
krasta

Oras saulėtas, vėjuotas.
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dik ta-

INDIJOS SATELITAS
NEIŠKIŠA KOJOS

leista praleisti dieną' su Savo ar 
tim’aisiais.

— Taškente prasidėjo tarp
tautinė susisiekimo konferenci
ja. JAV atstovas pasmerkė So
vietų lakūnų elgesį su P. Korė
jos keleiviniu lėktuvu. Rusai pa
sakė, kad pastaba ne vietoj.

POPIEŽIUS APIBARĖ 
JAV VYSKUPUS

— Lešek Valensa pasigyrė, 
kad vyriausybė bijo leisti Soli
darumo unijai veikti. Tai reiš-

Rugsėjo 7: Regina, Vyda, Ga- 
ligintas, Slyva, Drungė, Vaišvila

— Įsibrovėlt‘ams iš Kubos pa
vyko - išsprogdinti San Miguel 

porą transfor
matorių, bet San Migeul miesto 
jie nepaėmė savo kontrolėm

Sekretorius G. Shultz ketvirtadienį Madride parody; 
Sov. S-gos užs. reikalų ministeriui Gromykai, kaip 
Sovietų lakūnai nušovė P. Korėjos keleivinį lėktuvą

Prez. Reaganas pasakė Sovietų valdžiai, kad visi jos 
pranešij^Lapie nušovimą P. Korėjos keleivinio „lėk? 
~ ‘ yra melagingi nuo pradžios iki galo.

Popiežius Jonas Paulius II pirmadienį labai smarkiai api
barė 23 JAV vyskupus už tai, kad jie griežtai nepasisako 

prieš divorsus ir prieš moteris, norinčias kunigauti.

— Amerikos ambasadorius pa 
reiškė įsitikinimą, kad Salvado
ro kariai pajėgs pastoti kelią vi
siems Įsibrovėliams iš Nikara- 
guos.

damas. ---■ • »•’
Vakar pranešta, kad netrukus 

pakils • naujas Amerikos erdvė
laivis su 6 astronautais, skries 
aplinkui žemę ir atliks naujus 
bandymus. Rusai sekė, kaip 
Amerikos erdvėlaivis erdvėje 
užkabino 2 temų satelitą rr jį 
įtraukė. Tai rodo, kad erdvėlai
vis galės laisvai skraidyti erdvė
je ir vilks užkabintus Sovietų sa
telitus Žemėn. Rusai išleido bi
lijonus aplinkui . žemę suktis, 
bet jie nepajėgia žengti pirmyn. 
Ta Amerikos • pažanga yra di
džiausia valdovų baimės prie
žastis, todėl jie ir žudo nekaltus 
keleivius. ~-

as ap- 
jfcokį įspūdį juos , - .. c.

EDWARDS AVIACIJOS BA
ZĖ, Calif. —Erdvėlaivis “Chal
lenger”’_ pirmomis pirmadienio 
balandomis labai lengvai nutū
pė šios bazės, take, visai žmonių 
nepastebėtas. Nakčia buvo tam
su; dangus tamsus,-o erdvėlaivis 
neturėjo jokios šviesos.
j.‘‘Challenger*’ uždegė savo švie
są, kai .jau buvo visai arti žemės, 
jam reikėjo matyti, kad pasku
tiniai jo ratai pasiekė taką ir 
ąstronautaisulėtins žingsnį. • 
.. Erdvėlaivis leidosi tamsoje, 
beUlakūnai matė iš biejų pusių 
nušviestą., aerodromo taką. Iki 
šio meto; erdvėlaiviai, leisdavosi 
dienos metu, bet šį. kartą erdvė
laivis pakilo naktį ir nusileido 
naktį. Erdyės tyrinėjimui tai 
yra labai svarbus dalykas. Vi
siems aišku, kad šis erdvėlaivis 
tiks visoms būsimoms kelionėms 
erdvei tirti.

Marinai labai greitai atsakė į 
drūzų ugnį. 5:30 vai. ryte mari
nų artilerija visiems laikams nu
tildė drūzų artileriją.

Pačiame Beirute šijitams pa
vyko pagrobti Libano kariuome
nės tanką. Didokas būys šijitų 
sulipo ant viršaus, bet jie nemo
kėjo tanko valdyti.

Jeigu Sirijos kariai veršis į Iz
raelio paliktas pozicijas, tai Iz
raelio kariai grįš į šut pašlaites 
ir išvys Sirijos karius.

Smarkūs susirėmimai vyksta 
1 į rytus nuo Beiruto, Bamdun 
apylinkėje, artėjant prie Šut kal
nų. Iš ten pasitraukė Izraelio 
kariai. Jų vietą Turėjo užimti 
Libano kariai, bet jie nespėjo 
laiku užimti naujų pozicijų. Iz
raelio kariai buvo susitarę pa
sitraukti pirmadienį. Libanu.ka
ri ai ankščiau turėjojižimti.izrae
litų pozicijas/betjie nespėjo?'

Tuo tarpu į izraelitų paliktas 
pozicijas pradėjo veržtis drūzai. 
Jie pradėjo kovas prieš kelis Li- 

^jano karius, kurie nepajėgia at
sispirti. Vieton karių, į minėtą 
'sritį persimetė ginkluoti faląn- 
gistai, krikščionių . prezidento 
ginkluotą' jėgą.'. Keliose vietose 
įvyko gana’aštrūs susikirtimai. 
Tų kovų metu buvo paleisti keli 
artilerijos šoviniai į Beirutą. Nė 
vienas šovinys nepataikė į'italų 
laikomą zoną, bet krito aerodro
mo srityje, kurią saugo ameri
kiečiai.

Marinai'šį kartą reagavo. Pir
miausia, jie nustatė, iš kur drū 
zai šaudo, o vėliau paleido kelis 
artilerijos šūvius ir nutildė šau
dytojus.

Drūzai užpuolė Bamdun kai
melį. Jie suėmė 10 kaimiečių ir 
visus nušovė. Kaimiečiai nesikiša 
į vykstančias kovas.. Drūzai ne
gali pakęsti tų, kurie nežino jų 
pozicijos dabartinių kovų metu. 
10 kaimiečių nužudymas Bam
dun pašlaitėje paliko labai blo
gą įspūdį. Pasipiktinimas drūzų

BEIRUTAS. — Libano kariai 
apvalė visą Beiruto sritį, suėmė 
didoką skaičių ginklus turinčių 
žmonių, bet už miesto vakar 
prasidėjo kovos tarp drūzų -ff 
krikščionių falangištų.

Ankstyvą antradienio rytą bu
vo paleistas drūzų šovinys į 
Beiruto aerodromą, kurį saugo 
amerikiečiai, šovinys pataikė 
tiesiai į marinų apkasą ir spro
go. Jis užmušė du marinus ir su
žeidė kitus karius, buvusius ta
me pačiame apkase. Iš viso da
bar Beirute žuvo keturi Ameri
kos marinai. .

Vėliau^ jię bus kebas di 
klaus 
darė š 
jų SVi 
limad

Sovietų vadai gali įsakyti la
kūnams numušti beginklį kelei
vinį lėktuvą, jie gali paleisti ak
menį į Mėnulį, jie gali iškelti In
dijos satelitą į erdvę, bet nei vie
nas rusų iškeltas satelitas nevei
kia, nei vienas Sovietų kosmo
nautas negrįžo iš Mėnulio. Rusai 
negali pastatyti tokio erdvėlai
vio, kuris per šešias dienas pa
leido Indijai besisukantį ir nau 
dingos inteformacijos teikiantį 
satelitą, kuris pakilo nakčia ir 
nusileido nakčia, nieko n iš
trenkdamas ir nieko nesužeis-

— Antradienį aukso uncija 
kainavo $116.

97 kartus. Per 6 dienas jis nu
skriejo 2.5 milijono mylių. Kiek
vieną kartą erdvėlaivis vis tai
somas ir gerinamas-/Jęigu kuri 
raėdžiagą-?i'ep^ąriį^m^Btspari, 
taj KeąTia > jmedžiagžį .^ti^ėsne; 
Jeiguf kąi' kurie instrum|ntąi 
betiksliai veikia,■ tai j^Į^geijna, 
kšd($>ūtų diįslęsm^-5,^-

svarbiausia. ,husįlei&-

MANILA, Filipinai. — Sena
torius Benigno Aquino jau pa
laidotas, bet jo mirties sukelta 
įtampa neduoda ramumo visuo
menei. Vienu metu atrodė, kad 
prez. Ferdinand Markos iš tik
rųjų nieko bendro neturėjo su, 
senatoriaus nušovimu, bet kai 
palaidojo, tai pasipiktinimas ir, 
vėl pakilo.

Komisija senatoriaus nušovi
mui ištirti buvo pakvietusi Co- ( 
razon Aquino liudyti prezidento 
paskirtai komisijai, bet ji atsi
sakė. Ji viešai pasakė, kad visi 
komisijos nariai yra prezidento 
Markos draugai, iš jų negalima 
laukti neutralaus nušovimo ty
rinėjimo. Jie atsisakė, bet poli
cija ar prokuratūra prie jos ne
kibo. j

Vakar policijos nariai nuėjo j ’ 
nusikaltimo vietą. Jie norėjo nu
statyti. kaip senatorius Aquino' 
buvo nušautas. Pasirodo, kad Fi-) 
lipinu policija turėjo asmens 
sargus pačiame lėktuve. Jie ly
dėjo senatorių iš lėktuvo. Kaip' 
prie senatoriaus- galėjo prisiar
tinti Rolando Galman, kodėl se- Į 
na torius skubėjo iš lėktuvo vie
nas? Kodėl kariai nuvožė nepa
žįstamą žudiką?

