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LENKIJOJ DARBININKAI PROTES 
TAVO DEVYNIUOSE MIESTUOSE
JARUZELSKIO VYRIAUSYBĖ UŽSISPYRĖ Iš ŠAKNŲ 

IŠGRIAUTI SOLIDARUMO UNIJAS IR IDĖJAS

r VARŠUVA, Lenkija. — Praei-
tą trečiadienį buvo ruošiamos 
demonstracijos Dancige, štetine 
ir Krokuvoje, bet nieko neminė
ta apie kitus miestus. Tuo tar
pu ketvirtadienį vidaus reikalų 
ministeris paskelbė, kad trečia
dienį demonstracijos vyko devy
niuose didesniuose miestuose.

Demonstracijos buvo suruoš
tos štetine, Nova Hutoje ir vi
soje eilėje pietų Lenkijos pra
monės ėentrų. Dancige buvo 
gausus policijos būrys prie su
šaudytųjų, darbininkų paminklo. 
Policija pastojo kelią ir nė vieno 
darbininko neprileido prie pa- 
minkld, kad .nepadėtų gėlių. Iš
imtis buvo padaryta Lešek Va
lensai. Jani’ atėjus prie pamink
lo, militarinė policija pasitraukė 
į šalį ir leido padėti gėles.
* _ n• •

Popiežius pakėlė solida-
1 rininkų nuotaiką

■Popiežius- Jonas-" Paulius- II, 
nekreipdamas jokip^-dėmėsio ■ į 
V. Jaruzelskio padarytus .pareiš
kimus, lenkams priminė, kad 
lenkaį-Solidarumų yra labiausiai 
susidomėję ^cpięži^^ ^ųvo su
tiktas su' Scdšiąr'ųįęįc^^ėliavo- 
mis iri^la^k^si Ypač So- 
lidani^o': šakningų suvažiavo į 
KroJęuvą-ir 
čiuosętaip pat buvd'dąiJ^^vėįfą- 
vųfirstriidąrumo/pa  čerškimų.

jąffe^g^iš ąšakę yalėnsgs pa-F

SOVIETŲ KARYS PABĖGO 
IŠ ŠVEICARIJOS

BERNAS, Šveicarija. — So
vietų kareivis Juri Ivanovič Vaš- 
čenko Afganistane pateko į af
ganistaniečių nelaisvę, buvo nu
vežtas į Pakistaną, o iš ten pa
teko į Šveicariją, šveicarai davė 
jam tremtinio teises.

Šiomis dienomis jis pabėgo į i 
Vakarų Vokietiją ir apsigyveno \ 
Frieburgo mieste. Vokiečiai jį 

; suėmė, pradėjo tardyti, ko jis 
nori ir kodėl jis bėgo iš Švei- 

. carijos. .

Šveicarijoj jis pradėjo nuobo
džiauti, nes nemoka susikalbėti J 
su krašto gyventojais. Jis išva
žiavo į Šveicariją, tikėdamasis, ■ 
kad galės susižinoti su Vaščenkų 
šeima, kuri gyveno amerikiečių ' 
ambasadoje ir išvažiavo į Ame- ;■ 
riką, gavo žemės ir dabar gy- j 
vena. .

Šveicarų valdžia--psreikahivo. = 
kad Vaščenko būtų grąžintas į • 
Šveicariją. Vokiečiai jo neišlei
džia, norL pirma nusta^ti, ar • 
Šveic^iįą^^f'-teisę reįggJauti '
grązugp 
pat nčįtA 
tinka igrįz f i.

Atrodo, kad popiežius įtikinp' 
Valensą nekenkti viešajai tvar
kai. Valensa, prisidėjęs prie-Re-j 

lių streikų paskelbi m p,, to nelau
kė, bet’jis turėjo sutikti.

Dabar Jaruzelskis nori is Va
lensos padaryti valdžios agentą. 
Jam leido padėti vainiką, o vi
siems kitiems Dancigo vyrams 
ir moterims neleido.

ŠAMIR TAPS BEGINO 
ĮPĖDINIU

JERUZALĖ, Izraelis. — Ket
virtadienio naktį Begino vado
vaujama Herut partija išrinko 
68 metų usienio žreikalų minis- 
terį lęaką šamirą partijos vadu. 
Dabar yra pagrindo manyti, kad

IzraenQ'^arl^ngntas išrinks ša
mirą premjeru, j - ę

I. Šamir bįivo kovotojas už Iz
raelio^ nepriklausomybę. Jis bu-

■ vo priešingas sutarčiai su Egip
tu. Tapęs Izraelio užsienio rei
kalų mrnisferiu, jis pakeitė savo 
pažiūras keliais klausimais.

Šamirą išrinko partijos vadu 
Herut partijos Centro komite
tas. Iš 900 partijos narių, posė
dyje dalyvavo 745 atstovai. Už 
šamir pasisakė 436.

Antruoju kandidatu buvo Ma
roko žydas David Levy. Jis su
rinko 302 balsus. Gynybos mi- 
nisteris prieš balsavimą pasakė, 
kad jis neužims jokio posto D. 
Levy kabinete, jeigu ir būtų iš
rinktas.

Darbiečiai protestuoja, kodėl 
koalicinės grupės faklinai renka 
premjerą. Tą klausimą turėtų 
spręsti parlamentas.

Buvęs prezidentas Jimmy Carter pasmerkė žiaurų 
Pietų Korėjos lėktuvo numušimą ir 269 

beginklių keleivių nužudymą.

Jeruzalėj posėdžiavo dabartinė AzrjEhe koaliciftė^ vyriaasyfjėi-Vietoj atsi^-' 
~^talydinusio premjero Begino; Herut' partija savo pirmininku"išrinko 

buvusį Izraelio užsienio reikalų niinisterį I. šamir.

AŠTU0NI SOVIETŲ KARO 
LAKŪNAI SEKĖ LĖKTUVĄ

JAPONŲ JŪROJE ŽUVO 269 ŽMONĖS; LĖKTUVAS 
NUMUŠTAS TARPTAUTINIUOSE VANDENYSE

lėktuvo likimą, tuojau susirišo 
su Sovietų ambasados reikalų 
Vedėju ir jam pareiškė savo ir 
Pietų Korėjos vyriausybės susi
rūpinimą apie neginkluoto Pie
tų Korėjos lėktuvo nušovimą 
Japonų jūroje. Mes taip pat pa
reikalavome iš Sovietų valdžios 
skubaus pasiaiškinimo apie šį 
žiaurų keleivių žudymą.

— JAV su dideliu pasibiaurė- 
jimu žiūri į šitokį beginklių ke
leivių užpuolį. Rusai neturi 
jokio pasiteisinimo už šį pasi
baisėtiną veiksmą, — baigė sek
retorius Shultz.

WASHINGTON, D.C.— Sek- 
' re torius George ’Shultz pasmer- 
! kė Sovietų vyriausybę už kelei

vinio lėktuvo numušimą tarp
tautiniuose vandenyse. Sovietų 
lakūnai pustrečios valandos sekė 
keleivinį Pietų Korėjos lėktuvą, 
iš New Yorko per Aliaską skren
dantį į Pietų Korėją, Seoul aero-

BEIRUTE PASIBAIGĖ J ŠAUDYMAS, 
BBALYTI MAIŠTININKU CENTRAI 
v ' • * • : ' -4 - - w .

JEIGU LIBANO KARIAI NEBŪTŲ GALĖJĘ ĮVESTI 
TVARKOS, BŪTŲ ĮŽENGĘ MARINAI

; BEIRUTAS, Libanas. — Ket
virtadienį ir penktadienį visame 
ĮBeirute buvo ramu. Nesproginę 
jo šoviniai nei amerikiečių, nei 
prancūzų sektoriuose. Praeitą 
pirmadienį rytų Beirute vaikė
zai užpuolė libaniečius karei
vius, nušovė tanko bokštelyje 
buvusį sargą ir išžudė kilus tan
ke buvusius karius. Dabar tas 
tankas vėl grąžintas Libano da
liniui.

Gerai ginkluoti Libano kariai | grupės beveik prieš metus. Jis 
traukė liketčlius ir jam teko 
nušauti komandieriu Schaufel- 
bergerį, buvusį Salvadoro val
džios patarėją. Jis patyrė, kad 

j Schaufelbergeris važiuos pa
laukti savo draugės prie univer
siteto stovyklos. Ten automobi
liai turi apvažiuoti ratą, nes ta
kas yra tiktai viena kryptimi. 
Komandieriaus automobilis bu
vo sustojęs, o jis laukė, kol jo 
draugė išeis.

Alvarado priėjo prie aulomo 
bilio, paleido kelis šūvius per 
langą ir nušovė įtakingą karį. 
Anksčiau Alvarado mokėsi St. 
Tecla mokykloj, o kai įstojo į 
kovotojų grupę, lai įstojo ir į 
universitetą. Visa grupė suimta.

PRISIPAŽINO NUŠOVĘS 
SCHAUFELBERGERĮ

SAN SALVADOR, Salvadoras. 
— Dvidešimt trijų metų studen
tas Pedro Daniel Alvarado Rive
ra prisipažino, kad jis nušovęs 
JAV komandieriu Albert Schau- 
,felbergerį.

Alvarado prisipažino policijai, 
kad jis prisijungė prie kovotojų

eiles, bet. -pašaukė policiją, kad 
pravalytų vartus į bazę. Poliai-- 
ja nustūmė protestuotojus;nuo 
tartų,. kuriam laikui buvo gali- 
ma laisvai įvažiuoti ir išvažiuo
ti. Protestuotojai buvo nustumti 
į saulėtą gatvę, kur jie karštyje 
prakaitavo ir dainavo.

Pr<>testuotojų tarpe buvo ra- 
šytojas Heinrich Boell, Nobelio

I premijos laureatas. Prie Mut- 
j langen artilerijos bazės protes- 
[ tuotojai susirinko vidurnaktį, 
pažymint tai, kad prieš 44 me
tus Hitlerio kariai naktį įsiveržė į 
į Lenkiją.

Ij dromą. Aštuonis kartus Sovietų 
j karo lakūnai buvo nutaikę savo 
ginklus prieš Pietų Korėjos lėk
tuvą, paklydusį migloje ir neno
romis įsukusį į Sovietų erdves

I Ochocko jūros vandenyse.
— 18:21 vai. Sovietu lakūnas 

pranešė savo viršininkui, kad 
keleivinis lėktuvas buvo 10.(100 
metrų aukštumoje, — Valstybės 
departamentan sukviestiems 
laikraštininkams pranešė sekre
torius Shultz.

— 18:26 vai. Sovietų lakūnas 
pranešė savo viršininkui, kad jis 
paleido raketą į lėktuvą ir kad 
lėktuvas buyo^ sunaikintas, — 
toliau pranešė sekr. Shultz.

— 18:30 vai. Pietų Korėjos 
lėktuvas^ kaip radaras rodė, jau I 
buvo 5,000 metrų aukštumoje, j

18:38 vai. Pietų Kerėjos lėk
tuvas dingb iš radaro tinklo.

MUBARAKAS PERSPĖJO
LIBANIEČIUS

— Penktadienį aukso 
kainavo -$418.

uncija

— Generolas Brent Scowcraft« 
Pentagone kariams skaitė pa
skaitą apie Amerikos strategi
nes jėgas. Jo klausėsi ir gene-j 
rolas Alexander Haig.

šias žinias JAV gavo iš japo
nų, knri^ visą laiką sekė Pietų 
Korėjos lėktuvą, užrašinėjo So
vietų lakūnų pranešimus ir So-! 
vietų aviacijos viršininko įsaky
mą šauti į lėktuvą.

— Už. valandos Sovietų avia
cijos vadovybė.išsiuntė savo lėk
tuvus į Japonų jūrą, kad paaiš-1 
kintų, koks tolimesnis Pietų Ko
rėjos lėktuvo ir jo keleivių liki
mas, — aiškino sekr. G. Shultz 
laikraštininkams.

— Vienas Sovietų lakūnas 
pranešė savo vadovybei, kad jis 
pastebėjo alyvos dėmę Japonų 
jūros vandenyse.

— Ketvirtadienio naktį valsty
bės sekretoriaus pavaduotojas, j 
besikalbėdamas su Sovietų pa- J 
reigūnais, paklausė, koks yra j 
Pietų Korėjos lėktuvo keleivių

• likimas. Sovietų pareigūnai jam

KAIRAS. — Egipto preziden
tas Hosni Mubarakas kreipėsi į 
Libano politinių pratijų vadus, 
kad galimai greičiau baigtų tar- 
pusavius nesusipratimus.

Libano nesusipratimai persi
nt eta.į.kitus kraštus, Egipto at
stovas O. Baz tvirtina, kad ne
trukus tos pačios kovos gali per
simesti Į Jordaniją, o vėliau Į 
Egiptą.

