek
madienį nuo 9 v. r. iki 4 v. p. p. i buvo beveik 

j_____________________________Parapijos šv Vardo draugijos 
nariai organizuotai dalyvauja 
šv. mišiose lapkričio 14 d. 8 v. r. 
Po pamaldų įvyks pusryčiai ir 
susirinkimas.

Lapkričio 14 d., sekmadienį, 
10:45 vai. r. Chicagos studentų 
ateitininkų draugovės nariai or
ganizuotai dalyvaus šv. mišiose.

Muz. Julius Mačiulis spalio 
mėn. gavo asmenišką laišką iš 
Chicagos arkiv. J. L. Bemardin, 
kuriuo dėkoja muz. Mačiuliui už 
jo įdėtas, pastangas ir darbą in
staliacijos metu, šia proga dėko
jame muz. Mačiuliui ir sol. Ma
čiulienei už jų nenuilstamą dar
bą Šv. Kryžiaus liet, parapijoj.

Koresp. M- Š-nė

NUSIKALTIMAI PLEČIASI
VISAME PASAULYJE

JAV pirmauja įvairiose srity
se, taipgi pirmauja ir nusikalti
mų srityse.

Nusikaltimai nėra vien šio 
krašto monopolis; jie dideliais 

j šuoliais plečiasi po visą pasaulį, 
1 lyg kokia epidemija.

- j Iki šiol Anglijos policija ne
žiūrėjo ginklų, bet daugėjant už- 

Iš ŠV. KRYŽIAUS LIETUVIŲ ’ puolimams ant policijos, svars
toma policijai išduoti ganklus.

Nusikaltimų epidemija plečia
si ir po kitus Europos ir Pietų 
Amerikos kraštus.

Prieš keliasdešimt metu skan_

PARAPIJOS VEIKLIS
— Šu. Kryžiaus parapijos mo

terų draugija patieks visiems 
lapkričio 13 d., šeštadienį para
pijos salėj pagamintą kugelį nuo

f SERVE WITH PRIDE IN’ 
i THE NATIONAL GUARD

JA.U ATSPAUSDINTA

J, KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

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

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenėj1 veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 paL liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą ________ ___________________

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais  

Minkštais viršeliais, tik
Dr. A. J. Goesen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONĖS. Kelionės po Europą {spūdžiai. Tik ___
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant II persiuntimo IšlaMoma.

84.00
83.00

82.00

Y NAUJIENOS,
ITW 8*. HAI3TKD SIU CHICAGO, IL IHK

— Pardavimui < Namai, Um4 — *
UAL ESTATE FOR SALI | B1AL 1 STATI FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
ES ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKtUMAlR 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS t J

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

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
» HAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

a NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE Y

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233 .

KAM MOKĖTI NUOMĄ?* ‘ 
GERIAU MORGIČIŲ.

dinavų kraštuose nusikaltimai
: nežinomi. Dabar 

jau gana dažnai minimi spauj 
doje.

Išsiplėtęs visur jaunimo tarpe 
įvairių narkotikų vartojimas^ 
yra svarbiausia priežastis vedan
ti nrie nusikaltimu 5 ir 4 kambarių medinis 1 auto gali prie nūs.Kalamų. . pažas Geri pamataL Mažas įmokėji-

Tėvai mažiau bekreipia dėme--j mas. Savininko paskola 10%.
šio į vaikų auklėjimą, užsiėmę 
kitais reikalais arba žiūri pro 
pirštus, pasitenkindami, kad nie
ko negal padaryti.

Teismai taipgi pasidarė labai 
nuolaidūs įvairiems nusikaltė
liams.

ražas. Geri pamatai. Mažas įmokėji- 

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

ŠBIAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

ELEKTROS [RENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto laidau. 
Dirbu ir užmiesčiuose, «r^t, 
ji ra rituotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Taiwan Ave. 
Tel. 927-3559

Neretai tenka girdėti, kad sum 
kiai nusikaltęs po trumpo laiko 
paleidžiamas ir net nuteisiamas 
lygtinai.

Moralinis auklėjimas bei pa
triotizmo auklėjimas mokyklose 
yra laikomas prieš konstituci
nis.

Jeigu tėvai daugiau rūpintųsi] 
ir mokyklos išplėstų moralinį 
auklėjimą, dabar būtų žymiai* 
mažiau įvairių revoliucijų ir 
narkotikų vartotojų, savaime at
sirastų mažiau nusikaltėlių.

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

Liability apdraudimas pensinis- 
kams. Kreiptis: "

A. LAURAITI! 
4645 So. ASHLAND AVI* 

TeL 523-8775

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrological- 

Tarot Card Readings 
r šio- 

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 S. Archer Avė.

Tel. 523-3685 (Pr.)

Dengiame ir taisome visu rū
šį? stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdraustu

ARVYDAS KIEL A 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

] RENTING IN GENERAL 
Nuomos— Gerald Fordas mano, kad 

sankcijas prancūzams reikėtų . . v #
panaikinti, bet prezidentas yra 1 NEBRANGIAI pirmame aukšte 
kitos nuomonės. Buvę sekreto-; išnuomojamas 5 kambarių ap-

šildomas butas, šiltas vanduo, 
2 miegamieji.

riai-W. Rodgers if Dean Rusk
daip ’pat mano, kad sankcijos
Amerikai tiktai priešų padarys.' Susitarimui, skambinti 436-5464

oo 6 valandos vakaro.

Laikrodžiai Ir briagenybfc
Pardavimas ir Taisymai 
U44 West tfHh Sfrset 
TaL REpvblk 7-1M1

po 6 valandos vakaro.

-------------------- - ------------- ------------------------------ ■
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Siuntiniai į Lietuvę 
ir kitus kraštus

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

IŠNUOMOJAMAS 3 miegamų butas ^su 
jį virtuve ir ’ “dinette’’ 2-’rame aukšte 
& 2 arba 3 suaugusiems. Prie 63-čios ir 

Meriafd.' Skambinti 581 -1384. -

• JOHN GIB AITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

AL ši M K U S
Notary,,P ub Jie 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood, TeL 254-7450

Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

“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, EL 60629.

HOMEOWNERS POLICY

W. 95fh M 
IvetK P»rK HU 
60642, . 424-M54 V

Sl»!e fXT" Ine CėsosiTy

TESTAMENTAI
Tuo reikalu Jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomis 
ormomia

Knyga su formomis gauna, 
■na Naujienų administracijoje

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGLNK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ-NAUJIENOS**

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

TeL 776-5162
2649 West 63rd Street 

Chicago, HL 60629

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

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

6606 S. Kedzie Avė.
Chicago, UI. 60629
TeL: 778-8000

6 — Naujienoj Chicago, 8, ID. Friday, November 12t 1982