NEW DELHI. — Indijos sate
litas Insat 1-B, iškeltas 22,300 
mylių aukštumon, sukasi aplin
kui Žemę, stovėdamas virš Indi
jos. Indijos satelitas pasiekia be
veik visas Indijos provincijas, 
išskyrus kebas.

—'Mnehja pakėlė į-erdvę kelis sa- 
YelffiTS, beFnc viėhaš nepakilo' 
reikalingon aukštumon. Iki šio 
meto iškelti satelitai Insat 1-A 
nuėjo savo keliais. Niekas jų ne
galėjo sulaikyti.
' Tris Indijos satelitus kėlė So
vietų Sąjunga, bet nė vienas ne
veikia. Indijos mokslininkai la
bai norėjo patys iškelti satelitą, 
išleido bilijonus dolerių ir gyve
no be satelito. Tas satelitas 
jiems labai reikalingas.

Galų gale nutarė prašyti Ame
riką iškelti jiems satelitą. Pa
tys Indijos mokslininkai satelitą 
pastatė, bet amerikiečiai norėjo 
prižiūrėti statybą.

Satelitas iškilo, bet jis neiš
traukė vienos kojos, buvo pakry
pęs ir negalėjo visų provincijų 
aptarnauti.

Amerikiečiai tuojau nustatė, 
kad Indijos satelito koja įšalusi 
ir niekas negali jos atšildyti. 
Amerikiečiai apskaičiavo, kaip 
pasukti satelitą, kad tą koją 
šviestų ir šildytų saulė. Kai 
saulė 300 laipsnių a (šildys gele
žį, tai Indijos mokslininkai pa
jėgs satelito koją ištraukti.

— Maskva atidėjo Gromykos ’ 
kelionę į Ispaniją. Gromyka tu-j 
rėjo vakar sustoti ■ Paryžiuje, 
bet Maskva pranešė, kad jo Pa
ryžiuje laiku nebus.

iątąčS^Šrp atrodę.^ 
erdvę ir;T^iĮęidiitrįfs

■- pašuke, kad 
aniži^Įie^pkią. •■kjįtr'į erdyę,i 
būtU-erdvėje /triJejslis žemyn. 
Jis^yra/52'ritėtų amžiaus. Ėrdvė- 
jeCijis/ Ąąufgši itaip gerai/ kąip^ tilfą Salvadore 
jautėsi; jannęšnieji. Jis- yra įsiti
kinėsi kad metai, jeigu žmogus, 
sveik as; nieko nereiškia erdvėje. 
Jis praskriejo pustrečio milijono 
mylių, o kai išlipo, tai galėjo 
laisvai dili, o galva jam nesi
suko.

VATIKANAS.— Popiežius Jo
nas Pauliuš II pirmadienį labai 
smarkiai apibarė JAV vyskupus, 
kad jie neparodo reikalingo 
griežtumo prieš visokias nau
joves.

JAV katalikų tarpe balsą pra
dėjo kelti moterys, norėdamos 
tapti-kunigais. Tai toks pat rei-l 
kalavimas, kaip vyrams gimdyti 
vaikus. Bažnyčios nustatyta. ’ 
kad moterys negali tapti kuni
gais, tai vyskupai turi laikytis 
šio principo ir neleisti šiai min- i 
čiai plisti katalikų tarpe. Atro-; 
do, kad keli vyskupai nesiprioši- : 
no šiai idėjai: Popiežius griež- • 
čiausiai tai uždraudė. Tegul ki-‘ 
tų tikėjimų dvasiškiai leidžia r 
moterims-kunigauti, bet katali-; 
kai negali su šią mintimi sutikti.

Vatikane.buvusių 2^ JAV: vy.^ 
kupų tarpe buvo keliama mintis 
leisti jaunimui prieš vedybas tu
rėti lytinius santykius. Popie
žius griežtai prieš tai pasisakė. 
Jis uždraudė vyskupams tokius 
klausimus svarstyti. Jie bažny
čios jau seniai-ap tarti ir visLvys- 
kupai- turi jų,laikytis, turi mo
kėti suvaldyti jaunimą.

Vyskupai svarstė homosek
sualizmą, skyrybas, dirbtiną ap- 
vajjį^Į^'Jir kitus modernaus- 
gvvė^F^ž^ęi|kinius. Už tai pbž.

griežtai apibarę 
JAV vyskupus, liepė užmiršti' 
naujoves- ir laikytis bažnyčios 
dėsnių.

Erdvėlaivis, nuskriejęs 2.5 milijono 
mylių, lengvai nutūpė

CHALLENGER”’NAKTĮ PAKILO FLORIDOJE, NAKTĮ 
NUSILEIDO KALIFORNIJOS MOJAVĘ LAUKUOSE

Viši astronautai grįžo sveiki
Visi Amerikos astronautai, 

praleidę 6 dienas erdvėje ir švie
sos greičiu skrieję aplinkui že
mę, grįžo namo sveiki ir stip
rūs. Iš Edwards aerodromo jie 
buvo nulėkdinti į Houston, Te-

PAKISTANIEČIAI RYŽTASI KOVOTI 
UŽ DEMOKRATINĘ SANTVARKĄ
DIKTATORIAUS POLICIJA SUĖMĖ SEPTYNIS POLI-

' TIKUS, GRĮŽUSIUS Iš TREMTIES ANGOLOJE / 

ISLAMABADAS, Pakistanas.
— Diktatoriaus Zia policija ant
radienį suėmė septynis politi
kus, grįžusius iš tremties. Pasi
rodo, kad diktatorius Zia Julhak 
išvaikė teisėjus ir paskyrė mir
ties bausmę buvusiam premje
rui Ali Buto. Politikams nusibo
do gyventi tremtyje. Jie 
pasinaudoti dabartinėmis 
nuotaikomis ir nuversti 
torių.

Generolas Zia privedė 
prie bado, l>et jis turi gerai or
ganizuotą policiją ir kariuome
nės vadus, kurie jau pradeda 
abejoti diktatoriaus planais val
dyti kraštą, kol jis bus gyvas.

Keli grįžusieji politikai parsi
vežė šautuvus iš tremties. Atro
do. kad Įstatymai leidžia tremti
niams parsivežti šautuvus.

BEIRUTE RAMU, KOVOS DABAR 
EINA UŽ MIESTO RIBŲ

DRŪZŲ ŠOVINYS PATAIKĖ Į MARINŲ APKASĄ, 
DU UŽMUŠĖ, KELIS SUŽEIDĖ

be^riedaini/ erdvėTaįyip' 
pra<fžibjb'matė Vięnąi šviėšog?j^. 
nįją: : Kai priartėjo; ąrčiau/prĮ^- 
tos linijos, tai pamatė.dvi švie
sos linijas.. Jie žinojo, -kad,turi 
tūpti tarp; tų-dviejų šviesų.

Erdvėj7 “Challenger” pirmiau
sia kišo smailą savo nosį pir
myn. Bet kai pradėjo leistis prie 
Žemės, tai nosį pakėlė Į viršų ir 
leidosi pirmyn pilvu. Kai pasie
kė Žemę, tai ją palietė paskuti
niai du ratai. Jis riedėjo, o vė
liau pradėjo leisti nosį žemėn, 
kol visai sustojo.

Erdvėlaivis gąsdina
Kremliaus vadus

PRAŠO IRANĄ NEMOBI- 
LIZUOTI VAIKŲ

ŽENEVA, Šveicarija.— Jung
tinių Tautų pagrindinė Žmogaus 
teisių komisija kreipėsi į Irano 
vyriausybę nesiųsti karinėn tar- 
nvbon vaiku.

Dabartiniu metu įvairiose Ira- 
no-Irako fronto vietose Irano 
kariuomenėje tarnauja vaikai. 
Irano karininkai labai lengvai 
įkalbą vaikus eiti tiesiai prieš 
irakiečius, o šie juos iškina kaip 
medžių lapus.

Vaikus labai lengva Įkalbėti 
veržtis ‘į pačią pavojingiausią 
vietą, bet vaikai dažniausia ir žū
va Irano karių eilėse.

Sudarytas Jungtinių Tautų 
Žmogaus teisių pakomitetis, ku
ris pasiryžęs specialiai tyrinėti 
Irano kariuomenės eilėje tarnau
jančius vaikus.
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TĖVAS SUNKIAI SIRGO
negu pradai' rašyti Vietomis bu^o ir grytelninkų. ?

įr’
- Hrma ‘
apie tėvą, Stasį Jokubonį, noriu Jie neturėjo žemės javams, bet 

pataisyti įsibrovusią klaidą./., 
praeitame rašinyje pasakyta;

kad medaus ieškoti pas, mus už
ėjo Jokybauskienė. Tai buvo ne 
Jokubąu^kienė, bet Ieva Jokubo- 
nienė. vykesnio mano tėvo brolio 
Juozo Jokuboj^ię.žmona. Tai bu- 
Vą antroji '■ Juėžo Jokubonio 
žįinona:- Rimtoji mirė, kai aš dar 
buvau negimus. ; ! ,\

Ieva Jdkiibonienė gyveno gte- 
ta mūsų. Kubiliuose mūsų sody
bos buvo gretą, tiktai kitoje, pu
sėje tvoros.; Jai nereikėję, toli 
e,ti‘ nes gyveno ten pat. Sadaiis- 
kįeriėr gyveno kitoje gatvės pu- 
sėjė,ūt*eU Jp-kirbonienę j gyveno 
toje ppčįoje pusėje! kaip ir mes. 
Jie išėjo namo atsinešti puodelio 
medųi^tai tuojau ir atėjo.