Egipto prezidentas yra pasi
ryžęs naudoti kariuomenę ir po
litines grupes d e m o kratinei 
tvarkai stiprinti. Jau dabar yra 
pasodinti į kalėjimą keli šijitai, 
kurie pritarė prez. Sadato nužu
dymui. Sadatas, esą, buvo labai 
suvakarėjęs ir traukė į Vaka
rus, kada musulmonai turi sa
vo gyvenimą tvarkyti pagal 
Koraną.

Prez. H. Mubarakas mokėsi 
skraidyti rusų aviacijos mokyk
loj. Jis turėjo progos rusus ge
rai pažinti. Jis, pažinęs ru<s, 
traukia į Vakarus ir rėmė prez. 
Sadato Vakarų politiką.

— Tass pripažįsta, kad Sovie
tų karo jėgos sekė į Sovietų erd
vę įskridusį keleivinį Pietų Ko
rėjos lėktuvą, bet nieke nesako 
apie jo numušimą.

yra

užėmė maištininku centra ir la
bai lengvai likvidavo maištinin
kus šijitus bei drūzus.

Libano kariai patruliuoja šiau
rės Beiruto gatves ne po vieną, 
ne po du, bet po tris šauti pasi
ruošusius karius. Libano kariai 
yra gerai ginkluoti, apsikabinę 
šovinių juostomis.

JAV marinai paruošti 
keltis į Beirutą

Dabartiniu metu Beirute
1,200 marinų, pasiruošusių sau- 
•įoti tarptautinį Beiruto aerodro- 
ną. Netvarkai ki-lusinieste, pre
zidentas heaganas pasiuntė dar 
2,000 marinų. Jeigu libaniečiai 
nebūtų apvalę maištininkų, tai 
'ada marinai būtų įvedę tvarką.

Marinai suėmė dalį šijitų ir 
drūzų. Manoma, kad į rytų Bei
mtą galėjo persikelti naujos fa- 
tališkų jaunuolių grupės. Jeigu 
os pradėtų ir vėl organizuoti 
ižpuolimus, lai tada marinai 
mlųs> dar griežtesnių priemonių 
r fanatikus suvaldytų.

šiandien nustatyta, kad Siri- 
os kariai aprūpina drūzus savo 
ginklais. Suimti drūzai turėjo 
usiškus ginklus.

Marinai paruošti keltis į kran- 
Lą. Jeigu marinams būtų reikalo, 
:ai karo laivai jiems padėtų.

APSUPO AMERIKOS 
KARINĘ BAZĘ

MUTLANGEN, V. Vokietija. 
— Apie 1,000 vokiečių ketvirta
dienį apsupo Mutlangen Ameri
kos karinę bazę ir neleido nie
kam iš jos išeiti. Protestuotojų 
eilėse buvo keli parlamento ma
riai. Jie nenori, kad Amerikos 
kariuomenės vadovybė įrengtų 
Vakarų Vokietijoj vidutinio dy
džio atomines raketas.

Amerikos kariuomenės vado
vybė nesikišo j protestuotojų

.. . r—--- j

I atsakė, kad jie nieko nežiną.
„u n- i — Kai Valslvbės denartam— Pirmadieni, Darbo Dieną,*

Naujienos bus uždarytos. Se
kantis dienraščio numeris išeis 
rugsėjo 7 dieną.

— Kai Valstybės departs men- Į 
tas patyrė apie Pietų Korėjos

— Sekretorius Shultz laikraš
tininkams pasakė, kad JAV turi 
labai tiksl as žinias apie Sovietų 
lakūnų darbus. > .* Į

KALENDORĖLIS

Rugsėjo 3: Bronislava, Jaugė- 
la, Mirga, Jaugalis, Samanė, Na- 
pclis.

Rugsėjo 1: Rožė, Rimantas,’ 
Mingė, Tema, Girėnas.

Rugsėjo 5: Darbo Diena, Lau-, 
rynas, Teisutis, Vaidvaldis, Me- 
dūnė, Gašė, Vargūnas.

t
Rugsėjo 6: Zakarijas, Faus-( 

tas, Ūkėja, Jargailis, Varmonė,' 
Goštautas.

Saulė teka 6:18, leidžiasi 7:24.1 

Oras šiltas, vakare lis.
Sekr. Shultz

mušimą
pasmerkė pasibjaurėtiną rusų nu- 
P. Korėjos keleivinio lėktuvo.
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>• Redaguoja PRANAS SULAS
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Pajamų mokesčius būtinai 
reikia mokėti

šiame krašte veikia Įstatymas, ( keti visiems, kad nereikėtų mo
kėti daugiau negu įstatymas 
liepia.

kurs iiepia kiekvienam šio kraš
to gyventojui mokėti pajamų 
mokesčius. Tas įstatymas yra 
.privalomas visiems. Įstatymas 
buvo Kongreso priimtas ir pre- 

’ zidento pasirašytas pirma negu 
lietuviai atvyko į šį kraštų. Lie
tuviai negirdėjo, kada šis įstaty
mas buvo Kongreso diskutuoja
mas, bet visi žinom, kad jis ga
lioja ir visi privalome mokėti.

Daugelis mano, kad valstybės 
mokesčius tvarkantieji žmonės j 
nežiną apie kiekvieno krašto' 
gyventojo pajamas. Tokio daly
ko nėra. Kai žmogui moka už 
bet kokį atliktą darbą arba mo
ka nuošimčius už taupymo bend- 
rovėn ar bankan padėtus pini
gus, tai viskas registruojama.

• Kai kas gali galvoti, kad už nuo
šimčius ar kitas pajamas jie gali 
mokesčių nemokėti. Tokio daly
ko nėra. Valstybės atstovai žino, 
kas ir kiek uždirba, todėl jie ir 
gali pranešti, kiek kiekvienas 
privalo mokėti.

Jeigu nesumokėsi šiandien, tai 
nereiškia, kad neturėsi mokėti 
rytoj. Juo ilgiau atidėliosi, tuo 
daugiau turėsi mokėti. Jeigu 
pats sumokėsi ir permokėsi, tai 
valdžios atstovai, tvarkantieji 
mokesčių reikalus, permokėtą 

-sumą grąžins, atsiųs čeki.
~ Geriausia pajamų mokesčius 
~ sumokėti tuojau po Naujų metų. 
.. Tada valstybės tarnautojai turi 
„ daugiau laiko, gali greičiau ap-
* skaičiuoti, išrašyti čekį ir grą

žinti. Bet jeigu nesumokėsi ligi 
balandžio 15 d., tai turėsi mokėti 
ne tik reikiamą sumą, bet ir už-

- dėtą baudą už pavėlavimą. "
Daugiausia laimi tas, kas tuo- 

• jau sumoka mokesčius už paja- 
mas.

Reikia turėti galvoje, kad pri- 
. valo mokėti visi, jauni, suaugę 
' ir seni. Seniai mano, kad jie nuo 
■' mokesčių atleisti. Yra tam tik

ras nuošimtis, kuris seniems su- 
~ mažina mokesčius, bet tuos ap-
- skaičiavimus padaro valstybės
- tarnautojas, tam tikslui paskir
stas. arba sąskaitininkas, žinantis 
" veikiančius įstatymus ir mokan- 
" tis tuos mokesčius apskaičiuoti, 
v Geriausias patarimas -- tno-

Ar nereikia ądyo- 
katų kontroliuoti?

(Tęsinys)
Šį klausimą svarstydamas dien 

rastis Tribune (Chicagoje) pažy
mi, kad. praeitą vasarą American 
Medical Assn., atstovaudama 

j daugumą gydytojų, jiėjo pastan
gas, kad būtų išleistas neleidžią 
Fed. Trade komisijai kelti by
las už antikompetetiyinę prak
tika, kaip ąpgau.dijĮęjųno skel
bimus, boikotus ir kainų nusta
tymą. A.M.A. pralaimėjo, in
spiravo kitą profesinę grupę.

Dabar Texas valstijos advoka
tų sąjunga įteikė legislatūrai 
projektą, kad jų ir kitų valstijų 
nariai (advokatai) nepriklausy
tų F.T.C. jurisdikcijai. Nėra pa
slapties, kad Bar Assn. nori ap
riboti kompeticiją ir apsaugoti 
savo narių pajamas. Jie naudoja 
klasiškus metodus, kaip apribo
ti Įstojimą fiksuoti (nustati
nėti) kainas ir apriboti skelbi
mus. .

Atstovų Rūmų narys'- Saroj 
Hall (Dem.. Texas) įnešę pakei
timą pi ję F. T. C. biliaus, kad 
kiekvienas, praktikuojantis ad
vokatas, priklausytų Bar Assn. 
Kaip F. T. C. pažymėjo, kad “ad
vokatai taptų nepriklausomi nuo 
F. T. C. įstatymus įgyverudinan 
kontrolės, kaip kiti 
čiai”. Atstovas Hali 
kad valstija pajėgi 
advokatų profesiją.
editorialo autorius sako, kad ats. 
Hali klysta. Apgailėtina, kad ad. 
vokalai nevisada reguliuoja sa
vo amatą publikos gerovei. Prak 
tikoje advokatai daro tai, kas 
jiems geriau, negu kitiems žmo
nėms. Jei taip įvyktų F. T. C. 
nesustabdytų Įsiterpimo. Tai 
būtų blogas precedentas ir blo
ga praktika, — sako editorialo 
autorius. Pt. Fab.

t 
amerikie- 
replikavo, 
reguliuoti 
“Tribūne’’

• Pirmoji Olympiada Ame
rikoje ivyko 1904 m. St. Louis, 
Missouri.

WITH

Creamy Blue Cheese Mold

The best P&rty ideas are 
rich in flavor. look like they 
took hour* to prepire ua 
be made in advance witn 
©o last-minute attention.

Thįs glue Cfcejse Mold 
meftf all those qualif i cations, 

xxxilk makes it 
creamy smooth — easy be 
spread oa ertcker<

GAMTOVAIZDIS" (Tap^od)AQQMAS GALDIKAS

Norima pakeiiti Social 
Security kortele*

Washington, D. G. JAV Fede
ralinė vyriausybė bandys pąnai- 
kipti suklastotų ir atspausdin
tų 9.5 milijonų naujų ir antri
ninkų Social Security kortelių 
ant banknotinjo popieriaus, vie
toje (cardboartį) kieto popie
riaus. Tokį oficialų pranešimą 
padarė praeitą antradienį prez. 
Reagano administracija. Tačiau 

■ atspausdinimas naujų kortelių, 
kurios pradės veikti spalio mėn. 
20 d., nepanaikins dabar jau 
esančių daugiau negu 205 mil. 
Soc. See. kortelių apyvartoje.- 
Apie tai pranešę James Brown 
iš Soc. Sęc. administracijos cen
tro ofiso. JĄy Kongresas prii

rimą, kad Soc. Spec, kortelės bū
tų išspausdintos ąųt bankinių 
notų popieriaus. P. Pet.

Britų darbo unija ragina dirbančiuosius 
būti džentelmenais

Londonas. U. Pi I. agentūra bylų suprastinimą ir pagreitini- 
praneša, kad britų vad. “Trade” 
unijos praeitą antradieni Įspėjo 
iiavo narius pabaigti šaipytis ir 
pajuoktu nioįteris darbininkes, ir 
nųstoEji5<fialjn.tįs pdmografišĮkas 
jįfųOtrąukas darbovietėse.

Apie tai savų prąnęsjipę britų 
“Trade” unija ^ongręse ręfęra- 
yo Annę ,Qiįjspm TŲC. Įcpnfe- 
dęrąciją turi 1,Q5 ųųijąs sų W-5 
^milijonų narių. Raporte pasa
kytą, kad daugelis ųnį j,os yyrų - 
narių nepriėmė rimtai čios pro
blemos pranešimo dalies, žiūrė
dami į tai, kaip “Furs” apie nie
ką. Tačiau kongrese priimta re
komendacija. kad! tokia diskrimi
nacija vengtina ir nusikaltėliai 
būtų traukiami atsakomybėn.

mą. Tokiais atvejais, kai abi 
pusės skyrybas sutaria taikiu 
būdu, jos galėtų būti atlieka
mos be oficialios bylos teisme. 
Pasak M. MacGuigano, reikėtų 
bandomojo atsiskyrimo vienęrių 
metų laikotarpiui. Tada ■ skyry
bos susilauktų oficialaus pripa
žinimo, jeigu išsiskriantięji pa
sidalintų turtą, užtikrintų savo 
vaikų ateitį. M. MacGuiganas 
nė nebaudę paliesti skyrybų 
priežasčių, priemonių joms su- 
mąžiptį. 40% santuokų pa
sibaigimas skyryįjojnis yra skau
dūs moralinis smūgis visai Ka
nadai. “T. Ž.”

Senjoru skaičius dvigubėja
Šio šimtmečio pradžioje šiame 

krašte iš 100 buvo tiktai keturi 
virš 65 m. amžiaus. Šiandien iš 
100 asmenų jau yra 10 seniorų.

Skyrybų Demografijos ekspertai teigia, 
skaičius Kalėdoje padidėjo uJ kad šio šimtmečio pradžioje sen- 
500/?-. Dabar skyrybomis pasi
baigia keturios sutuoktuvės iš 
dešimties. Nuo 1968 m. tėvų 
skyrybos palietė apie 500,000 vai Į 
kų. Teismai yra perkrauti sky
rybų bylomis, kuriose advokatų 
paslaugos pareikalauja iki $1,000. Į

i
P. Pet. j

— Kanados teisingumo minis-j 
teris M. MacGuiganas žada pa-} 
ruošti naują skyrybų įstatymą, 
kai rudenį vėl susirinks parla
mentas. Nuo 1968 m.

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

The flavor star is crumbled 
blue cheese, accented by a 
combination of mayonnaise, 
chili sauce and lemon juice. 
Evaporated milk helps blend 
the flavors together aad adds 
the superior texture.

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

Rlue Cheese Mold
envelopes ynfljiyored 

gelatin
cup water 
tablespoon sugar 
cups mąyonnaisę 
cup chili sauce 
cup lemon juice 
UH can/13 fl. oz.)

PET Evaporated Milk 
cup crumbled blue j 

cheese
cup finely chopped 

celery
Sprinkle gelatin over water 

in small saucepan. Stir in 
sugar. Heat over low until 

naise, chiirsauce, lemon juice, 
gelatin and evaporated milk. 
Bcfii uptil ąmoot|). Stir ip 
B’ue cheese and celery. Pour 
.nto oiled 6-cup ring mold. 
Chill until farm. Krakes 6 to 
2 servings. J
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JŪS KLAUSIATE, MES ATSAKOME
KL. Aš gyvenu seniorų ben

druomenėje, kur (apie 200 as
menų) esą ligoninės priežiūroje. 
Aš pasakiau vyr. med. valdinin
kui, kad, aš turiu pasirašiusi va
dinamą “Living Testament — 
Will”. Pastarasis pareiškė: “Mes 
nekreipiame į tai jokio dėme
sio”. -Tas gydytojas pasitraukė 
į poilsį, bet manau ten gali būti 
daugiau tokių gydytojų, kurie 
taip pat galvoja. Noriu paklaus-

i orų skaičius padidės ligi 50%.
Medicinos gydytojai sako, kad 

ateityje nei vienas asmuo nemirs 
nuo staigios ligos, o tik nuo chrp 
niško amžiaus susidėvėjimo. Me
dicina yra laimėjusi kovą prieš 
netaiku mirimą. Deja, daktarai 
negali perdaug ką pagelbėti to 
kiems asmenims, kurie esą psi
chiniai nesveiki arba persenę.

Tuo reikalu plačiau skaityki
te str. “Medicine keeps aged 
alive, but what about liveners”.

Kastytė
IŠTRĖ MIM E

Praėjo daug laikų, 
Daug šimtmečių praėjo, — 
Palikti tėviškės laukų 
Tu niekad netikėjai...

Svyravo uosiai pakelėse, 
Ir eglės tyliai sviro, 
Kad tėviškę paliko broliai, 
Kad ašaros jiems byra. . .

Raudojo motina parimus. 
Kai tėvą Sibiran išvarė, — 
Sūnus naujiems arimams 
Sudie graudingą tarė.

Sūnus i Vakarus išėjo, 
Be tėviškės ir be tėvu, 
Sesuo, galbūt, kalėjime, 
O gal tyloj kapų...

Kažin kuonąet sugrįšim, 
Ką tėviškė piums duos, —
Savus ar beišyysim, 
išklydusius tyruos.

L. Pakalnis

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

. Ex-Lax helps restore your system’s own natural 
rhythmokcrųighl. Gęętiy Dependably. Try it tonight, 
mu ll lj)ce the relief in the morning.
Chocolated or pills. Ex-Lax is , 
“The Overnight Wonder?
* fe‘ ^aU- stlMZu

ti, ar turint minėtą “Living 
Will”, ar galiu būti mediciniš
kai aprūpinta, ir kokiu būdų? 
Aš manau, kad ir kiti jūsų soc. 
skyriaus skaitytojai privalėtų 
žinoti. Iš anksto esu dėkinga.

Angelę M-nė

ATS. Gali būti ir tokių gy
dytojų, kurie atsisakys pasekti 
nurodymus tame testamente. Iš 
tikrųjų, jeigu jūs gyvenate vie
noje iš 15 kos šio krašto valsti
jų, kuriose veikia “Living Will” 
įstatymas, jose gydytojai priva
lo sekti testamente nurodytas 
direktyvas. Paklauskite savo 

.gydytojo, ką jis'mano. Jei jis 
’ nerespęktuos jūsų tęstamęnto, 

pasirinkite kitą gydytoją. Jei ne
norite pakeisti gydytojo, papra
šykite savo advokatą — teisi 
ninka, kad kontaktuotu Socie
ty for the Right to Die”, adre
su — 250 W. 57th Str., New ork, 
N. Y. 10019. Iš ten gausite smul- 
kesnių nurodymų. Pt. Syl.

* * *
KL. Pasakykite, ar labai pa

plitusi liga — ‘‘angina pectoris*’ 
gali būti pagydoma, ar šį nega
lavimą turįs ligonis sirgs visą 
gyvenimą? Petras K. K.

ATS. Mes žinome, kad ligo
nis, sergąs angina pectoris, pats 
sau gali daug padėti. Pvz., leng
va gimnatika, gydytojo prirašy
ta ir pritaikyta pacientui gali 
pataisyti kraujo cirkuliaciją ir 
pravalyti arterijų užsikimšimus. 
Reikalingas kūno svorio sumaži 
nimas, atsisakymas nuo cigare
čių rūkymo bei kitokių nege
rumų. Tačiau vaistus, gydytojo 
prirašytus, tenka naudoti, nes 
jie palengvina širdžiai pumpuo. 

j i. Pažymėtina, kad riebalų kon 
. centraciją galima sumažinti lai

kantis dietos. Geriausias būdas 
— dažnai lankyti savo šeimos 
gydytoją ir laikytis jo nurody
mų, o vaistu^ naudoti pagal rei
kalą.

• Pasaulyje žmonių prieaug
lis skaičiuojama apie 90 milijo
nų kasmet.

• 1863 metais Londone buvo 
įrengtas pirmasis požeminis su- 
sjsięki;nąs.

9 Pirrnoji autąmobilių paro
da buvo 1900 metais New York.

$ Viena iš didžiausių kengūrų 
siekę 7 pėdos aukščio.

s Daugiau kaip 97% sunau
dojamos arbatos JAV yra juo
doji arbata.

3 JAV yra parėmusi Jungti- 
nęs Tautas 2% kartus daugiau 
negu Sovietų Sąjunga. ’ ;į

.• “Egline (&rotheĮg” <cįrk^ 
Į>uvo atida^^ i88|''n^^£ią Ba
raboo, Wįscpnsųi. Į ' ■ . . :

3 Jūs galite išlaikyti jūsų 
toasteri švaru ir blizgantį, jei 
valysitę jį su Club soda.

s . Romėnų laikotarpyje bal- 
.sayimąi buyę atliekami metant 
pupas į bąlsąyimp s)cai-
čiupjant balt^ pupą — tąip, o 

, tamsią pupą — nę.

® Pirmieji mechaniškai ope
ruojami (šluostytuvai) automo
bilio langams valyti buvo pra- 
dęti gaminti JAV 191.6 metais.

Surado priemonę

Silpnapročių ligoninėje vienas 
pacientas užlipo ant stogo ir ne
nori grįžti. Gydytojas ir tarnau
tojai veltui jį prikalbinėjo, o 
tas sėdi sau, ir gana. Pagaliau 
atėjo kitas pacientas ir sako:

— Ponas gydytojau, jeigu lei
site, tai aš nukrapštysiu jį niro 
stogo.

— O kokiu būdų?
— Pamątysįtę vėliau.
Nubėgo jis ir atsinešė piūĮęlą. 

Į sėdintį yijšuję surinką:
— Ar nulipsi žemyn, ar ne? 

Jeigu ne, tai perplausiu namą.
Po kelių sekundžių ligonis pra

dėjo kraustytis žemyn.

NEPASTEBĖJO i
Motūią vaikui grięžtąi:
— spintoje buvo du obuo

liai, q dabar jąų tiĮc vienas. Kas 
čia yra, Jonuk?

Jonukas motįųaj:
— Maipyte, ąptręję aą pepaste-

Dalia Š-, M. D. bėjau, per tąnasu buvo

TAVO ŽODIS YBA TįĮ^Ą
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PAVYKUSI BALFO GEGUŽINE /
BALFo .Chicagos apsRt’iiiė&rir šuliniui” rinko BALFo skyriai 

skyrių gegužinė šiais metais jvy- Daugiausia dovanų surinko BA- 
ko rugpiūčio 7 d. Jaunimo Cenu 
tro patalpose. Nežiūrint karšto 
if dfėgno oro (virš 90 laipsnių)- 
jau U) Įval. ryto žmonės po, šy. 
Mišių Jęzuitų koplyčioje, rin
kosi j kalenę ko nori užkąsti, iš
berti kavutės irpabendrauti vie 
iras su kitu. '*

j Jau nuo; ankstyvo ęyto kavi
nėje: skambėjo indai, kvepėjo £a- 
yą. Mat, moterys, aptarnidjąn- 
čios kavinę, susirinko ankstokai, 
kad laiku paruoštų kavą, su piau 
SĮtytų. pyragus,' padengtų stalus 
įrkuė iškilmingiau priimtų;sve? 
čjĮisIi Darbo buvo nemaža. Joms 
pagelbėjo ir vyrak V, Pavileiųs,, 
K- Bružas įr kiti. Kava ir pyra- . 
gaičial Buvo labąi skanūs. Kas Į 
borėjo-“.Stipresnės kavutės”, tam i nemaž'a eilutė ir laukė savo eilės, | 
tik reikėjo' pakopti porą laiptų) išmėgiati savo laimę. Pamėgi-į 
aukščiau ir ten jrųEąnos baili-1 r -• - -----. u.... r-.ui:... 1
pinkai J: Degutis ir- A; Špokas * ’ *
mielai ,visus aptarnavo. Žįnoma,' 
jiems dar pagelbėjo, lerhohtiškis 
J. Misiulis. . - . / b v‘

į Tikrai būtų nuodėmė, jeigu 
praeičiau tylomis ir nepaminė
čiau mūsų dirbančiųjų ponių bei 
panelių, kurios nebijodamos to- 
kiįį -Įkarščių, -prikepė tieki vi§p-į ^yhėjų. Kitame salės pasienyje 
ki^į^dumy-rių’ 6 tos darbš&o-’stovėjo baras, kuris gaivino kiek.
šios bitelės yra šios: S. Vėbrie-’ vieną ištroškusį. Iš viso veikė Į reikalams buvo' paskirtas A. Klei 

. 3 barai, kuriems labai sumaniai ’ za. Bilietėlių platintojų nebuvo 
nė J. Štanislovaitiene, p-lėš Jau vadovavo K. Rožanskas, J. Bag- lengvas darbas: išdžiūvo burna, 
toksitės, Čepūitifenė, Misiulienė,- džiui padedant. J no^rern iri-nns Buvo ir labai
Baleišienė,-.'Gr.-.:-Giedraitytė, A.gi, koridoriuje, prieš di

džiąją salę, prie sienos nedidelis] 7. - . -
J’. Sasnauskienės' stalas. Kas gi] - •. -

LFo 5 skyrius (virš 800). Sky-’ 
riaus pirmininkas Juozas Mac
kevičius su savo padėjėja G. 
Giedraityte minėtas dovanas su
skirstė, supakavo ir šeštadieni 
prieš gegužinę “perkėlė” iš 
BALFo būstinės į Jaunimo Cen
trą. Padėka jiems.

♦ ;

Visą šeštadienio popietę “Lai
mės šulinio” vadovė Birutė Ja-, 
saitienė su savo padėjėjomis: O. ■ 
Gradinskiene, J. Gyliene, J. Iva- ‘ 
šauskiene, E. Jasaitiene, A. Ki- 
žiene, G. Sakevičiene, M. Škė-- 
maite, A. Savickiene, L. Vaičiū
niene, V. Valavičiene ir A. V i-' 
lavičium meniškai išdėstė “Lai- 

: mės šulinio” dovanas. Sekma-j 
I dienį jau 11 vai. stovėjo gana,

nau ir aš. Neapsivyliau. Galėčiau ; 
pasakyti, jog patarnavimas visų 1 
ponių buvo malonus ir manda-1 
gus. Padėka visoms. Taip pat 
padėka aukotojams. I

Didžiausias judėjimas buvo! 
didžiojoje salėje. Čia grojo “Gin j 
taro” orkestras; Oras buvo karš-J 
tas, bet čia sukosi keletas porų KrazausKas.

i BALFo apskrities valdybos pir-j 
mininkas. Juozui .Mackevičiui] 
talkinant. Kiek tu. iu žinių, mė
ginsiu išvardinti aukotojus i r 
laimėtojus, štai j’e: V. ir O.