Ievą JdJrūbęniėhę, .gimusią Ja- 
nusevičiūtę;" j Kubilių [atsivedė 
rnano dėdė Juozas iš Bfržų vals
čiaus.-Ji susilaukė;keturių sūnų. 
Jie vadinosi: Petras, vyriausia?, 
Povilas, Jonas, turis su mantrn 41, * ?
buvo vlėnmetis, ir Bolius, arba 
Ęplęsįovas, pats jaųniąusias: •

Be to, ji tūrėjo 'augintiiię -Ste- 
paniją, kurią visi vadinome 
Štepūne. .Tai.buvo pirmosios .dė-

‘Juozo žnionos duktė, i Ji bu- 
votyyresnė už visus berniukus, 
bet visus reikėjo maitinti ir pri
žiūrėt. Jiėnis btrvo-'reikalingas 
tas geras Biržų /girių medus, ku-

M

įgalėdavo pasistatyti namelius, 
i Pasibaigus Kubilių laukams j 
ir Pasvalio valsčiui. į vakarus ir,! 
į šiaurę jau ėjo Biržų valsčius. I 
Pasirodę valsčius ėjo toliau j • 
rytus ir į pietus, bet Kubilių^ 
laukai buvoi siena tarp Papilio ir Į 
Biržų valsčiaus. «

Aš jau minėjau, kad mano tė
vas dirbo didelėje kaltų, piūklų, 
rašpilių ir įvairių plaktukų dirb
tuvėje. Ten dirbo šimtai žmonių. 
Jų tarpe buvo didokas skaičius 
lietuvių. Tiems įrankiams nušli
fuoti ir nuaštrinti buvo reikalin
gas aliejus. ► Mano tėvui buvo 
duotas arklys ir vežimas. Jis tu
rėdavo atvežti į dirbtuvę reika
lingas darbui medžiagas, ir išve
žioti pagamintus įrankius.

Kas savaitę jis turėdavo, par
vežti statinę aliejaus įrankiams 
piauti ir šlifuoti. Mano tėvas j'air 
turėjo statinę vežime. Ji gulėjo 
ant pasturgalinių ratų ašies. Te-! _ 
vas žinojo, kad. arkliui sunkiau 
vežti aliejų, kai statinė guli pas-j ® 
turgaliniame- vežimo gale. Jis. 
visuomet rūpindavosi arkliu, 
kad jis būtų paėdęs, pagirdytas 
ir kad;-jam būtų lengviau trauk
ti vežimą. ; . j : į

Arklys buvo parištas, o tėvas 
Įlipo į vedimą ir pradėjo stumti 
statinę vežimo priešakiu. -Stati
nė buvo- sunki. Jam teko stumti

Jonas Jokubonis

MIRTIES MEZGĖJAI NEŽINAU, KĄ DARYT

Aš mvliu tave ir
Tu sakai, kad myli mane, 
Bet kas atsitiko?

naikintojai. Jie taip pat puola 
vienas kita. Todėl ir veisimosi 
ceremonija yra susieta su pavo
jais. nes didesnė patelė žiūri j 
savo kavalierių kaip į gerą pie
tų porciją. Dėl tos priežasties 
jaunikis labai atsargiai peršasi. 
Jis sumezga šilkinį spermos pa
ketėlį ir ieško progos įteikti jį 
savo nuotakai, šiai pavojingai 
operacijai jaunikiai naudoja įvai- ( 
rias technikas. Vieni iš tolo vir- [ 
pina patelės voratinklį, reikšda
mi meilę, kiti pasiunčio savo 
spermą kartu su įvyniota muse
le, Apsiveisinimas įvyksta, kai 
patelė sugeria spermą, visiškai 
nesueinant į artimesnį kontak
tą, be bučkių ir apsikabinimų. 
Tik krabo voras yra daug vyriš
kesnis: jis suranda būdų kryž
miniais siūlais‘pritvirtinti pate
lę ir įteikti jai spermos dovanė
lę. Tam reikalui, jis sumezga va
dinamąjį “nuotakos šydą”.

Patelės padeda nuo 10 iki 
2,000 kiaušinėlių. Dauguma pa
telių gyvena tik metus ir apsi- 

I vaisina vieną kartą,, bet per tą 
* laiką kelis kartus deda kiauši
nėlius, kuriuos įvynioja į šilką 
ir palieka mažuose voratink
liuose.

Kai voriukai išsiperi, jie pra
deda savo “balionines” keliones. 
Užsilipę ant aukštesnių žolių, 
jie išleidžia šilkines sruogas, ku
rias vėjas kartais nuneša net

Voro tinklas yra tikras, mepo 
i kūrinys. Ta jo šilkinė buveinė 

sumegzta iš ploiausių siūlų, kar
tais vienos dešimt tūkstantosios 
centimetro diametro. Su ta ne
įtikėtinai gležna medžiaga vorai 
išmezga painius tink us, apskai- J 
čiuoja įtempimus, kampus ir 
pritvirtina galus. Special ais or
ganais jie pasigamina reikiamą 
mezgimui šilko rūšį. Sausą Šilką 
naudoja voratinklio rėmams ir 
takams, kuriais iš centro bėgio
ja patikrinti spąstų ir susidoroti 
su laimikiais. Iš limpančių siūlų 
išmezga aukoms spąstus. Kai 
kurie siūlai stipresni už plieną 
(žinoma, vienodo skersmens) ir 
juos dar galima bent penktada
liu ištempti. Yra žinomos septy
nios vorų šilko rūšys, tačiau 
vienas voras gali gaminti tik tris, 
daugiausia keturias rūšis.

Iš 40,000 rūšių vorų, ne visi 
mezga tinklus. Geriausios mez
gėjos yra patelės. Patinai pada
ro tik laikinas “viengungių” bu
veines, iš menkesnės rūšies šil
ko. Yra tūkstančiai įvairių vora
tinklių. Paprasčiausi — namų 
voro. Įdomiausi — sodų ir miškų 
vorų: jie turi centrines stebules, 
iš kurių eina spinduliniai siūlai, 
kurie ‘pritvirtina tinklą prie ša
lia esančiųjų augalų. Su trum
pom pertraukom, voras nusi- 
mezga buveinę beveik per pen
kias valandas, o tada kiekvienas 
vabzdys, kuris tik paliečia spąs
tų limpančius siūlus, yra pa- į keliolika kilometrų. Taip tie pa
smerktas žūti, ir kuo daugiau jis rašiuntininkai voriukai susiran- 
spardysis, tuo labiau- įsįrąizgys.

Dienos metu sodo voras pasi
slepia. Kaip cirko ąkre^rtas pa
lieka tinklą, nusileisdS^&jsąu- 
gesnę vietą. Vakare sugrįžta į 
stebulės centrą, iš'-kur s^ajį^y- 
kius voratinklyje Jr^Jfvąidio 
aukas. i ”

Įkliuvusį vabzdį .pirmiausia nu- 
Į ramina, Įšvirkšdamas pai:aįižuo-

j. . ■ -i -n .' jančių nuodu. Tada čiulpia-.aukač Tiesa rugpiucro / -d. paskelbė / • e . - ‘
naujus Maskvoje, padarytus nu-(v?®t0Je’ ’ . „ . . .., - ,- .

. .. ' i siulus, nusineša į tinklo cęntratarimus- stiprinti darbo draus-j ’ *■- --
mei”- ’ /v . ' ‘

Pagal juos, už .praleistas dar
bo dienas, jų terminu — “pra
vaikštas’’, bus atitinkamai maži
namos metinės atostogos.

Pasišalinus iš .darbo ilgiau į 
kaip tris valandas, bus- atskaito
mą'visą diena.

Darbininkai 
norį pakeisti darbą, ‘ 
dviejų mėnesių raštišką įspė-i 
jimą.
. Tiesa rašo, kad “kai kurie dar
bininkai, kolūkiečiai ir tarnauto
jai... nebrangina kolektyvo in-

Bandau tave pamiršti, 
Bet negaliu.
Viskas primena man tave;
Ir skauda širdį, apie tai gal 
Nežinau, ką daryt. [vojant,'

Be tavęs yiet nenoriu gyventi.' 
Nors tavęXdaugiau neturiu, v 
Vis tiek liko^orisiminimai... į 
Dabar juos skardu prisiminti/ 
Bet laikas praeis
Ir skausmas sustos; ;
Gal surasiu ką kitemylėti... 
Kol tai atsitiks ir tas laikas ; 
Nežinau, ką daryt. [ateis,.

Tu žadėjai man, kad manęs 
[niekad nepaliksi/

Ir iaš- tavimi tikėjau.
Tu. man širdį sužeidei giliai, '
Bet mano kančios praeis,
Aš pamiršiu tave
Ir žengsiu pirmyn, nes nega-^ 

[liu jau laukti;
Kad grįžtum pas mane.

. ' ♦ « ; \ , t | t

’ Dabar apsigalvojus, \
Jau žinau, ką dąryt!

J kauliai išlindo, kėlė skausmą je, o Rygoje pramoko latviškai 
ir rusiškai. Ten ir lietuviai daž
nai kalbėdavo ir dainuodavo 
rusiškai. I

Rygos latviai is lietuvių tyčio- 
davosi. Latviai buvo geriau ap
sitaisę, daugiau pasimokinę, tai 
lietuvius skaitė atsilikėliais. Už
tat lietuviai, kai būdavo kitų 

į žmonių tarpe, kalbėdavo ir net 
dainuodavo rusiškai. Kubiliuose 
visi kalbėdavome lietuviškai; 
Gaudavome lietuviškų knygų ir 
laikraštėlių, tai iš tų slaptų raš
tų mes mokėmės lietuviškai.

Tėvas visuomet turėdavo du 
darbus, bet vis dėlto rasdavo lai
ko slaptus lietuviškus leidinius 
perskaityti. Jis/žinojo, kas da
rėsi visoje Lietuvoje.