. Šimkų dovanotas a. a. dail. Bu- 
gailiškic paveikslas atiteko V.1 
Baleišytci, p. p- Aukų dovana

i e 1

l Bruirkuchcnss” atiteko p. An- 
I ikiušienei, ka linius, dovanotus 
1 V. Valentino, laimėjo p. Strac- 

nickas, dali. J. Paukš ienės pa
veikslą laimėjo J. Kreivė
nas, didelę vazą (aukotojas neži
nomas) laimėjo p. Musteikienė, 
ventiliatorių, dovanotą p. M. 
Rudienės, laimėjo Elvyia, dir
banti Baltic Bakery krautuvėje, 
japonišką rašomąją mašinėlę, 
aukotojas nežinomas, laimėjo A. 
Repšienė. Buvo daugiau dova
nų, kurių nežinome laimėtojų; * 
p. Budninkienės gražus ir spal-j 
ringas mezginys, E. Gruzdienės ’ 
iš įvairių augalų nutapytas —j 
sulipdytas paveikslas ir daug ki-! 
tų Visiems aukotojams nuošir
dus ačiū.

nė, O<. Pavilčienė,/S. >Vanagūnie-
7 .**, ** ’ •* - ■* - r

3 barai, kuriems labai sumaniai za. Bilietėlių platintojų nebuvo

Repšienė, ir į kitos.' Darbščiųjų 
ppndiVpavyzdžiu pašėke ir Ven
tės”’ bėi “Marquette Pąrk”/dėli- 
katęsų.;krąųtųvės4-.O,. ką .jau be
sakyti apie riša laiką BALFą re
miančias kepyklas, kurios au
koja ne tikj saldumynus, bet ir 
duoną; O-štėl jūs: Baltic Bake
ry u— feayup. p. Ankai, Brighton 
Pakery — sav. Mackevičius ir 
Bruriė'Bakery— šav. Bruno Ma- 
cfeiiškis^-Visiems ir. visoms au
kotojams nuoširdžiausia padė
ka. Nuoširdi padėka tenka pa
reikšti V; -Baleišytei, tvarkiusiai 
visus .kavinės reikalus, jai tru
putį sunegalavus, ją pavadavo ir 
daug.-pagelbėjo:, A. Vą’dteišienė. 
Visiems ir visoms, dirbusioms 
kėviheje, nuoširdžiausia rengė
jų. .padėka- Yįt-;/ ’v ’ " ’’

Įėjus i didžiąją salę, dešinėje i

Kraštas, kur buvo garsioji Birute
Palanga buvo svarbi 

keliais atžvilgiais
Ilgoką laiką mokslininkai gin

čijosi apie tai ar Palangos kal-i 
nas yra žmonių supiltas, ar pa- Į 
čios gamtos padaras. Didžiuma I 
buvo nuomonės, jog gamta yra 
to kalno motužė. Jau XIII šimt-l 
metyje ten stovėjo pilis, kuri 
saugojo apylinkę nuo užpuolimo 
iš jūrų ir iš vakarti.

Senais laikais Palanga buvo 
svarbus uostas, iš kurio žvejai 
išplaukdavo į jūrą. Pirkliai vyk 
davo iš ten i Dancigą, Karaliau
čių ir net į Angliją. Atvykę šve
dai uostą sunaikino, užverpdami 
akmenimis. Daug sykių lietu
viai bandė atgaivinti tą uostą, 
bet vis neįstengė.

Vieną tokių bandymų “prikel- 
' ti” Palangos uostą atliko gra- 
! fas Tiškevičius, antroje dalyje 

19-to šimtmečio. Jis. surinko 
daug medžiagos, pastatė didelį 
tiltą, kuris įeina toli į jūrą. Bet 
ir tas neturėjo geros kloties. Prie 

i tilto negalėjo sustoti laivai, ypa
tingai audringu metu.

Bet Palanga' buvo ar pasiliks 
garsi savo praeitimi, ypatingai 
buvusia čia šventove, kurioje 
tarnavo ir Birutė. Kokiu tai 
būdu .apie tą “PaĮangos Merge
lę” susidarė visokių padavimų/ 
Vieni žmonės ją skaitė dievai
te; kiti paprasta vaidelute, kuri 
globojo šventą ugnelę. Padavi
mai apie Birutę išgarsino Pa
langą, kuri kitaip būtu buvus e *tįk paprastu kurortu, be jokių 
istorinių; pagražinimų. . ■/

Prieš šimtą ar daugiau metų, 
vienas rašytoju.jucevičilte bu
vo nuvykęs į Palangą ir< tfegalo

nusistebėjo pamatęs Birutėm kal
ne kelias žemaites, moterėles, beį 
simeldžiant. Kuomet jis paklatfe 
sė ju į ką meldžias, tai atsakė: 
‘ Į šventąją Birutę”. ’«

Reiškia, kas nors buvo joje, 
kad žmonės ir po tiek laiko, net- 
priėmę krikščionybę, daf v:sį 
atsimena senosios Palangos mer-J 
gėlę. Alfą

KLAIDOS ATITAISYMAS .

Savo straipsnyje “VI. Bakūnasį 
— dvigubas sukaktuvininkas’* 
klaidingai parašiau, kad jis gi-’ 
męs rugsėjo 2 d. Tikra jo gimįt 
mo data — rugsėjo, mėn. 3 d?, 
Už klaidą sukaktuvininką atsi-J 
prašau. J. Kutra T

— New Jersey kapinėse ant 
kapo pastatytas Mercedez Benz; 
nes žmogus užsimušė šiuo auto
mobiliu. ‘

• Į vieną sekundę Amerikoj^' 
sunaudojamą 16 mil. degtukų*Juozo Blažio įėjimo tvar

kytojo teigimu gegužinę ap
lankė virš 700-žmonių. Dar-no-1 
rėčiau paminėti: J. Šidlauskas 
buvo įpareigotas tvarkyti “emer
gency” reikalus, p. Litvinas gra
žiai pagamino pietums bilietėlius 
ir visas.rodykles, K Čepaitis pa
vadavo atostogų išvykusį ižd. 
B. Andriukaitį.

Gegužinės rengėjai nuošir
džiai dėkoja: visiems talkinin
kams, spaudai, radijo programų] 
vedėjams, dovanų aukotojams ’ 
ir visiems, visiems kuo nors pri- 
sidėjusiems prie šios .gegužinės 
pasisekimo, 
dėka mūsų lietuviSeą^į;yjęuo- 
menei, kuri taip gaušjtĮi’rėmė šį 
salpos darbą. Be-jūsų paramos 
mūsų pastangos : būtų ^tuščios. 1- ~ 
Atsiprašome už nesklandumus.’

MEET THE CHALLENGE!

Jai labai nuoširdžiai ir sutartinai 
talkino: S. Januškienė, D. Čes
nauskienė, 

i t e * . ■ i
Minėtas ponios dirbo nuo ank

styvo sekmadienio ryto: kepė 
kugeli, virė dešras, ruošė viš, 
čiukus ir visus kitus priedus, kas 
reikalinga pietum. Neužteko vien 
sekmadienio, jos jau dirbo ir vi
rė dešras, ruošė viščiukus ir 
visus kitus priedus, kas reika
linga. pietums. Neužteko vien 
sekmadienio, jos jau dirbo ir vi
sa šeštadienio popietę; skuto . .
bulves, šutino kopūstus ir t. t. !««•» ’><*• P*
Reikia pažymėti, kad virtuvėje ^ob BALFo apsknties-valdy- 
pagamintą maistą svečiams dab pmmninkui ;St. Vamgimy 
lino jaunieji BALFo talkininkai? e
Danutė ir Jurgis Bosai, E. Pai rengiant šią- gegužinę..;

-. pavargo kojos. Buvo ir labai 
malonių atsitikimu, kuriam pa- 

į siūlius : bilietėlį, mielai pasakė 
i tąip: “Gerai, paimsiu visus šiuos 

■ėia?“‘'™t^{nZp^“’aldnnrųi 
lošimas.. , .. i - ! su manim '. Žinoma, suxiKau,pne stalo ir kviečia pamėginti . z \ .□ . . T - . - . i kuri (t. y., ta gėrimą) nešiojausirsavo laimę. Jeigunspejai — ga-e ~ ,

t. • - . - F + - I visa diena. Tai tik vienas toKSvai saldainius, jeigu ne, tai su- . : . _.v.’ ............................   v . atsitikimas. Tikrai, negalėčiaumokėjai ir nuėjai toliau ieško-1 ..... Į nepammeti jo pavardes (del to tr kitokių^įvairumu, kuriu ne* , ■ 'J nupirkto gėrimo), bet del to, 
x r v) „ 7 . 1 kad yra žmonių, kurie supranta

-l ir įvertina salpos-darbą ir taip ’ Hirt-nii lie iirr^Q ctqIgc -cit crro’zioi i c ’ . I
j į pat dirbančiuosius. O tas asmuo 

buvo S. Rudokas. Linkiu, kad 
ir daugiau atsirastų tokių asme
nų, kurie taip mielai be atsikal
binėjimo perka bilietus ir su
prastų rengėjų ir darbuotojų pa
stangas, telkiant lėšas, sušelpi- 
mui mūsų mielu tautiečiu. Ren
gėjų vardu dėkoju visiems, bei 
visoms.

-? Toliau noriu pažvelgti į; patį, 
sunkiausią ir nedėkingiausią' 
?darbą ir patarnavimą bei visą, 
pasiruošimą, t.-y. virtuvė. Visam 
maisto paruošimui ir virtuvei 
vadovavo Elėųa. Pajedienė, BA
LFo. Chicagos Apskrities valdy
bos narė, parengimų reikalams.

M. Bulakienė ir sėdi j iĮ,rite iš«er“ Yienti! stiPr“nio
•’ - » --- . su manim . Žinoma, sutikau,

Nuoširdžiausia pa- SERVE WITH PRIDE IN < 
: THE NATIONAL GUARD

didžiulis, ilgas stalas su gražiai 
išdėstytomįs •. dovanomis. Tai 
stambiųjų daiktų loterija, kuriai 
vadovavo nenuilstantis BALFo 
darbuotojas ir 5-to skyriaus pir- 
rriininkas Juozas Mackevičius. 
Žinoma jam -daug padėjo sky
riaus sekretorė Gr. Giedraitytė. 
Prie' pagalbos prisidėjo ir jo 
žmonelė.

, t, i Gale stalo sėdėjo žinomas bal-
• kelę^ą ^■(ąĮų su nie-įninkąs/ A. -Kareiva, kuris tvar-

fr skoningai išdėstytais kė bilietėlių .platinimą šiai lote- 
riaikĮąJs^/Tai “Laijnės; rijai./ :Kiek‘įinaųv
Ir kė Ui ndjtivoUVisi gąlėj&’is-'. platinn šios ponitis: S/ Galesie- 
rųėginti savo laimę. Bet ir buvo j ą. Mackevičienė, Gr. Gięd- 
mėginta, jog -3 vai, 30 mm. po -raitytė, E. Kantienė, O. Burnei- 
pietų nebuvo žymės, kad ten kienė, D. Augienė, M. Gotceitie- 
I^nors būt^- Dovanas “laiinės nė-ir. A; Repšienė.. Specialiems

rijai.,- Kiek žinau, bilietėlius.

■ ■‘j- ' 'ri'_ ;* ■

■ LITERATŪRA, lietuviu literatūros, meno Ir moksli 
HR ni. metrašti*. Jame yn vertingi, niekuomet nesensta, Vin«« 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Štoko* 
T. Raukflo, dr. Kazio Griniaus, taip pat. K. Matusevičiau* ir T 
Meilaus straipsniai . bei studijos, iliustruotos nuotraukomis b 
M-K. Čiurlionio. M. šūefkio, V. Kašubo*, A. Rūkitelės ir JL Vara, 
kūrybą* yoveįkslais. 365 puaL'knyga kainuoja tik |3.

> DAINŲ SYENTtS LAUKUOSE, poetės, raiytojo* ir tn 
Knif lokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dalnt 
Ivente* bei jų Istoriją Ir eigą. Įdomi sklJtyti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorė* puikiu stiliumi ir surinktais duomenims 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pu*In kainuoja >2.