Jonas Jokubonis

1 krūtinėje. Važiuodavome į Pa- 
; svaJį,. kur tuo metu buvo gydy- 
j tojas dr. Zaborskis. Jis apžiūrė
davo :ir išrašydavo vaistų. Jis 
tėvui pasakė, kad vaistais suma
žins skausirrus, bet ligos jie ne
sustabdys. Tėvas gavo krūtinės 
vėžį. ■ ...

Dr. Zaborskis turėjo ir vaisti
nę. Jis ne tik išrašydavo recep
tą, bet pagamindavo reikalingus 
vaistus. Jam reikėdavo metėti 
už apžiūrėjimą ir, vaistus.

Į Dr. Zaborskis baivo geras gy
dytojas. Jis, patyręs apie tėvo 
nelaimę, mokestį sumažindavo. 
O kai kada ir nieko neimdavo.

Audronė Sabaitė, VIII kl- 
(“Aušros” spindulėliai}

as padėdavo apsaugoti sveikatą .krūtine. Tuo.metu, kai jis jau 
nūoyvTsokhį 'užkrečialhų ligį. buvo statinę nustūmęs gerokai
; Sžtdaikškienė žemfe; fselūrėjo, pirmyn; -kažkas pabaidė arklį.
(^Jčkųbo.niąi turėję/. $1 Jokūbo- ; Arklys šoko, pavadį.nutraukė ir 
nienė buvę'mano;dėdienė, tęvo [ vežimą patraukė pirmyn. Stati- 
&ollb' žmęria, Bet* aš jos dėdie-'t nė vežime metėsi atgal, partren-

,kė tėvą'l persiritojper jo kruti-j Papilyje jis kalbėdavo lenkiškai, 
nę. Ji sulaužė jam krūtinės kau- bet kai matydavo, kad žmonės 
lūs,-bet jis to nežinojo.

Parvažiavęs papasakojo, kas prašnekdavo ir. lietuviškai, 
atsitiko, bet tada dar Rentgeno} Jo lietuvių kalba buvo laužy- 
spindulių nevartojo ir: negalėjo 
nustatyti,kad krūtinės kaulai 
sulaužyti. Vieną dieną jis dar 
nuėjo dirbti, bet sekančią dieną 
skausmai buvo tokie dideli, kad 
jis negalėjo dirbti. Gydytojai 
'apžiūrėję/davė vaistų, kad pra
eitų skausmai, bet jie nepraėjo.

buvo statinę nustūmęs gerokai

i

da naująs^yętoves, mezgąs bu
veinės ir mitybos spąstus.; E. L.

______ ■iĮiiL______' .

ęė įievadindavaų,.’ Nei vienas iš 
vaikų jos taip nevadindavo. Ku 
biliūose ’dėdienė' vadibdaverriei 
dėcfyįa.- / . .

Kitame Kubilių gale gyveno 
krti<Tokub’oniąi. Jie taip pat mū
sų ^giminės,, bet, jau tolimesni. 
Mėš jų.gimįnėmis jau beveik ne
skaitėme; Aš turiu pkrašęs, kaip 
mes giminiavpniės,, bet dabar aš 
to dalyko nekartosiu. . ’
* čią-tiktai noriu pasakyti, kad 

S.ų Kųbijių. žejnjės pabaigą, par
baigė ir Papilio valsčius. Kmbi- Tėvą atleido iš darbo, 
iiali-būrėjo -dideles, sodybaš. So-1 Pabuvę kurį laiką Rygoje, 
dybęsę j įsitaisė; ir. bežemiai. Ku-|1902 metų pradžioje visi parva-į 
biHubse. buvo, ir grytęlnipkų,' ku-/ žiavome namo. Žemė buvo išren- 
rie turėjot Idb.ajfsušigĮąusti. got įduota; tai ur namas buvo užim- 
dy.boše. ; : •• • ... tas. Mes visi apsigyvenome ką-
' Laykajr ėjo .ruožais, ifcūriuęše^iarąitėje^ Buvo labai / ankšta, 
vądjndavb'čšęiūraps. “.BŪYo:, trys-buvorn^ susigrūdę; kol? nūomi- 
ląųkai:. žiemkenčiams javams, Į ninkas išvažiavo.
y^įbblui: /ir pūdymjii.. .Toliaui Pavasarį tėvas pradėjo laukų 
n^ę^KubiBių l^ūkų buvo balos-ir darbus, bet [buvo gana sunku. 
P/eVos. [ Ten . buvo ir ganyklų. Skaudėjo krūtinę. Pralaužti' šon-

.............. .. l-

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
> LITERATŪRA, lietuvių Etentūros, meno Ir mofA 

IM4 m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet ne«enrią, Vintt 
Krėvės, Igno Kapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoi 
>. Raukflo, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* Ir V 
Meflaua straipenlai bei rtudijcts, Iliustruotos nuotraukom!* t 
M. K. Čiurlionio, M. Meikio, V. Kašubo*, A Rūkštdė* Ir JL Vanr

t Pabuvę kurį laiką Piygoje

> DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tat 
Halų šokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dahų 
ivente* bei jų Istoriją ir eigą. Įdomi skaityti Ir nedainuojąs 
tiems, gėrintis autorė* puikiu ttilluml ir surinktais duomenim!! 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja IX

'• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy

gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities Kto 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyf*

Romiai pąraijt* rtudija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnis * 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs Idekrienaa

vitovardžių pavadtnhnaf»tr jų vertiniai | vokiečių kalbą. E&8&' 
umfliigoje 835 puri. knygoje yra Rytprūsių žemėlapis, Kaina F

U - . i J

> KĄ CAUM®8 EKM1, rašytojo* Petronėlė! Orintaltė* *tA
minknal ir minty* <p*e asmenis ir vietas neprft Lietuvoje Ir pir 
maišiais bolševikų okupacijos metai*. Knyga turi 234 puslapiui 
bet kainuoja tik H «

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nerupr®* 
tai ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik k 
lurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po*

Knyf< v-* ifideho formato, 205 puslapiu, kainuoji ffl

v BATTŽTN^ NOVEL&S. H. Eosfcnko Sfryba, 1

lenkiškai nesuprasdavo, tai jis

ta. Miestelyje jis daugiau kalbė
davo lenkiškai negu lietuviškai. 

ė Tėvas, važiuodamas pas dr. 
Ząborskį, pasiimdavo ir. mane. 
Aš -girdėjau, kad lietuvių kalba 
jam užkliūdavo .už liežuvio. Aš 
pasakiau tai tėvui.
■■ — Jis nemoka lietuviškai, bet 
Jr jo lenkų kaiba. nėgeręsnė.

Mano tėyas mokėjo kelias kai- 
Tas. Jis kalbėdavo- lietuviškai, 
ijątviškai, lenkiškai, rusiškai ir 
^vokiškai. Man atrodė, kąd i jis 
lenkiškai geriau kaibėdavofnėgu 
lietuviškai. Namuose mes visi 
įkalbėjome? lietuviškai, Papilio 
-tarme. Ta-taunė ir tėvas kalbėk
• : t

.jo. Kitos tarmės-Įietuviškai ne- 

.mokėjo, o lenkiąkaį buvo" gražiai 
•pramokęs. Jis pramoko .Papily-

- S W-1 A*’ . -b

NAUJI DARBO DRAUS
MĖS NUOSTATAI

arba, įvyniojęs į^ši&p- 

ir pasideda vėlesnei puąĮt&il'Vo? 
ras maitinasi skystu maištu,'to
dėl likusius vabzdžių griaučius 
ištirpdo virškinamuoju skysčiu. 

Vorai vra didžiausi vabzdžiu V

teresų, daro pravaikštas ir vė
luoja, girtauja, dažnai nepagrįs- 

ir tarnautojai, j tai pereina iš vienos įmonės į 
turės duoti! kitą”. į

---- f Vadovai, kurie nesiims prie
monių tvarkai ir drausmei stip
rinti, bus traukiami drausminėn 
atsakomybėn ir jiems nebus mo
kamos premijos, kuriąs dabar

GIFT PARCELS TO LITU CAN! A
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

XC<S»>0‘>^‘COI«‘Q‘I*XX*XX*XX-€<X*X;X*XX'«{<X*XX«;0>X;

,- ; SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp.

, MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2*01 W. 69th St., Chisago, HL 60629 .♦ Tel 925-2737

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, IH.

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

> f Į* •

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vaL ryto iki 10 vaL vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vaL ryto iki 8:30 vai. vak.
<

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

a Viena iš didžiausių kęngūrų 
siekė 7 pėdos aukščio. A‘

MERGINA" ;•

— Ką, tu vėl turėjai naują 
merginą vakar?

— Nieko panašaus. Ta pati tik 
kitaip nusidažius.

— Keli prez. Reagano pata
rėjai susirūpinę blogėjančiais 
santykiais su rusais, tačiau pre
zidentas pasiryžęs rusams ne
nusileisti.

Į SUSIVIENįJEVIĄS LIETUVIU AMERIKOJE
1. yra seniausia, didžiausia ir turiingiausia lietuvių fratemalinė 

organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 mętus.
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos

! r.’’Į darbus dirba. . " ’ . ■ ; -. ’ V J
. SLA — isjnokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 

apdraudų šaver nariams,-r | *(,:T
— apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 

nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA

J gauna visi, kurie tik ateina; į 
darbą, nepaisant jų -produkty
vumo. (E. L.)

■
I ___ ______________________ _
i
i

apdraudžia' ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jiį gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia -terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $&0Q metams.

- kuopų yra visose lietuvių^ kolonijose. e _ * 

jie Jums mielai pagelbės į SLA* įsirašyti
Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:

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

TeL (212) 563-2210 h

SLA

SLA —kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
Kreipkitės į sąvo apylinkės kuopų veikėjus,

" ’r ' Ini LIŪDAS JAKŠYS, 
’ 50 metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA
parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada Ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvį, lietuvius 
ir Betuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kum Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

tr patarė mums toliau studijuoti.

Paltu IX

E
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TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai 

Naujausių moks’c žinių populiarus perteikimas 
JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

SVEIKATOS STIPRINIMAS VALGIU
Taip susitvarkyk savus nusiteikimus (asme
nybę), idant pajėgtum valgyti gyvenimui, 
o ne gyventi vien valgiui, kaip iki šiol daž
nai darei. , .

J ~

(Gyvenimiškas raginimas)
Kalbama didi tiesa, kad mesi Žinoma, reikia bėgti širdies 

esame tokie, kokį maistą naudo- atakai už akių iš anksto tinka- 
. mu maistu. Kai blogai maitinda

miesi prisišaukiame širdies ata
ką, tada dažnai esti šaukštai po 
pietų bet kokiam gydymui. Taip 
buvo ir su minėtu politikieriu- 
mi. Tat, kol dar laikas, nebūki
me paiki, pradėkime tvarkingai 
saugotis širdies atakos ir kitokių 
negalių, tinkamai pradėję mai
tintis.

Reikia kiekvienam iš mūsų 
keisti liguistą gyvenimo kelią 
sveikesniu. Be tokio pasikeiti
mo, visoks gydymasis bus savęs tis ir gyventi naudodamas ne- 
apgaudinėjimas ir gydytojui na
mų statymas bei jo žmonai min- šių sulčių, sriubų, pieno bei pa
ko kailinių padovanojimas. Ga- prasto vandens. Geras matas pa
na, oi jau seniai gana mus taip kankamo vandens vartojimo yra 
^ave niekais versti, štai, ligoniui 
ištiriamas skrandis ir randamas 
jo uždegimas. Patariama jam vi
sų pirma keisti gyvenimo štili’*- 
(changa life style): nustok gir
tauti. O jis atkerta: “Tai ką aš: 
darysiu šeštadienio vakarais?” 
Nemažai bus ir mūsiškių tokios 
oat rūšies, kuriems jpks-gv<b-

jame. Mūsų, kaip ir kiekvieno 
gyvio išsivystymas, o taip pat ir 
kūno sveikatos palaikymas di- 
džia dalimi priklauso nuo pri
imamo maisto ir geriamų skys
čių. Didesnei žmonijos daliai 
trūkumas maisto, ar net badavi
mas trūkstant pagrindinių mais
to dalykų, sudaro didelę sunkė 
nybę. Priešingai yra šiame kraš
te ir daugelyje vakarinių valsty
bių — čia žmonės valgo persi- 
valgydami riebiu maišiu ir susi
laukia nesveikatos pavidale nu
tukimo. Taip ir atsirado 80 mili
jonų nutukusių amerikiečių. Iš jų 
30 milijonų yra 20 procentų nu 
.tukę, o 15 milijonų — labai sū
ri ebėję.

Viena bėda ne bėda

i

rit be jos nėgali apmeti), u? tai btkymuš gaukime, gerdami nu- 
naudotina kalakutiena ir vištie-j griebtą tokį, pasukas, naudoda

mi jį rūgusį (jogurtą) bei val
gydami pieniškas sriubas.

Išvada. Nelaukime, kad kas 
nors kitas pasirūpintų mūsų 
sveikata. Toks laukimas niekada 
neišsipildė praeityje, nėra jokio 
įrodymo, kad jis kada nors ga
lėtų išsipildyti ateityje. Todėl 
nuo šiandien, sustiprinę savas 
asmenybes, mes patys stenkimės 
keisti seną - nesveiką gyvenimo 
vagą daug sveikesne. Pradėkime 
gerti tik naudingus skysčius, 
valgyti vasius-daržoves ir mai
tintis naudingais baltymais.

Daugiau apie tai — kitą kartą. 
Pasiskaityti. Rudolph Oehm, 

MD. The Joy of Good Health. 
Harvest House Publishers.

na be odos. Apsieikime be visų I 
“garbinamų” stoikų, kumpių, 
dešrų, jei jos riebios. Sojos pu
peles imkime visi vis daugiau] 
pamėgti ir gausiau visokiais pa
vidalais jas naudoti. Taip besi
maitindami mes su maistu pa
jėgsime stiprinti kūno sveikatą, 
didinti jo atsparumą visokioms 
negalėms.

Labai naudingas, skanus rr 
sveikas, greitai parengiamas 
maistas yra kiaušinių baltymai. 
Juos galima naudoti žalius, vir
tus (nanaudojant tryinių), pa
keptus su alyva ir valgant su 
juoda, stambiai maltų grūdų 
duona (plyta) ir nepamirštant 
pomidorų. Galima paskaninti, 
kiek pipirų užbarščius. Iš pieno

Kuršių mariose

nuo 50 iki 70 procentų vandens, mėgtas rūgusis pienas yra tikra 
Nė vienas žmogus tegul nė ne
mano, kad jis gali sveikai jaus-

pakankamai skysto maisto, vai-

— Austrijos katalikų žinių 
agentūra pranešė, kad Čekoslo
vakijos katalikų kardinolas Fr. 
Tomasek parašė Religinių reika
lų įstaigai skundą dėl diskrimi
nacijos prieš tikinčiuosius Čeko
slovakijoje. Jis pasakė, kad, ne
atsižvelgiant į konstitucines ga
rantijas, tikintieji yra persekio
jami darbe, mokykloje ir kitur. 
Šiais metais Čekoslovakijoje bu
vo suimta apie 20 pranciškonų 
vienuolių ir nemažai bažnytinių 
tarnautojų.

jai (virš 60 melų) nuo rugsėjo 
23 dienas galės gauti fotografi
jas ir asmens pažymėjimą 6117 
S. Kedzie Avė. Reikia pristatyti 
gimimo metrikus arba automo
biliui vairuoti leidimą.

— Prokuroras Richard Daley 
patraukė teisman 21 namų savi
ninką už buto neprižiūrėjimą ir 
žiaurų elgesį Berwyn srityje.

Baltymai — naudingas 
. maistasatgaiva. Susitvarkykime laiku 

dantis, kad pajėgtume vaisiais 
ir daržovėmis savo kūną pakan
kamai prisotinti. Čia vien knėp- 
telėjimo nepakanka gerai svei
katai užlaikyti. Čia gyvendami, 
vandenį kūnui gaukime dau
giausia iš naudingų skysčių bei 
vaisių su daržovėmis.

Kiekvienas turime skirtingą 
sveikatos kraitį, bet naudingu 
maistu ir sveikais skysčiais kū
ną maitindami, mes galime kū
no atsparumą visokioms ligoms 
labai pastiprinti. Todėl visiems 
lietuviams, ypač pensininkams 
patartina vietoje paprasto van- 

] dens, naudoti vaisius - daržoves 
įvairiausiame pavidale, o taip 
pat ir jų sunkas. Ir šeštadienio 
vakarais, ne taip, kaip anas alaus 
gėrėjas, mes vien sveikais gėri
mais savo kūną gaivinkime.

Visuomenei skirtame vanden
tiekio vandenyje kartais esti ge
rokas kiekis Įvairių medžiagų, 
kurios yra svetimos žmogaus 
kūnui. Didžiausia tokio vandens 
priemaiša yra CHLORINAS 
(chlorine). Jis primaišomas Į 
vandentiekio vandenį, kad suma
žintų bakterijų augimą jame. 
Tai gera ir stipri-priemonė žmo
nes saugant nuo susirgimo sun
kiomis, bakterijų sukeltomis li
gomis. Tai gera pusė tokios ap
saugos. Bet yra davinių, kad ta 
priemaiša gali pakenkti sveika 
tai, ypač kai chloras susijungia 
su kai kuriomis organinėmi- 
medžiagomis. Yra davinių, kad 
vandens chlorinavimas gali veik 
ti vėžį sukeliančiai.

Gyvename susikimšę. Jei val
džia nesirūpintų vandens švara, 
mes labai nukentėtume. Kiekvie
nas geras veiksmas kartais gali 
turėti ir neigiamų pasekmių. 
Sakysim, toks vaisių purškimas 
čia plačiai praktikuojamas. Be 
purškalų, čia mes visai neturė- 

Į tume vaisių. Todėl palinkime. 
! Iret nepalūžkiirie: atsargūs būki

me, vaisius nusiplaukime ir su 
didžia nauda kūnui juos naudo
kime.

Taip elkimės ir su vandeniu. 
Gėrimui naudokime vaisių sun
kas, pačius vaisius, o taip pat ir 
daržoves. Virintą vandenį nau
dokime valgius gamindami. 
Taip besielgiant, vilkas bus so
tus ir avis sveika.

Nebijokime kietesnio vandens, 
jei prisieina jis naudoti. Venki
me dirbtinai sumink tšinto van 
dens. Distiliuoto vandens nenau
dokime. Taip pat ir gėrimui lie
taus vandens venkime. Kietas 
vanduo naudingas sveikatai, nes 
jis turi kalcio*ir magnio, jiedu 
daro vandenį kietą ir dalinai 
saugo žmogų nuo širdies atakų. 
Dirbtinai suminkštintas vanduo 
gali turėti perdąMg.drų£kos, kuri 
gali pabloginti Širdies negeroves 
ir kraujospūdį.

Švarus šaltinio vanduo, taip 
lietuvių vertinamas. yra švarus 
nuo priemaišų ir naudingas 
vartoti.

Baltymas (protein) susideda 
iš aminų rūgščių. Vienos jų yra 
svarbesnės, kitos ne tokios svar
bios, o trečios — būtinos kūnui. 
Tos rūgštys atsiranda kūne, su
valgius baltymą (kiaušinio, mė
sos, duonos, žuvies, sojos pupe
lių, ankštinių...). Baltymas kū
nui, jį suvirškinus, esti suskal
domas į amino rūgštis. Jos yra 
plytos mūsų kūnui. Iš tų amino 
rūgščių, tokių plytų esti sustaty-; 
tos visos kūno dalys: kaulai, or
ganai, raumenys, kraujas, raiš
čiai ir visi kiti kūne esą dalykai.