'• VIENIŠO ŽMOGAUS G Y VeNIMAS, Antano Rūke apraJj

gyvenimo Bruožų apraJyma*, bet tiksli'to laikotarpio buitie* Eta- 
ratūrtnė ttudija, *u»kirirtyta ridrsnetiai*. Ta, 206 puslapių knyf»

f v UrruVHKASIS PAMARYS, HenrUo Tomo-T*m*fafflfc

Labguvoj apskričių duomenimis. Ajmaiymal įdomūi kiekvknan 
Beturiu!. Eeldtayš ffittatruot** nuotraukom!*, pabaigoje duodami 
ritov&rdSp pava<finimaf*tr Jtį vertiniai J vokleShj kalti*. EaSa’ 
Baudlngoje 335 puaL knygoje yra Rytprflafq Umėiap!*. Kalba H

> EAUHSS QKH1, raiytojoi Petronė^* Orintaltė* at*

maišiai* bolievikų okupadfo* metai*. Knyga turi 234 puslapiui 
bet kainuoja tik IX - ,

< JULIUS JANONIS, pbeta* Ir revoliucionierius, nesupta* 
fa* ir klaidingai Interpretuojamas gyvenime ir politikoje? tik B 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą fr po*

Knyga y-a Sddlo formato, 365 puslapi?, kainuoja 
r' v nrrUNlS NOVKUS, h. Icočenko ktryba, J 

radknaa. JN pK tnygofe yra 10 agmc^ngg Dovetiq*

lino jaunieji BALFo talkininkai

jedienės trys dukterys: Danutė, 
Birutė ir. Regina ir viešnia, at-( 
vykusi atostogų iš Anglijos, , ( 
dronė Ivanauskaitė. Pagarba ir ( 
padėka jauniesiems talkinin-. 
kams, kurie įsijungė į šalpos 
darbą. Reikia tik pagalvoti, ka-| 
da termometras rodė arti 100 
laipsnių, šitas penių būrelis su 
jaunaisiais padėjėjais, • ruošė 
maistą ir aptarnavo gegužinės 
dalyvius. Nuoširdžiausia ; padė
ka! r

Apie 5 vai. po pietų prasidė
jo stambesnių dovanų loteriją,

už įdėtą darbą ir visą rūpęšti, 
—~*. x.-„ ’• ’v,

P. S. Visų talkininkų nebuvo 
įmanoma suminėti. Dariau, kiek 

Au-1 galėjau. Ką praleidau, labai 
atsiprašau. Yra sakoma: “Kas 
nedirba, tas neklysta”.

A. Repšienė

.f 
i-. ' J’?

— Nevedusius mergaitės gali 
traukti teisman vaiko tėvą ir į 
reikalauti iš jo mokesčių vai- ’ 
kui auginti, sako naujasis Illi
nois valstijos teismo sprendimas.

— Rytų Vokietija,,, plėsdama 
prekybos santykius su Tanzani- (

kurią pravedė St. Vanagunas, • ekspoi'tuos į tą kraštą 10,000

GIFT PARCELS TO LITHUANIA 
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. 

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

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.
Maistas iš Europos sandėlių.

‘ ■ MARIJA NOREIKIENĖ

J SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp.

, ' MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2b01 W. 69th St, Chisago, Uh 60629 * Tel 925-2737

, JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St.,/Chicago, I1L

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atidarą šiokiadieniais nuo

ai e.’ja

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

« TeL 476-2206

dviračių ir kitus pramoninius-Į 
gaminius mainais už kavą, med- ! 
vilnę, arbatą ir tabaką.

į SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU AMERIKOJE
C yra seniausia,, didžiausia ir tūrbngiausia lietuvių trateraalinė 

organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jati per 97 metus.
— atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 

.darbus . dirba. ? i ' h v-
.-.’s-T *• 4 v* ' *

SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
r _ apdraudų savo nariams,'

apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime: apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač* naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jį gyvenimo pradžiai

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už aJ
f $1,000 apdraudos sumą temoka tik'$3.00 metams.

: 9 ‘ '■ 2 ~ j”’.

- kuopų - yra visose lietuvių koįonijose.. . •
Kreipkitės i savo apylinkės kuopų veikėjus,.
jie Jums mielai paselbes į SLA įsirašyti. .f*

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA .,7.
307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001 '

Tel. (212) 563-2210

SLA

/ ŠLA-

Ini LIUDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

ŪKANŲ
ATEINA LIETUVA

parašė 700 puslapių knygą, Irarion sudėjo viską, kas bet kada Ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
Ir ISetuvią kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prot K« 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuviu kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

tr patarė mums toliau studijuotL

Kiln* Kieti vlrielM p.
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Rusai nušovė beginklį 
keleivini lėktuvą

Sovietų karo lakūnai, gavę įsakymą iš savo virši
ninkų, nušovė beginklį keleivinį lėktuvą, skridusį iš New 
Yorko, Aliaskos į Pietų Korėją. Jis buvo įskridęs Į So
vietų erdvę, skrisdamas Kamčatkos ir Sachalino salų 
pakraščiais. Jis praskrido pro šalį Sachalino saloje įreng
tos Sovietų laivyno ir aviacijos bazės.

i ; Sovietų .lakūnai sekė Pietų Korėjos kelęivinį lėktuvą, 
vežusį 269 įgulos narius ir keleivius. Keleivių tarpe buvo 
ir JAV Kongreso atstovas' Larry McDonald, Atlantos, 
Ga., gyventojų išrinktas. Lėktuve buvo dar 39 Amerikos 
piliečiai, kurie skrido iš Aliaskos į Pietų Korėją.

Aštuoni Sovietj naikintuvai sekė Pietų Korėjos kelei
vini lėktuvą, skrisdami Kamčatkos ir Sachalino vande- 
nimis. Japonų radijas atidžiai sekė P. Korėjos lėktuvą. 
Japonai užregistravo Sovietų lakūnų pokalbius ir vado
vybės įsakymus pulti lėktuvą.

Sovietų kariuomenės vadovybė įsakė šauti į Pietų 
Korėjos keleivinį lėktuvą, kai jis jau buvo išskridęs iš 
Sovietų erdvės ir artėjo prie Hokaido salos šiaurinės 
dalies. JAV saugumo taryba, patyrusi apie šį žiaurų So
vietų kariuomenės vadovybės elgesį, siūlė prezidentui 
pavartoti priemones prieš tokį žiaurų Sovietų valdžios 
elgesį.

Pietų Korėjos keleivinis lėktuvas turėjo pasiekti Ja
ponijoj esantį tarptautinį aerodromą, gauti daugiau de
galų ir skristi tiesiai į Pietų Korėją, bet jis migloje su
klydo, pasuko į dešinę ir įskrido į Sovietų erdvę. Jis te
turėjo praskristi pro japonų Hokaido salos rytus, bet 
jis pasuko į vakarus ir pasiekė Sachalino salą. Jis būtų 
norėjęs nusileisti Sachalino aerodrome, bet apsupę So
vietų sprausminiai lėktuvai neleido. Tada Pietų Korėjos 
lėktuvas pasuko į kairę ir ryžosi pasiekti Hokaido salos 
vakarinį šoną. Sovietų kariuomenės vadovybė tada Įsakė 
šautį Į beginklį keleivinį Pietų Korėjos lėktuvą.

Prez. Reaganas norėjo baigti atostogas ir sekma

dienį skristi į Washington, bet jis tuojau sėdo į lėktuvu 
ir penktadienio ryte jau buvo Baltuose Rūmuose ir su
kvietė Saugumo tarybą pasitarimui.

Saugumo tarybos posėdyje buvo įvairių nuomonių, 
koks turėtų būti sekantis JAV žingsnis. Vieni siūlė tuo
jau suimti visus Sovietų diplomatus, jų pavaduotojus, su
dėti į Sovietų keleivinį lėktuvą ir išsiųsti į Sovietų Są
jungą. Tuo pačiu metu turėtų atšaukti visus JAV diplo
matus iš Sovietų Sąjungos ir Rusijos komunistų paverg
tų kraštų. Sovietų diplomatai yra tiktai Kremliaus agen
tai. Sovietų kariuomenės vadovybė yra pasiryžusi pa
vergti visą pasaulį, ruošiasi paskutinei kovai, ir visas 
priemones naudoja tai kovai laimėti.

Dabartinė Sovietų vyriausybė niekuo nesiskiria nuo 
anksčiau buvusių vyriausybių. Ji ruošiasi karui. Pačioje 
Sovietų Sąjungoje sudaro karo nuotaikas ir stengiasi visą 
pramonę ir krašto gyventojus nukreipti prieš laisvąjį 
pasaulį. Paskutiniu metu stengiasi rusus ir pavergtas 
tautas nukreipti prieš Ameriką. JAV, būk, esančios ga
lingiausios kapitalistinės valstybės, norinčios nuversti 
Rusijos ir kaimyninių valstybių įvestą “komunistinę sis
temą”, todėl reikia siekti taikos ir gintis nuo “pavojin
giausios kapitalistinės sistemos”. Brežnevas Helsinkyje 
pasirašė Baigiamuosius Helsinkio aktus, kurie liepia pa
kraščių gyventojams pasikeisti tarptautinėmis informa
cijomis, bet Sovietų vyriausybė niekad neleido gyvento
jams susipažinti su Baigminiais Helsinkio aktais. Baig
miniai Helsinkio aktai buvo atspausdinti viename Prav- 
dos numeryje, bet to numerio skaičius buvo atspausdin
tas žymiai mažesnis, negu turėjo būti. Gyventojai nega
lėjo to numerio gauti, nes pardavėjai jo neturėjo.

Vis dėlto keli numeriai pateko į visuomeninį gyve
nimą sekančių rusų rankas. Jie apsidžiaugė Helsinkyje 
padarytais sprendimais, bet žinojo, kad Sovietų valdžia 
negalės jų vykdyti, nes gyventojų dauguma sovietinę vy
riausybę nustumtų į šalį ir įvestų demokratinę sistemą.

Maskvoje ir Leningrade buyo sudaryti komitetai 
sekti Sovietų vyriausybės-žingsnius, ardančius baigmi
nius Helsinkio aktus. Jie nevedė kovos prieš Sovietų vy
riausybę, bet tiktai registravo Sovietų valdžios veiklą, 
laužiančią baigminius Helsinkio aktus. Andropovas, bū
damas KGB viršininkas, sekė tuos registruotojus. Pa
naudojęs pirmą progą, jis stengėsi suimti visus tuos gy
ventojus, kurie registravo Helsinkio aktų laužymą. Šis 
Sovietų valdžios elgesys rodė, kad Sovietų valdžia ren
giasi karo veiksmams. Ji negali pakęsti jokios opozici
jos. Ji negali pakęsti, kad migloje pasimetęs Pietų Korė
jos lėktuvas įskristų į Sovietų erdvę.

Japonai užregistravo rusiškus Sovietų lakūnų pokal
bius.' Užregistruotas Sovietų aviacijos vadovo įsakymas 
taikyti į Pietų Korėjos keleivinį lėktuvą Boeing 747, o kai 
lėktuvas pasitraukė nuo Sachalino pakraščių ir skrido 
Hokaido salos kryptimi, Sovietų aviacijos viršininkas 
Sachalino saloje įsakė pulti beginklį Pietų Korėjos lėk-
tuvą. Lakūnas pranešė, kad jis puola, o už kelių sekun
džių vėl pranešė, kad tikslas pasiektas, puolamas lėktu
vas krito į Japonų jūros vandenis. Sovietų radijas tylėjo 
apie Įvykius Sachalino saloje, nieko nesakė apie Sacha
lino salos gale, Ochotskio jūros pakraštyje, esančią Kor- 
sakovo bazę.

Penktadienio ryte japonų lėktuvas pastebėjo alyvos 
dėmę tarptautiniuose vandenyse. Japonai galėtų bandyti
surasti tikrą lėktuvo nuskendimo vietą, bet vargu So
vietų karo laivai ir lakūnai leistų japonams ieškoti nu
skendusio Pietų Korėjos lėktuvo.

PAVERGTOJE
PAKALBĖKIME 
“KOKYBIŠKAI”

Juozas Siupšinskas rašo Lit. ir 
Meno savaitraštyje:

Štai neseniai perskaičiau: “Pa
sitaikius nekokybiškam žurnalo 
egzemplioriui, visais atvejąs pra
šom kreiptis šiuo adresu...” arba 
per radiją išgirdau: “Kaišiado
rių rajono kolūkių vairuotojai į 
Vievi veža kokybiškus grū
dus...”

Dabar žodis kokybiškas visur 
žurnalistams siūlo paslaugas. 
Bet kas jis per ponaitis? Ar jis 
mokės būti tas, kuo dedasi? 

“Baldų apmušėja Ona VaitaL 
tienė dirba tik kokybiškai”. “Pir
kėjas laukia tik kokybiškų pre
kių’*; T Klausykite, nuo: kurio 
mėnesio netinkami jau pasidarė 

‘gražūs, švarūs, geri grūdai; grū
das Į grūdą; grūdai kaip auksas 
ir t. t. Ką jūs matote, kai jums 
pasako kokybiški grūdai? Nie
ko jūs nematote... žodis kokybė, 
kaip ir žodis temperatūra, yra 
beveidžiai, inertiški, jie neturi 
nei spalvos, sei skonio, nei kva
po, nei pavidalo. Kol jiems ne
pridėsi — prastą, menka kokybė,- 
gera arba labai gera kokybė, ge
ra temperatūra arba labai aukš
ta temperatūra, nieko ir nesuži
nosi.

Įsivaizduokit, Naujųjų metų 
išvakarėse naktis buvo labai tem

LIETUVOJE
peratūiiška... Ko jūs šypsotės, 
taigi aš labai kokybiškai rašau.

Ne per seniausiai TSS’o infor
macijoje skaičiau (Eltos versta), 
kad “metinį gamybos planą rei
kia Įvykdyti besąlygiškai”. Pa
starasis žcuiis čia, matyt, irgi ne 
savo vietoje, reikia ieškoti tin
kamesnio. Čia kaip toje pasako
je: “Važiuok, paskui pakinky
si...” Vadinasi, nors ir būda
mas be žaliavų ir be garo ga
mink, nieko nežiūrėk, nesvarbu 
kokybė, nesvarbu, kad tavo ga
minių krautuvės ir bazės prikim
štos, niekas jų neperka, nepai
syk darbo apsaugos ir saugumo 
technikos taisyklių, galų gale 
prirašinėk, bet tik duok procen
tą. ; ; į.į. -C —t

Planą visada įvykdyti gali- 
jp įsitvėrę, spaudžiam, nęaplei.- 
realus ir turės būtinas medžia
gines prielaidas. Tad ar neuž
tektų: realų planą reikia būtinai 
įvykdyti, negalima neįvykdyti, 
mūsų pareiga šventa pareiga, 
priedermė įvykdyti. Žodelis be
sąlygiškai kaip tik liepia parei
gą vykdyti, atmetus protą, pa
metus galvą, nusigręžus nuo įs
tatymų.

Kai' kas- nors garsiau pasako 
kitoniškesnę minti ai? žodį, mes, 
jo .sitvėrę. spaudžiam, neaplei-' 
džiam, manydami, kad laikomės 
už koto.

MIRĖ V. ARNASTAUSKAS
Liepos 31 dieną mirė pedago

ge, choro dirigentas Vincas Ar- 
nastauskas. Atėjęs iš Sūduvos 
dainingo (gimė 1903 m. Tarpu
čiuose), muzikos mokėsi Klai
pėdos muzikos mokykloje, va
dovaujamoje kompozitoriaus 
Stasio Šimkaus. Kaip muzikos 
mokytojas ir choro dirigentas 
gražiai reiškėsi Kybartų gimna
zijoje, Trakų mokytojų semina
rijoje, Vilniaus pedagoginiame 
institute, Vilniaus J. Tallat-Kelp 
šos muzikos, M. Čiurlionio me
no mokyklose. Vadovavo Vil
niaus universiteto studentų cho
rui -ir nuo 1945 m. Vilniaus, o 
nuo 1949 m. Lietuvos valstybi
nėje konservatorijoje dėstė diri- 
gavįnaą ir fyaęį^VTaVo’ choro stu- 
digai..- -■;.. ' ; . ' j . • ■

Vincas Arnastauskas parašė 
muzikos -vadovėlių yidurinęi bęn 
drojo lavinimo mokyklai ir iš
leido dainų 'rinkinį VI—VII kla
sei. V ---i

Kaip rašo K. Kaveckas, velio
nis buvo gabus ir taurus muzi
kos darbuotojas.

PANAIKINTI TAUTINIAI 
PAVILJONAI

Maskvoje esančioje Sovietų 
Sąjungos atsiekimų parodoje 
buvęs Lietuvos ir kitų respubli
kų paviljonai yra panaikinti, o 
jų .eksponatai išskirstyti dauge
liu atvejų nepažymint jų kili
mo ar gamybos vietos.

E. L.
mus. Pirmiausia jis įsakė kitiems 2,000 marinų plaukti 
prie Beiruto vandenų. Tai buvo ankstyvesnis Saugumo 
tarybos nutarimas, kuriam prezidentas pritarė ir vykdo.

Antras nutarimas yra toks: susitarus su Pietų Ko
rėja, penktadienio ryte paduoti skundą Jungtinių Tautų 
saugumo tarybai, kad pastaroji pasmerktų Sovietų Są
jungą už migloje paklydusio Pietų Korėjos keleivinio lėk
tuvo numušimą tarptautiniuose vandenyse. Prezidentas
nori, kad laisvojo pasaulio kraštai matytų žiaurų Sovie
tų valdžios elgesį. Sekretorius George Shultz, prekybos 
su Sovietų Sąjunga užmezgimo šalininkas, pasmerkė tokį

— Čilės politiniai veikėjai įtei
kė prezidentui Pinochet peticiją, 
kurioje reikalaujama jo atsista
tydinimo, kad naujai sudaryta 
vyriausybė 18 mėnesių laiko
tarpyje įvestų krašte demokra
tinę santvarką. Peticiją pasirašė 
5 politinių partijų santarvė.

Prezidentas Reaganas padarė du svarbius sprendi- žiaurų Sovietų valdžios elgesį su beginkliais keleiviais, darni.

— Icakas Šamir 1915 metais 
gimė Lenkijoj, jo tėvai buvo 
Lietuvos hasidai, meldėsi šok-

J. PUŠĖNAS

SUSITIKIMAS MONTANOJ
(Tęsinys)

Bet Petras yra kupinas laimės. Jam neatro
do, kad jis turėtų ją apkabinti ir kad jo laimė 
nuo to pasidarytų didesnė. Jis ir dabar laimin
gas, kad ji sėdi čia pat, kad jie drauge maloniai 
dirba, gražiais žodžiais pasikeičia. Jis negali būti 
tikras, kad jai patiktų, jei jis ją apkabintų. Be to, 
jo apkabinimas nieko apie jo meilę Marytei nepa
sakytų. Ji galėtų pamanyti, kad jis nori tik pa
dūkti su ja. kaip daugelis bernų, kad dūksta po 
šiaudus su mergomis, kūlimo talkos metu. Juk 
jie tų mergų nemyli, tik griebia bet kurią pasitai- 
kusią ir verčia į šiaudus. Nėra tai meilės pasi
reiškimas, tik lytinės įtampos pastūmėtas negud
rus veiksmas. Petras taip elgtis su Maryte negali. 
Jis ją be galo myli.

Buvo tai dienos, jos aukso varsomis žydėjo 
ir jos kankino, blaškė. Bet dabar Petrui rodosi, 
kad. tai buvo kažin kada, labai seniai, arba kad 
tai buvo tik gražus sapnas. Marytės ten jau ne
bėra, ji nežinia kur gyvena. Ar ji mylėjo jį, ar ji 
niekuomet jo nemylėjo, dabar jam nesvarbu. Toji 
didelė meilė mirė mokykloje ir buvo palaidota 
knygose. Dabar svarbu tik iškasti iš tų knygų 
mokslą, eiti ankštyn, skubėti, nes jis vėlai pia- 
dėjo mokytis, drug laiko praleido niekais alks
nynuose.

Šiltos vasaros dienos bėga nepastebimai. Dar 
daug turėtų Petras išmokti, o čia štai jau rug- 
piūčio pabaiga ir egzaminai. Petras nežino, kaip 
jam pasiseks. Egzaminai sunkūs, juos išlaiko, ir 
direktorius jam praneša, kad egzaminai išlaikyti 
ir kad jis perkeliamas Į ketvirtą klasę.

Džiaugsmas netelpa Petro širdy. Jis neveltui 
taip sunkiai dirbo. Dabar jis aukštai moksle pa
kilo, jis jau ketvirtoje klasėje, o ten tokie stam
būs vyrukai mokosi ir užaugusios mergaitės. Vie
na jų geltonplaukė, su trumpomis, bet storomis ' 
kasomis, auksiniais akinių rėmais, apvaliu, žy
dinčiu veidu atrodo pati gražiausia iš visų. Bet ji 
Petrui tolima, nes yra labai turtingų, kažkokių 
dvarininkų duktė, iškilmingo elgesio, santūri, bet 
negabi, antriems metams pasilikusi ketvirtoje 
klasėje. Sako, ji visose klasėse po du metu sė- • 
dėjusi.

Po egzaminų tenka dar kelias dienas padir
bėti, nes mokslas tik kitą savaitę prasideda. ReL 
kia baigti kai kuriuos darbus. Rugių beliko tik 
ražienos, ir tos nugrėbstytos, užtat dar yra avižų 
gubos ant lauko.

Giedros ūkelis labai mažas, kūlimui mašinos 
nereikia, spragilais iškulia. Arklio nei vežimo taip 
pat nereikia. Galima rankomis parnešti javui. 
Petras ir Morta gerai įpratę nešti ir kulti. Tėvas 
juos išmokė. Jie turi dvi nestoras, vienodo ilgio 
karteles ir vadina jas “kesČios”. Tas karteles pa
deda ant žemės neteoli viena kitos lygiagrečiai ir 

ant jų deda rugių pėdus, vasarojaus gubas ar 
šieną. Po to, viename kartelių gale atsistoja Mor
ta, o kitame Petras. Sutartinai pasilenkia, ima 
į kiekvieną ranką kartelės galą, abu kartu tie
siasi ir kelia visą krūvį. O uždeda jo gerokai, kad 
būtų ko nešti. Nors netoli, bet su sunkia našta 
greitai eiti negalima. Kartelės labai vargina 
rankas ir tempia pirštus. Iš karto paėmus, rodos, 
nieko, bet netrukus jėgos senka, ir kartelių galai 
lenkia atgal rankų pirštus. Visomis jėgomis ten
ka spausti pirštus, kad jie kaip nors išlaikytų 
karteles, bet kuo daugiau spaudi, tuo greičiau 
jėgos nyksta. Dar penki, dar du žingsniai. Pa
galiau jau vietoje. Kartelės krinta ant žemės su 
visa našta, o nešėjai nudžiunga, kaip didžiausią 
priešą nugalėję. Atsitiesia ir spaudo geliančias 
rankas.

Dabar Petras jau stiprus, jau aštuoniolikos 
metų, o Morta jau užaugusi mergina, kesčios ne
beatrodo tokios sunkios, bet užtat daugiau užsi- 
dedama ir nešti vistiek sunku, vietiek tenka pur- 
tinti pertemptas rankas, kai kesčių našta nu
krinta.

Priemenė gan plati. Javus suguldo dviem 
eilėm, varpomis į vidų, kietai moliu išplūktoje 
asloje. Pasiima po spragilą^)-. į įtartinai daužo, 
eidami per visą priklotą priemenę. Daugiausia 
mušama per varpas, bet reikia padaužyti ir ka
mienus. Kuliama sutartinai, visiems kūlikams 
mušant vienas paskui kita ir visiems į tą pat 

vietą. Taip javai geriau kuliasi, nes jie ne tik 
daužomi, bet ir kedenami.

Mama jau seniai į lauko darbus nebeina, šį
met ir tėvelis nebėjo. Mama nuolat verpia prie 
savo ratelio, o tėvelis sėdi prie karvės alksny
nuose. O taip dar neseniai tėvelis viską dirbo, 
o Petras ganė karvę ir padėdavo nešti bei kulti.

Už kelių dienų prasidėjo mokslas ir Petras 
gavo palikti visus darbus, bet jau jie buvo bemaž 
baigti. Liko tik bulves nukasti ir rugius pasėti.

Ketvirtoji klasė yra paskutinė Pelkinės mo
kykloje, nes čia tėra, tik pusė gimnazijos. Petras 
sėdi pasienio suolų eilėj greta su Juozu Surgaila. 
Tai užaugęs vaikinas, kiek aukštesnis ir stipres
nių pečių, negu Petras. Jis turi garbanotus, aukš
tyn suverstus, nelabai tankius plaukus. Jo kiek 
nemielai iššokusios akys stropiai seka pamokas, 
bet už jų kartais ir šposų velniūkštis pasišaipo. 
Mergaitės sėdi suolų eilėje prie lango. Jų nedaug, 
kokios šešios, vienos aukštos ir lieknos, kitos ap
valesnės ir žemesnės. Visos apsivilkusios švaru
tėlėmis, dailiais klostais, rudos uniformos suknu
tėmis, ir jų kasos drykso užpakaly.

Mokytojas Ringus dėsto algebrą, geometriją 
ir lotynų kalbą. Jis gerai žino savo dalykus, moka 
išdėstyti ir sugeba daug išreikalauti. Geriems 
pažymiams jis šykštus. Sako, jis niekuomet nie
kam penkių nerašąs.