Atsimintina, kad ne visi bal
tymai yra vienodos vertės kūnui. 
Vienus organus kūnas gali pa
sigaminti -(kaulus, raumenus...) 
iš tam tikrų amino rūgščių. To
kių rūgščių yra didelis rūšių 
skaičius. Iš vienos rūšies kūnas 
gali pasigaminti jam reikiamą; 
kitą amino rūgštį. Tai sudėtin
gas darbas, vykstąs mūsų kūne 
visai mums nežinant ir nejau
čiant. Bet yra tokios amino rūgs-: 
tys, kurių kūnas negali pasiga
minti, jos yra vadinamos “svar
biomis” (essential). Tokias kū
nas turi gauti su maistu; tokiu | 
maistu, kuris turi baltymų, iš} 
kurių kūnas gali gauti minėtas; 
svarbias amino rūgštis. O balty
mai, tos amino rūgštys, yra rei
kalingos ne tik augimui, bet ir 
cjsinešiojusias kūno dalis at
statyti.

Čia ir prieiname svarbų rei
kalą mityboje: nevalgysi nau-i 
lingu baltymų, negausi susine- 
iojusioms kūno dalims atstaty- 
> Pb’tų, naudingų, būtinų amino 
ūgščių. kurios gaunamos iš nau- 
lingų kūnui baltymų. Už tai 
.tiekvienam iš mūsų reikia mi- 
yboje dviejų svarbiausių daly

kų: žinojimo ir to žinojimo pa-; 
naudojimo. Mums reikia ne tik 
apsišviesti, kokie baltymai kū
nui naudingiausi, bet ir valgyli 
tuos naudingus baltymus.

Naudingi kūnui 
baltymai

Geras naudingų baltymų (tu
rinčių visas svarbias amino 
i-ūgštis, kurių kūnas pats negali 
pasigaminti iš paprastesnių to
kių rūgščių) šaltinis yra valgy
mas sekančio maisto: mėsos, žu
vies, kiaušinių, pieno ir sojos 
;>upelių. Labai svarbu suprasti 
kiekvienam mūsiškiui, kad mes 
valgytume PILNOS VERTĖS 
BALTYMUS (turinčius visas 
amino rūgštis) M. KIEKVIENU 
valgiu. Reikia suvalgyti vieną 
gramą baltymų vienam kiiogra-1 
mui kūno svorio. Sakysim, jei 
žmogus sveria L>4 svarus, jam 
baltymių reikia kasdien suvalgy
ti 70 gramų.

Jei valgytum tik kiaušinius,’ 
tai jų baltymų reikėtų ' gana 
daug suvalgyti. Toks valgymas 
atsibostų. Todėl naudinga nau
doti įvairius naudingų baltymų 
šaltinius: mes turime kasdien 
valgyt»-gerti pieno, žuvies, kiau
šinio baltymų, liesos mėsos (ku-

— Galima namo savininką 
traukti teisman, jeigu jis paima 
$300 į mėnesį už butą ir nepa
taiso jo kur reikia.— Rusų estradinė dainininkė 

Katie Suržikova, kuri pasirody
davo scenoje pusnuogė ir dainuo
davo stovėdama ant galvos, bu
vo papeikta Sovietų spaudoje. 
Jai buvo pasakyta, kad artistai] 
turi laikytis estetinių normų.

kartą paroje pasišiapinimas vi
sai kaip vandeniu •— permatomu 
ir bespalviu šlapimu. Kitas ge
ras pakankamo skysčių (naudin
gų, žinoma) vartojimo yra šla
pimo padarymas per parą nema
žiau vieno litro (kvortos). Dar 
Šiandien pasitikrinkime kiekvie
nas tuo reikalu savo šlapimą. 
Tada žinosime, kur mes stovi
me naudingų skysčių suvartoji
me. Tikras dalykas, kad beveik 
kiekvienas sužinosime, kad ne
pakankamai naudingų skysčių 
geriame. Tada, žinoma, kiekvie
nam reikės pasispausti, kad iki 
normos pasiektume naudingų 
skysčių vartojimą.

Vasarą ir rudenį vaisių-daižo- 
vių naudokime kuo daugiausia. 
Gyvename tokiame rojuje, kur 
vaisiai ir daržovės nesibaigia

Kai dvi bėdos užsėda, netrun
ka žmogų suėsti. Šalia nutuki
mo, šio krašto žmonės turi dar 
antrą blogybę: jie permažai su
naudoja kai kurių maisto da
lykų. Kiekvienam iš mūsų rei
kia ne tik nenutukti, bet ir įvai
rų maišia naudoti, tada mūsų 
kūnas bus geros sveikatos ir bus 
atsparus daugeliui negalių, įskai
tant širdies atakas ir vt*žį.

Kaip nesielgti pasimokykime 
iš dąbar mirusio širdies .ątaka 
vieno žymaus kongresmano. Jis, 
■turėdamas širdies priepuolį, lai
kė save sergančiu sloga ir dirbo 
sunkiai, kada būtinai reikėjo 
gulėti. Jo širdies raumenų d de- 

]lis plotas negavo maisto (mas- ' bai svarbus gerai sveikatai pa- 
sive heart attack). laikyti. Įvairios kūno dalys tus per ištisus metus. Lietuvių pa-

ų eiti iš purvinos bal.oir|?saftsUmą. 
šio rašinio tikslas yra bent vie
nam nesveikatos baloje besiran
dančiam padėti išbristi į sveiką 
gyvenimą ir juo pradėti džiaug- 
..s. l odei visi pradėkime švies
tis teisingos mitybos pagrindais.

Vandens naudojimas
Kiekvienam žmogui pakanka

mas vandens naudojimas yra la-

Tau can’t afford to be wrong*
Because if
the *

: 's finances.
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Ear the woman
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And that’i whert ŲJS.
Savings Bonds come in. By 
them through your bank. Or 
encourage your husband to 
sign up tor the Payroll Sa^ 
ings Plan where he work*- 

IW way, while you’rw 
meeting the day-to-day 
perises. you’ll still be bvildJ^r 
a more secure K rture for your 
farai ly.

U.S. Savings Bonds. For 
the woman whc 
a good bargain.

m ArncriCxV

— Negalima nuomoti buto be • ° 
vandens, išmuštais langais ir 
apleistais laiptais.

— Pietų Korėjos kariuomenės 
eilinis kareivis pabėgo į komu
nistinę šiaurės Korėją] Jis pa
reiškęs komunistams, jog jam 
nepatinka Pietų Korėja, kur “pi
nigai nusprendžia viską”.

— Vyresnio amžiaus gyvento-

— Kas nepajėgia atsikratyti 
alkoholio, gali telgfgn c___
Plaines gydytoją-^f. M^ldman 
tokiu telefonu: SOBERI 
trukus gaus specialisto'nurody
mus.

— Brazilijoj nuo bėgių nušo
kęs traukinys užsidegė ir sude
gino 42 žmones.

JŪROS VĖJAS 1 £

Žalias jūrų vėjas per bangas ateina, 
Ūždamas ir skleisdamas liūdno kelio dainą, 
Ir, priglaudęs veidą Į putas, it sniegą, 
Kaip pavargęs vaikas, ten ramiai užmiega...

O, kad aš galėčiau, kaip tas jūrų vėjas, 
Poilsj surasti krantą palytėjęs.
Bet toli tas krantas* kurs mane paguostų, 
Ir Į ji patekti aš nerandu uostų.

Tai todėl klajoju ten neb.esugrjždams 
Ir tik liūdną dieną visada surasdams. 
Jos čia man suklupo jau į eilę metų, 
Tai verkiu lyg vaikas motiną pametęs.

O, kad taip galėčiau, kaip šis jūrų vėjas, 
Atsidusti, krantą tėviškės priėjęs, 
Tai užgulę liūdnos dienos pakelėje 
Tirptų, tartum putos sniegu pražydėję..

1

Bet tas jūrų vėjas lekia vis ir lekia, 
Ilgesys mane gi, kaip tą putą, plaka.

Dagys

/
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Barbarai nužudė 269 beginklius žmones
—,Barbarai nužudė 269 nekaltus beginklius žmones, 

— pirmadienio vakare savo kalboje pareiškė prezidentas 
Ronald Reaganas, turėdamas galvoje Sachalino salos 
pakraščiuose rusų lakūnų numuštų naktį paklydusį Pietų 
Korėjos keleivinį lėktuvą, iš Aliaskos skridusį į Seoul 
aerodromą.

Paskutinis Pietų Korėjos lėktuvo kapitono praneši- 
mdš japonams buvo, kad: jis skrenda liofchidds salos šiau
rėje, planuoja nusileisti Hohšu 'šhloš rytiniame, aerodro
me keliems keleiviam^ Išleisti, pasiimti degalų ir skristi 
tiesiai į tarptautinį Seoul aerodromą.

Kiekvienas pranešimas, kurį Sovietų valdžios atsto
vai iki šio meto paskelbė, buvo melagingas. Nespėjo ame
rikiečiai -prabilti, kad nelaimės metu pro šalį praskrido 
JAV karo lėktuvas, Sovietų valdžia pareiškė, kad jeigu 
ne Amerikos karo lėktuvas, tai Sovietų lakūnai būtų ne
šovę į keleivinį Pietų Korėjos lėktuvą, kuris yra “labai 
panašus” į Amerikos karo lėktuvą. Sovietai pasakė, kad 
amerikiečiai atskrido šnipinėjimo tikslais, todėl Sovietų 
lakūnai ir paleido raketą.