(Bus daugiau) r
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TeL: 562-2727 arba 562-272£

AR PAMATYSIU?

Viktoras Petravičius Linų rovėjos, grafika

Chicagos Liet. Našlię, Našliukiy ir 
Pavieniu klubo susirinkimas įvyks 
penktadienį, rugsėjo 9 d., 6 val.’vak., 
Vyčių salėje, 47th ir Campbell St. 
Nariai prašomi dalyvauti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti.

Estela McNamee, pirm.

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wat>tch*»ter Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Rd, Westchester, 111. 
VALANDOS: 3—8 darbo dienomis

TEL. 233-8553 
Service 855-4506, Page 06058

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

tokiu adresu;
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 6060S

limiruM

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

SPECLALYBt: AKIŲ LIGOS 

3907 Wert 103rd Street 

Valandai pagal iusitarimą.

OPTOMETRIST  AS

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71rt St TeL 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinių* 

ir “contact lenses”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSL1S IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Aš be tavęs skurdus pasaulis, 
Ramybės niekur nerandu, 
Dangus šviesiausias man juodas, 
Ir akys pilnos ašarų.

Kasdieną plėšia mano širdį 
Juokai ir laimė svetima, 
Ir aš tik šaltai žemei girdint 
Raudot kaip kūdikis imu.
O mylimoji, o tėvyne, 
Veskit gyveniman mane, 
Guoskit pavargusią krūtinę 
Ne vien svajonėj, bet sapne.
Tegul vėl grįžta mūsų dienos 
Su tavimi kartu, kartu, 
Tegul vėl žydi mums purienos 
Ant mielo Nemuno krantų.

jo viseje mo^yjrlpje, o ta
rė:

— Aš prižadėjau, kad galime 
pašokti lietuvišką tautinį šokį.

— Kodėl pržadėjai? — susi
rūpino sesuo. — Ką mudu ga
lime pašokti? Gal malūną?

— Žinau. Pašokime suktinį, — 
sakė Ignas.

Jie abu niūniavo melodiją ir 
šoko suktinį, o visa mokykla 
stebėjo ir norėjo patys šokį iš
mokti. Vaikai visus pamokė.

Kai visi išmoko, visi mokyk
los vaikai sustojo į didelį ratą 
ir šoko suktinį. Net ir moky
tojos energingai šoko.

Kai Aleksandra ir Ignas parė
jo namo, motina paklausė:

— Kaip buvo šiandien mokyk
loje?

— Labai gerai, — atsakė abu.
— Mes visai mokyklai papasa
kojome apie Lietuvą ir 
kerne suktinį šokti.

— Aš džiaugiuosi, kad 
lietuviukai, — linksmai 
Aleksandra.

Lidija Bitutė,
“Aušros” Spinduliai

pamo-

esame 
atsakė

VI kl.

OfiM tolefMMs: 776-2888,

, Prostatos, inkstų ir ilapumc
_ takų chirurgija^

5025 CENTRAL AVĖ.
SL Petersburg, Fla. 337.1£

TeL (8132 321-4204

— Rytų Vokietijos piliečiui 
Gerd Simonui valdžia leido iš
vykti Į Vakarų Vokietiją po to, 
kai jis telefonu paskambino 
Frankfurte AHgemeine Zeitung 
redakcijai ir pasiskundė, kad 
jam neleidžiama išvykti. Laik
raštis tą žinią buvo išspausdinęs 
pirmame puslapyje.

t

PERKRAUSTYMA1

Leidimai — Pilna apdravda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA Korteles.

R. ŽERĖNAS. TeL 925-806J

Apdraustai perkriurtynsej 
ii įvairi y rtstmau, 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-1882 arba 3764954

i

SOPHIE BARČUS
RADIJO 4EIMOS YALANDC8

Vasario 16 naujoje mokykloje
Jau artinosi vakario 1.6 (diena. 

Aleksandra ir jos brolis Ignas 
buvo neseniai nusikraustę į 
miestą, kuriapie negyveno dau
giau lietuvių, yaįsario lesios 
ryte Aleksandra ir Ignas apsi
vilko tautiniais drabužiais ir iš
ėjo į mokyklą. Einant gatve, jie 
susitiko daugiau yą&iį knrie į 
juos žiūrėjo -ir stebėjosi jų ap
sirengimu.

— Kodėl tu taip kęįstai apsi
rengusi? — paklausė mokytoja 
Aleksandros.

— Šiandien yra lietuvių ne
priklausomybės šventė, todėl už- 
si vilkau tautinius rūbus, — at
sakė Aleksandra.

— Papasakok apie tą šventę, 
— prašė mokytoja.

— Lietuva buvo rusų oku
puota jau nuo seniai, bet 1918 m. 
vasario 16 dieną Lietuva pasi
rašė Nepriklausomybės paskel

bimo aktą. Tą dieną Lietuva 
tapo ląisva. Nuo to laiko, iki 1940 
m. Lietuva bjiyo laisva, bet vėl 
rusai komunistai okupavo Lie
tuvą. Lietuviai vis tiek švenčia 
savo nepriklausomybės šventę.

Mokytoja ir Įeiti mokiniai ati
džiai klausėsi pasakojimo.

— Aleksandra, ar tu moki lie
tuviškai kalbėti?

— Moku, — atsakė ji.
— Ar tų' moki ką padainuoti?
— Taip, aš galiu padjainuoti, 

padeklamuoti eilėraštį, kurį pa
rašė gerai Lietuvoje žinomas 
poetas Maironis!

Ir ji praėjo deklamuoti:
— Lietuva brangi, mano tėvyne. 
Šalis, kur miega kapuos didvyriai

Kai ji baigė deklamuoti, visi 
pradėjo ploti. Aleksandra pasa
kė:

VAKARŲ VOKIETIJOS
KARINĖS PAJĖGOS

nuo 8:30 iki 9M raL ryto.
Stotiee WOPA - 1499 AM _ 

Irualiuolemoe 9 mūšy rtudŲ« 
Marquette Parko.

Y6d<|> — Aldon* Dcvicvf
T»l*fu 778-1548

7159 So. MAPLEWOOD AYE. 
CHICAGO, IL 6042?

“Lietuvos Aidai”
KAZt BRAZDžlONYTt

Kasdien nuo pirmadienio Dd penk
tadienio 8:30 vaL vakaro.

Viaof laidos ii WCEVa v »? • * <a » p *

ICOSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

Licensed by VNESHPOSYLTORG

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

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

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

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

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

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

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

NEW YORK, N.Y. 10017 
Tel: (212) 753-1150, 758-1151 

SKYRIAI:

Ckicage, UHnoia 60621
Telat 77M374

St Petersburg. Fla, 12:30 vaL p.p. 
ii WTIS stotie*. 1110 AM bans*.

164$ W. 71»t Strert

Apple-Valley, Minn. 55124 
So. Boston, Mass. 02127 
Bridgeport, Conn. 06610 
Chicago, 111. 60629 
Cleveland, Ohio 44134 
Fort Wayne, Ind. 46806 
Grand Rapids, Mich. 49505 

Hackensack, N. J. 07601 
Irvington. N. J. 07111 
Hartford, Conn. 06106 
Lakewood, N. J. 08701 
Miami Beach, FL 33139 
Montebello, CA 90640 
New Haven, Conn. 06511 
Newark, H. J. 07106 
New York, N. Y. 10003 
New York, N Y. 10011 
Philadelphia. Pa. 19122 
Philadelphia, Pa. 19141 
Pittsburgh, Pa. 15203 
Waterbury, Conn. C6710 
Worchester, Mass. 01610 
Youngstown, Oho 44503

72 County Road No. 42 
393 West Broadway

1884 “ 
2501 
6089 
1807 
1541 
194-B Main Street 
1082 Springfield Ave.
1839 Park St. 
241 Fourth Street 
1352 Washington Ave. 
1800 W. Beverly Blvd. 
1329 Boulevard 
698 Sanford Ave.
45 Second Ave.
135 Wert .14 St. " 
1214 N. 5th Street 
4925 Old York Rd. 
<307 E. Carson Street 
5Ž5 Cook Street 
144 Millbury Street 
309 W. Federal Street

Sea view
JVest 69 Street
State Road
Beineke Road 
Pfainfietd Ave. NE

612432-39J9 
617-26^-87^4 
203-367-2863

432-5402 
616-361-5960 
201 342-9110 

374-6446 
203-232-6600 

FO 3-8669 
305-532-7016 
213-727-0834 

LO 2-1446 
371-87'83 

AL 4-5456 
CM.3 2583 
PO 3-4818 
GL 5-9586 
HU 1-2750 

756-1668 
SW 8-2868 

Rl 3-0440

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

i
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EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

1

if

K

*■

P

Londone esantis Vokietijos gy
nybos atašė, atsakydamas į įta
kingo Anglijos laikraščio “The 
Times” kritiką pareiškė, kad 
Britų - Reino armijos egzistavi
mas yra būtinas išlaikymui tai- • 
kos Europoje. į

Vokiečių, britų ir kitų sąjun
gininkų kariuomenių išdėstymas 
prie Rytų Vokietijos pasienio 
reiškia, kad agresija iš rytų su
sidurtų ne vien su vokiečių gink-, 
luotomis pajėgomis. j

D. Britanijos ir kitų Vakarų, 
Europos šalių saugumas pri-, 
klauso nuo NATO pajėgumo ‘ 
centriniame fronte.

Telefonas 523-0440
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

« Po puodu palindus, vyro ne. 
rasi.

» a &

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

—
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TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

— Lietuva turi ir savo himną, 
kurį parašė Vincas Kudirka.

— Ar tas pats, kuris nušoko 
nuo rusų laivo į Amerikos lai
vą? — klausė mokytoja.

— Ne tas pats. Tas, kuris pa
rašė Lietuvos himną, seniai jau 
miręs, o tas, kuris šoko nuo lai
vo, dabar gyvena Amerikoje. 
Jis buvo Simas Kudirka. Jeigu 

, norite, aš galiu jums Lietuvos 
himną pagiedoti.

Visi norėjo, o kai ji pabaigė, 
suskambėjo skambutis ir buvo 
pertrauka. Apie Lietuvą ji kal
bėjo visą rytą. Ignas jos ieško-

Vokietija šiuo laiku turi gerai 
apmokytą 500,(XX) vyrų kariuo
menę, kuri sudaro pusę visų NA
TO sausumos pajėgų.

Baltijos regione vokiečių gink
luotos pajėgos sudaro 70% viso 
NATO laivyno ir 100% avia
cijos. (E. L.)

— Po nusiskundimų, kad 
Gento mieste, Belgijoje, mote
riai buvo patarta iš autobuso už 
tai, kad ji viešoje vietoje žindė 
kūdikį, Belgijos susisiekimo mi
nistras pareiškė, kad to krašto 
autobusuose bus leidžiama žin
dyti kūdikius (diskretiškai).

P SOME CHICAGO MOTOR OX’S TlFS QH

U 
BIELIŪNAS

, LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue
TeL — 523-3572

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

i*

1
J.

VANCE ’ FUNERAL HOME
1424 South 50 th Avenue 

Cicero, HL 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SuNuS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street Tel. RE 7-1213

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois
Tel. 974-4410

VASAITIS-BUTKUS

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 \



,K. Donelaičio lituanistines mokyklos 
pradeda 1983-84 mokslo metus

Kristijono Donelaičiu Pradinė 
ir Aukštesnioji Lituanistinės 
mokyklos sidabrinius 1983 19X1 
mol.sio metus pradeda š.m. rug
sėju 10 d. Francis M. McKay 
valstybinės mokyklos patalpose, _
esančiose 6901 S. Fairfield Ave., jMokinių darbai bus tikrinami tą 
Chicago, Illinois. Nuo 9 vai. ikibpačią dieną pamokų metu. 
10 vai. ryto mokinių registraci-. 
ja. Tuo pačiu laiku bus regist
ruojami ir nauji mokiniai. Re-, 
guliarios pamokos abejose mo
kyklose prasidės nuo 10 vai. ry
to iki 1 vai. po pietų.

Pradinė mokykla

Pradinėje mokykloje 
vaikų darželis, parengiamasis 
skyrius, I-nias, Il-tras, III-čias, 
IV-tas, V-tas ir VI-tas skyrius, 
į darželį priimami vaikai ketu
rių metų. Į parengiamą skyrių 
priimami vaikai penkių metų.