Amerikos lakūnai skrido tarptautinėje erdvėje. Jie 
buvo apie 10 mylių atstumoje nuo sovietinės erdvės lini-. 
jos. Be to, amerikiečiai buvo 30,000 pėdų aukštumoje, 
kada Pietų Korėjos lėktuvas buvo vien 10,000 pėdų aukš
tumoje. Pietų Korėjos keleivinis lėktuvas buvo praskri- 
dęs Kamčatkos pusiasalio dalį ii* artėjo prie Sachalino 
salos. Paskutinis Sovietų pranešimas sako, kad Ameri
kos lėktuvas, šnipinėjęs Sovietų erdvėje, sukėlęs sumiši
mą Sovietų lakūnų tarpe, todėl jie ir paleidę raketą į 
Pietų Korėjos lėktuvą.

Tikrovė yra visai kitokia. Amerikos lėktuvas visą 
laiką buvo tarptautinėje erdvėje; Sovietų lakūnai, seku
sieji nuklydusį keleivinį lėktuvą, negalėjo pastebėti Ame
rikos lėktuvo, nes jis buvo 1,000 mylių atstumoje nuo 
Sovietų lakūnų tarptautinėje etrdvėje.

Amerikos kariuomenės vadovybė atidengė plAlKptį, 
kurios rusai per 30 metų nežinojo. Jie spėliojo, kad ame
rikiečiai turį kažkokį prietaisą, leidžiantį jiems matyti 
labai toli ir girdėti dar iš toliau, bet tiksliai rusai nieko 
nežinojo. Rusams į galvą neatėjo mintis, kad japonai 
būtų galėję girdėti Sovietų lakūnų ir kariuomenės vado
vybės pokalbius keliasdešimt mylių atstumoje.

Amerikoje buvo pasklidęs gandas, kad Sovietų ka
riuomenės vadovybė turi visas svarbiausias paslaptis, bet 
vis dėlto paaiškėjo, kad rusai visų paslapčių nežino. Kaip 
jie nežino paslapčių apie erdvėlaivius, taip jie mano, kad 
laisvasis pasaulis nežino paslapčių apie Sovietų kariuo
menės vadų įsakymus. Rusams ir į galvą neatėjo mintis, 
kad amerikiečiai šias paslaptis būtų patikėję japonams. 
Rusai žinojo japonų nuotaikas okupanto atžvilgiu, todėl 
jiems neatėjo mintis, kad japonai būtų galėję klausyti ir 
užsekorduoti Sovietų kariuomenės vaęjiį. įsakymus lakū
nams ir įsakymų pildymą.

“Tass” agentūrai paskelbus, kad Sovietų kariuomenės 
vadovybė nieko nežinanti apie keleivinio lėktuvo nurau
simą, sekretorius George Shultz pakvietė žurnalistus į 
Valstybės departamento salę ir nurodė jiems tikslų laiką, 
iki minutės, ką Sovietų lakūnas pranešinėjo ir ką Sovietų 
kariuomenės vadas įsakinėjo. Paskelbti-faktai aiškiai ro
dė, kad Sovietų valdžios kontroliuojama “Tass” agentūra 
meluoja.

Prezidentas Reaganas pirmadienį sakytoje kalboje 
pakartojo Sovietų lakūnų pranešimus savo vadovybei ir 
generolų įsakymą. Kas rusiškai suprato, tai aiškiai gir
dėjo Sovietų karo vadovybės įsakymą numušti beginklį, 
paklydusį Pietų Korėjos keleivinį lėktuvą.

Sovietų aviacijos vadas Sachalino saloje pranešė, kad 
Sovietų lakūnai atliko savo pareigą, begindami Sovietų 
karinę bazę Sachalino saloje. Jis pastebėjo, kad nepažįs
tamas lėktuvas rinko slaptas žinias Amerikos kariuome
nės vadovybei. Iš kur tas generolas galėjo žinoti, kad ne
pažįstamas lėktuvas rinko karo paslaptis Amerikos ka
riuomenės vadovybe:? ■ T ,. į j

JAV vyriausybė padavė skundą “Jungtinių-Tautų J 
Saugumo tarybai, kuriame reikalauj^ina, kad Sovietu i 
vyriausybė atsiprašytų už beginklio keleivinio lėktuvo 
numušimą ir leistų Amerikos ir Pietų. Korėjos vyriausy
bėms ištirti lėktuvo numušimą ir surasti jūron nusken
dusį lėktuvą, kad žuvusiųjų lavonus galėtų atiduoti šei
moms palaidoti. Be to, rusai turi atlyginti žuvusiųjų šei
moms už kiekvieną nužudytą keleivį ir įgulos narį.

Pradžioje buvo paskelbta, kad rusų,numuštame lėk
tuve buvo 30 amerikiečių, bet dabar paaiškėjo, kad žuvo 
61 Amerikos pilietis, skridęs iš New Yorko į Seoulo mies
tą. Advokatai jau užvedė bylas prieš Sovietų vyriausybę, 
kad atlygintų už žuvusiuosius. Amerikos advokatai gavo 
prašymus vesti tarptautiniame teisme bylą už visus rusų 
lakūnų nužudytus keleivius ir įgulos iiafius.

Kad Sovietų valdžiai nebūtų jokių abejonių ir kad 
Sovietų valdžia negalėtų kaltės versti Sovietų lakūnams, 
sekretorius George Shultz ketvirtadienį Madride pasi
matys su Sovietų užsienio reikalų ministeriu Andrei Gro- 
myka ir jam parodys visus duomenis apie Sovietų lakūnų 
atsakymus kariuomenės vadams.

Sovietų generolas pagyrė lakūną, atlikusį savo parei
gą, tuo tarpu prezidentas Reaganas nurodė, kad Sovietų 
lakūnai, skridę į Kubą, ne kartą praskrido pro Amerikos 
karines bazes, bet amerikiečiai nebešaudė į Sovietų lakū
nus. Amerikiečiai būtų galėję rusų lėktuvus numušti, bet 
jie taip nepasielgė. Sovietų aviacija Įsiveržė į Čekoslova
kiją, Vengriją, Bulgariją, Jugoslaviją, Lehkiją, Afganis-

Dargio radijo valandėlei - 50 metų

Gertruda Dargienė ir Povilas P. Dargis

šeštadienį, šsm. rugsėjo 17 d., Pitts burghe, Lietuvių Piliečių salėj, apy
linkės SLA kuopos ir Pittsburgh o lietuvių mokyklos pagerbs Povilą P. 
Dargį, SLA Pildomosios Tarybos pirmininką ir kitų organizacijų narį, 
už pravedimą Lietuvių Radijo valandėlių ištisus 50 metų galingoje ra

dijo stotyje, girdimoje Cleveland e, Kanadoje ir net Washingtone.

JĖZUITAIS
Praeitą line jėzuitų ordino kongrega- 

penktądienj Romos priemiestyje cija.
Jėzuitai buvo įsteigti prieš

ROMA, Italija.

Borgo Santo Spirito,, jėzuitu rū-
Hiūdse, prasidėjo 33K>ji genera- 443 metus. Juos įsteigė ispanas
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taną ir -kitur, tuo tarpu niekas į Sovietų lėktuvus-nebe
šaudė, o Sovietų lakūnai barbariškai užpuolė Pietų Ko
rėjos keleivinį7 lėktuvą ir jį numušė.

Prezidentas pranešė, kad Kanados vyriausybė už
draudė Sovietų lėktuvams naudotis tarptautiniu Mont
real™ aerodromu 60 dienų. Papildomi Kanados vyriau
sybės pranešimai sako, kad Kanada uždraudė Sovietų 
lėktuvams naudoti kitus Kanados aerodromus Newfound- 
lande ir kitur, ko?paaiškės Sovietų valdžios pozicija ke
leivinio lėktuvo numušime.

Prez. Reaganas pranešė, kad jis palauks sekretoriaus. 
G. Shultz susitikimo su Sovietų užsienio reikalų minis
teriu A. Gromyka. jis palauks, kol sekretorius Shultz 
grįš ir praneš apie Sovietų valdžios poziciją šiuo klau-j 
simu. JAV nesiunčia lėktuvų į Sovietų Sąjungą. Ameri
kon atskrendantieji Sovietų lėktuvai neskrenda jiems nu
rodyta kryptimi, bet užsuka į laivyno ir aviacijos cent
rus. Šiuo reikalu bus pasitarimas su Sovietų valdžia ir 
bus jiems uždrausta naudotis Amerikos aerodromais, kol 
jie nepakeis savo pozicijas apie beginklių keleivių lėktuvų
šaudymą.

Iki šio ineto Sovietų valdžia nepranešė Sovietų Są
jungos gyventojams, kad jų karo lėktuvas numušė Pietų 
Korėjos keleivinį lėktuvą ir nužudė visus 269 keleivius.

Vak. Vokietija, Anglija, Prancūzija. ’Ispanija ir ki
tos valstybės smerkia Sovietų Sąjungos vyriausybę ir rei
kalauja baigti keleivinių lėktuvų užpuldinėjimus.

, Ignas Lojolą. Jam dingtelėjo 
mintis įsteigti tokį katalikų or
diną, kuri gintų katalikų bažny
čią? Jis-priėjo, išvados, kad pote
pių neužtenka. Reikia imtis ki
tokių veiksmų bažnyčiai padėti.

Lojolą seniai <gąįyojo apie rei- 
i lęaiją padėti bažnyčiai. 'Tas savo 
mintis -jis viešai skelbė. Bed<V 
tydamas savo mintis, jis stipriai 
susikirto -sųjspanų kariu'omėiiės 
karininku. *Nuo žodžių nueita 
prie kitų argumentų. Ispanijos 
karininkas išsitraukė ginklą ir 
peršovė Lojolai koją. Palietė 
kaulus. Jie labai lėtai gijo. Lo
jolą atvažiavo į Kataluniją gy
dyti koją. Ka tai unijoj gulėda
mas medžių šešėlyje, sugalvojo 
ir paruošė planus dabartiniam 
jėzuitų ordinui.