Šiais mokslo metais mokyklo
je veiks specialus skyrius silp
nai arba visai lietuviškai nekal
bantiems vaikams.

vei

Aukštesnioji mokykla
;j: Aukštesnioje mokykloje veiks: 
V-ji, Vl-ji, VH-ji ir VIII-ji kla
sės. Į V-tą aukštesniosios klasę 
priimami mokiniai, išėję Lietu
vių Bendruomenės nustatytą 
pradinės mokyklos programą ir 
pristatę baigimo pažymėjimą ar- 
pa išlaikę įstojamuosius egzami
nus. Egzaminai bus rugsėjo 
10 d. Francis M. McCay mokyk
loje 10 vai. ryto. Mokiniams, ku
rie yra baigę Kr. Donelaičio pra-J 
dinę mokyklą, įstojamųjų egza-i 
minų j V-tą klasę laikyti ne-j 

•‘teikės.

Regisbacijos metu bus 
gistruojami vaikai Pirmajai 
muilijai paruošti. Visi mokiniai 
gavusieji pataisas, po registrą-; 
cijos rugsėjo 10 d. 10 vai. ryto 
turės laikyti pataisų egzaminus. į

re- ■
Ko-1

atojtogų, o dabir vėl sugrįžo 
prie savo darbo — ruošiasi savo 
45 metų jubiliejiniam banketui, 
kuris įvyks lugsė^o 17 dieną 

j Vyčių salėje. Bilietai jau pla
tinami; jų kaina — 10 dolerių. 
Norint rezervacijų, skambinti 
476-6174.

Kviečiame narius ir svečius 
atsilankyti praleisti maloniai lai
ką su suvalkiečiais. ' <

Sekantis susirinkimas įvyks 
spalio mėn. 28 dieną. .f

Eugenija Strnngys, koresp.
--------------------  i

I •

Į Registracijos metu bus galima 
įsigyti reikiamus vadovėlius. I 
Tėvų Komiteto nutarimu visi > 
levai prašomi registracijos die-;
ną įmokėti bent pusę mokslą- j w 
pinigių nuo kiekvieno vaiko. I < 
Dėl informacijų mokyklų reiks-i 
Jais skambinti telef. 776-2036 ar
ba 778-0358.

Direktorius Julius širka UNION PIER, MICH.
Lietuviu Draugija šaukia me

tinį narių susirinkimą Coinmu-. 
rugsėjo

' mėn. 10 d. 1 vai. po pietų vie-f 
. Po susirinkimo bus 

Vakarienės 
kaina $7.50 asmeniui. Pinigus 
prašome susimokėti pas valdy
bos narius iki š.m. rugsėjo mėn. 
6

■: W *

UAL ISTATI FOR SALS
— Komai, taanė — PardrriaMf

RIAL ĮSTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
m ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAI8.

DLL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į: ? <

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai ’

2212 W. Cermak Road Chicago, DL TeL 847-774?

BUTŲ NUOMAVIMAS
C NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS •VERTIMAI.

Suvalkiečių draugija ’ nity Hali salėje š.m.

Chicagos Lietuvių iSuvalkie- tos laiku.
čiu Draugijos poatestoginis na-' metinė vakarienė.
rių susirinkimas įvyko rugpiū- 
čio 26 dieną Vyčių salėje. JĮ 
atidarydamas pirm. Lecn. Va_ 
siliavas pasveikino visus susi
rinkusius narius. •. 1

Nutarimų rast. Eugenija Strun.' 
gys perskaitė praeito susirinki-Į 
mo protokolą, kuris buvo 
imtas be pataisų.

Į draugiją įstoti padavė _ 
reiškimą Frank Puodžiukas. Vi-1 mė* 
sumos susirinkimas jį priėmė _ šventės minėjimą.
vienbalsiai. ; Sekmadienį, 10 vai. ryte, prie davių čekiai, bet dar ir_kitokios

Nuo įsikūrimo pradžios (1938 ; parapijos bažnyčios pakelsime "įplaukos, kaip 7c. už bankuose 
metais) Suvalkiečių Draugija _ vėliavas. Iškilmingose pamaldo- laikomus pinigus, bonus, už tu

rimus stakuš pajamos ir kit., jie
Po pietų, 1 vai. 30 min. su vė- • turi numatyti iš visokių tokių kas paaiškės, ir tie, kurie vals-

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

d. Valdyba
A. Petrauskaitė Keramika

pri-i
TAUTOS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS

gaunantieji (atlyginimus, iš tų nubausti.
; Šiitai Visa 1 labai [svarbu vi-

I 
atlyginimų darbdavys turi at-;

’ draitvti fpdpr:J ir>hpi IritiiQ'
I mokesčius ir kas trys mėnesiai 

LB-nės Marquette Parko ' juos išsiųsti ten, kur jie turi bū- 
Pa'j apylinkės valdyba š. m. rugsėjo ti siunčiami. ‘

mėn. 11 dieną ruošia Tautos’ Visi amerikiečiai, kuriu pa
ujamas sudaro ne vien tik darb-

R.

nenuilstamai dirba, rengia pikui- ' se dalyvausime su vėliavomis. 
jus, aukoja draugijos labui sa- Į p ... . — •

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.

Pajamų bungalow — l¥z aukšto mū
rinis, 3 butai: 1 su 2 mieg. Garažas.‘skaityti federalinius bei kitus’siems pensininkams, kurie be, Marquette Parko centre. Nebrangus^

pensijos čekių dar turi ir ne
mažai kitokių pajamų, kurios 
per metus yra didesnės, kaip 
2,300 dolerių. O visi namų sa
vininkai, kuriems namų eksplo- 
tavimas atneša gryną pelną, ne
privalo pamiršti savo prievolių 
Amerikos valstybei. Reikia ži-Į 

L noti, kad vėliau ar anksčiau vis-

2 aukštų mūrinis. Pirmame aukšte 
6 kambariai, 3 mieg. Antrasis aukštas 
padalintas i du butus. Batų siuvėjų 
dirbtuvė rūsyje. Geros pajamos.* Lith
uanian Plaza Court (69th St.) ir 
Washtenaw.

ŠIMAITIS REALTY

ELEKTROS {RENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos mieste leidi t 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

jarantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Telman Ave. 
Tol. 927-3559

vo laiką ir prisideda-visur, kur rjiavoIniis dalyvausime parapijos' šaltinių busimųjų metų pajamas tybei liks skolingi, turės ne vien 
tik gali kam nors padėti. j • .. . » J:---- :i_---------- --- --------- _l...........................   . ,

Draugija turėjo du mėnesius vos"Marijos garbei.
----------- ‘ j Visus prašome dalyvauti vė- šiai, užpildant tam tikrus lape-

liavų pakėlime, iškilmingose pa-į liūs- Kas šitų reikalavimų ne-

j rengiamoje procesijoje šv. šilu- *r reikiamus už juos mokesčius 
privalo mokėti kas trys mėne-

tik tą skolą grąžinti, bet dar ir 
nemaža bauda užmokėti.

J. žemaitis

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

TeL: 436-7878

D Ė M E S I/O j 
62-M METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAU 
Tiktai $120 pusmečiui lutometeltie 

Liability apdraudimas penrinta- j
karna. Kreiptis: i

A LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. •

TeL 523-8775 5

llgametis patyrimas —
Jei ruošiatės keliauti —- kreipkitės į Lietuviu Įstaigą:

American Travel Service Bureau 
b' S* Western Ave^ Chicago, UI 60643

; TeleL 312 238-5-787
» Hemokaaiz pitamavimas užsakant lėktuvu, traukiniu, laivu keiio- 

alU (cruises), viešbučiu ir automobiliu nuomavimo rezervadias; Parduoda- 
ase kelionių draudimas; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštusj 
Sudarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje tr teikiame infoc- 
m&cijss visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik teima rezervuoti vietai

sąžiningas darbas [ maldose ir procesijoje. Ponios pildys, tie bus negailestingai

i 
!

1

prašomos pasipuošti jautimais 
rūbais. Valdyba .

_________________

Mokesčiy mokėtojai
STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Aleksas Ambrose,

Visi Amerikoje gyvenan
tieji, kurie per metus turi dau
giau kaip č2,300 pajamų turi pil
dyti 'federalinių mokesčių ari-, 
ketas. Bet kur dirbantieji ir •

Dažo namus iš lauko

ir iš vidaus.
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
{Town of, Lakt) /

Skambinti iYA 7-910^

— Japonija pralenkė visas 
valstybes laivų statyboje. Ji per 
metus pastatys 11 milijonų tonų 
talpos laivų. Antrą vietą užima 
Pietų Korėja, trečią — Lenkija, 
toliau — Ispanija, Kinija ir Bra
zilija. D. Britanija, seniau pirj 
niaujanti laivų statyboje, dabar 
užima septintą vietą.

— Henry Kissingeris tarėsi 
įęiį hųvųsiuis valstybės sekreto- 

j toriais i^Trilg dr VariSė, k^ da
ryti. Centro Amerikoje.

PARDUODAMAS NAMAS, me
dinis, 2 miegamų, su. 2 maš. ga

ražu, geromis sąlygomis. 
1434 - 36th Ave. North. 
St. Petersburg, Florida. 
Tel. (Chicago) 737-0397

ORIGINAL OWNER — 3 bed
room bi-level near Ford City. 
1% baths. Finished basement. 
Concrete side drive. 2 car brick 
garage. For appointment call ■ 

581-4631

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1711

Laikrodžiai tr brangenyW 
Pirdtvimat b Taikymai 
M46 Wwf SfTMt 
Tri. REpuMle 7-1941

BUSS, OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Mieste

autorius, •;
paruošė, sutvarkė ir ifepausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją __
i (1869 —1959 metai).'

■ 664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina S15.

Persiuntimas — SI.

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

f DR .ANTANO J. Gt^BNO RAŠTAI • 
j Naajiendse galima gautiTiepajJrastal įdoniirM gydyį 
j- toio, visuomenės veikėjo j rašytojo atarmiribnus. į 
<A- Gussea — MINTYS IRDARBAI? ^59 įį, Uečia 1905 

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas-b 
, rusirūpinimą ----------------------------------------------
.'Ar J. Gussea — DANTYS, jų priežiūra., įvelka ta ir 

grožis. Kietais viršeliais -------------------- ;------
Minkštais viršeliais, tik

t A. J. Gmsen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
BMONfiS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik---

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

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

ICE CREAM PARLOR ? 
FOR RENT

Bridgeport area.' Established 8 j 
years. Fixtures.& inventory. I

Call 656-4116 after 5 PM 
RICHTOMC2YK.

Siuntimai j Lietuvą 
ir kitus kraštai --į 

P.- TiEDAS, 4059 Archer’ Aveflue, 
Chicago, I1L 60632. Tai. YA 7-5980

18.00

13.00

62.00

N u o m o i
RENTING IN GENERAL

IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių butas I 
pirmame aukšte, arti Albany, prie I 
Pershing Rd. (39th St.). Šeima gali I 
būti su vaikais. Reikalinga gera reko-1 
mendacija. Skambinti (815 ) 469-5444.1^

IŠNUOMOJAMAS butas, 1-2 vy
resnio amžiaus asmenims. 
Gage Park. Tel. 737-7083

Notary PuWc ę :'C 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. AAaplowood, TeL 254-7434
Taip pat daromi vertimai, ūminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

( Naujai pasirodžiusi
‘ DR. ANTANO RUKŠOS

i • 619 puslapių, kietų viršeliu knyga .

KOVOS DEL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBES

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

KAINA — $17. (Persiuntimui"pridėti $1)" 
- Siąsti čekį:

r Naujienos, 1739 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608

w — ———ii-i.,      - —

HM fc. RAISTU) BT, CHICAGO, ĮE 
l ■

JAU ATSPAUSDINTA

J. KLAUSEIKIO KNYGA ’

BRONIO RAILOS
NUSIBASTYMAI

102 pusL 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
” ■■ ———  —_——  ------- -

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

Triaminic® Syrup 
Triaminidn® Tablets 
- °r 
lriaminic-12® Tablets

For Allergy Relief 
that’s notning to 

sneeze at
c T983 Djmww LahtmrvW. Dm** at 

tec, UncoK Nebr-te 685OL

— Turkijos karinė valdžia už
darė vieną iš didžiųjų savaitinių 
žurnalų Nokta. Priežastis nebuvo 
paaiškinta.

F. Zapolis. Agent 
320814 W. 9$th St \ 

Everg. Park, III. 
60642 - 424-8654 

fiMa Frw Ara CmmM CKu»<

Homeowners Insurance

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

šeštai; nuo 9 vai r. iki 12 vai d. 
h pagal susitarimu.

TeL 776-5162
1649 West 63rd Street «

Chicago, UI. 60629

PIRKITE JAV TAUPYMO AONUf

ADVOK.1TŲ DRAUGU A

V. BYLAITIS 
ir V. BRIZGYS
Darbo valandoc 

Nuo 9 ryto Uri 5 vai- popiet, 
šeštadieniais pagal susitarimą 

(606 S. Kadžio Av». 
Chicago, IM. 60629

TeL: 778-8000
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