Būdavo laikotarpių, kada jė
zuitų ordinas buvo labai stiprus. 
Ypač jis buvo galingas Ispanijoj. 
Bet buvo ir tokių laikotarpių, 
kada ispanai išvijo visus jėzui
tus iš Ispanijos. Įvedus Ispanijo
je respubliką, jėzuitų galia ten 
ir vėl buvo apkarpyta.

Dabartiniu metu visame pa
saulyje yra virš 29,000 jėzuitų. 
Jie išsiblaškę po visą pasaulį.
Įtakingesnieji ir stipresnieji jė
zuitai veikia pavieniai, bet vie
tomis dažniausiai jie veikia or
ganizuotai, turi savo provincijas. 
Lietuvių tarpe taip pat yra jė
zuitų. Jų nedaug, bet jie veikia 

organizuotai. Chicagos lietuviai
(Nukelta į Šeštą puslapi)

J. PUŠĖNAS

SUSITIKIMAS MONTANOJ
(Tęsinys)

— Dievas vienas težino penkiems, aš žinau 
keturiems, o jūs, jei tris gaunate, tai džiaukitės. 
Tss! Kad aš jūsų nė kvėpavimo negirdėčiau! — 
Rėžia liniuote į štalą, net aidas kelis kartūs pasi
kartoja.

Jis jau nebejaunas, gerokai virš keturių de
šimčių, neaukštas, bet kresnas, be barzdos ir be 
ūsų, plikai nusiskutęs galvą. Ant krūtinės po lie
mene jis nešioja kietą, kiek pamargintą plastiko 
lapą, kuris turi priminti krakmolytus marškinius 
ir pridengti blogos kokybės ir nešvariai išskalb
tus apačioje. Ant to plastiko prisegtas tokios pat 
medžiagos baltas, stačias kalnieriukas, su atlenk
tais kampeliais po barzda ir su juoda kukarda. 
Per švarko rankoves kiek išlindę barška tokios 
pat kietos medžiagos mankietai su pagražintais 
segtukais. Braška tie jo papuošalai nuo kiekvieno 
pasijudinimo, kiekvieno galvos pasukimo, todėl 
jis vengia sukti galvą, geriau sukasi visu kūnu, 
lyg jo galva būtų nejudomai pristiprinta prie jo 
pečių.

^ako, jis niekuomet .marškinių neskelbiąs, 
nes e^ą> iahri šykštus. Jei jo globotinė, kurią mo
kiniai Lapore praminė, norinti išplauti jo marš- 
K»D»US, 131 S3J 3S*

— Pasiimk k: ygą ir mokykis, dar. mat, mui

lą eikvos. Tų marškinių niekas nemato. Kitą mė
nesį, kai eisiu į pirtį, už tą pat kainą ir marški
niai išsiskalbs.

Mankietams ir manyškoms jokio skalbimo 
nereikia. Kai iš po nakties atsiranda musių taš
kai ar nešvarių pirštų nuospaudos, užtenka pa
šlapinti, palietus liežuvį pirštu, ir patrinti švar
ko padelkomis.

Kažkokios melsvos medžiagos jo švarkas, su 
plonomis baltomis drieželėmis. kai kuriose vietdše 
taip nusitrynęs, kad žiba kaip plienas, ir rengiasi 
parodyti klasei jo neplaukus apatinius. Jis visuo- < 
met ateina su tuo pačūų turbūt tą vieną teturi.

Bet jis yra kietas ir neatlaidus mokytojas. 
Jo pamokos metij būna taip tyku, kaip vasarą 
prieš audrą, rodosi, atmosfera slegia, nejauku, 
net savo širdies plakimą girdi. O jei kas kitame 
klasės gale turi aštresnę plunksną ir rašo, tai ji 
popierių skrebena taip stipriai, rodosi, koks va
balas į ausį įlindo. ,

Buvo pati algebros pamokos Įtampa. Ringus 
bagia dėstyti naują pamoką, atsisėda prie stalo, 
atsiverčia dienyną ir seka akimis mokinių sąrašą, 
galvodamas, kurį pašaukti pamokos atsakinėti. 
Klasėje tylu, lyg visi būtų mirę. Kiekvienas lau
kia su baime, ar tik ne jo pavardė pasigirs. Kad 
ir kaip gerai pamoką išmokai, nežinia, kaip gali ' 
išeiti. Gali ko nors nesuprasti, gal ką užmiršai, 
štai ir dvejetas, o po to ir laižykis, kaip šuva savo 
žaizdą. Antras dvejetas yra jau daug lengviau 
gauti, nes savimi pasitikėjimas sumažėja, didesnė 

baimė atsiranda, o svarbiausia, kad po to moky
tojas Ringus niekuomet daugiau tokiu mokiniu 
nebepasitiki ir daug griežčiau ir daug ilgiau ji 
klausinėja tol, kol jis gauna progos naują dvejetą 
suriesti.

Šios mirtinos tylos metu girdisi klasėje aiš
kus cypt, cypt, cypt, lyg viščiukas, lyg paukštelis 
ar švilpukas.

Ringus pakelia galvą nuo knygos, žiūri Į kla
sę priešais save ir klausosi: cypt, cypt, cypt. Jam 
aišku, kad klasėje krečiami šposai, bet jis nežino 
kas. Cypčiojimas ritmiškai kartojasi.

— Vilčikas, von už .durų!
Vilčikas, jau subrendęs vyras, skutama juo

da barzda ir skutamais ūsais, atsikelia iš pasku
tiniojo suolo, dideliais žingsniais pereina per kla
sę. linkteli mokytojui, kaip reikalauja mandagu
mo etiketas, ir piktai išeina per duris.

— Aš tau parodysiu išdykauti! — Ringus pa
grasina išeinančiam Vflčiktri, ir vėl piktai žiūri 
Į klasę.

— Cypt, cypt, cypt, — kartojasi tuo pačiu 
ritmu.

— Tsit! — surinka įpykęs Ringus taip smar
kiai, net sienas, rodosi, šudreba, bet cypt, cypt, 
cypt kartojasi, lyg niekur nieko.

' ’ Niekas klasėje nežino, kas čia darosi, visų 
nervai įtempti iki trūkimo.

— £,ė,ė! Pelė-ė-ė-ė! Ponas mokytojau, — 
staiga sucypia viena mergaitė. Visos pašoksta ir 
atsistoja ant suolų.

— Kokia pelė, iš kur ta pelė?! — užriko 
Ringus.

— Apie mano kojas bėginėjo, į pasienį nu
bėgo, ten už suolo, — pasigirsta balsas.

Ringus ateina prie mergaičių. Visa klasė 
pradeda bruzdėti, o kai kas susijuokia.

— Tuojau sėskitės visos, čia jokios pelės nėra,
— rūsčiai sukomanduoja, nueina į vidurį klasės 
ir stebi, kaip tvarka vėl grįžta.

— Ponas mokytojau, ponas mokytojau, pelė 
prie jūsų kojų, — greitai surinka ta pati mer
gaitė.

Ringus šokteli abiem kojom į aukštą, pasi
remdamas į stalą rankomis. Visa klasė pilnu bal
su nusikvatoja, bet staiga nutilsta. Ir vėl girdisi 
cypt, cypt, cypt

— Cit! — trinkteli Ringus su liniuote į stalą,
— kad aš jūsų nė balso negirdėčiau! švedas, prie 
lentos!

Atsistoja suolų gale paaugęs berniukas ir di
deliais žingsniais ateina prie lentos. Pailgas jo 
veidas išsitempęs, storos lūpos geiukai praviros.

Mokytojas Ringus diktuoja jam uždavinį ir 
atidžiai stebi klasę. Jam be galo norisi pagauti 
išdykėlį ir jį nubausti taip, kad ne tik jis. bet ir i 
visa klasė bei mokykla visiems laikams atsimintų. |

(Bus daugiau) * I
_______ _______________________________________
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Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

EUDEIKTTeL: 562-2727 arba 562-272§

Service 455-4504, Pm* 04C54

GAIDAS -• DAIMIDVilniaus KatedraPOPIEŽIUS NEPATEN
KINTAS JĖZUITAIS

JĮ

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wortcherter Community klinikos 
Medicinos direktorius

1*33 5. Manheim RcL, Westchester, 111. 
VALANDOS: 3—8 darbo dienomis

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

Estela McNamee, pirm.

5 T 
I
t 
*
s

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

lokiu adresui
Naajietsos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 6060d

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

GYDYTOJAS lit CHIRURGAS, 

1PEC1ALYM: AKIŲ LIGOS 

WQ7 Wert 103H Street 

Vilmdrw pagal

(Atkelta iš 4 psL) 
jiems sudėjo pinigus iir jie pasi
statė didelį namą.

Visoje Amerikoje veikia jėzui
tai, turi savo provincijų, bet lie
tuviai Amerikoje sudaro savo 
provinciją. Jie yra Chicagos kar
dinolo priežiūroje, bet nepri
klauso nuo Amerikos jėzuitų.

Kiekviena provincija siunčia 
po 2 atstovus. Lietuviai jėzuitai 
taip pat pasiuntė savo atstovus 
į penktadienį prasidėjusią gene
ralinę kongregaciją. Iš viso į 
Bargo suvažiavo 220 atstovų. 
Į kongregaciją įeina visa eilė jė
zuitų Centro atstovų.

Kongregaci j a renkasi jėzuitu 
generolui išrinkti. Jėzuitų gene
rolas turi didesnės galios negu 
kariuomenės generolas. Jo įsa
kymas neginčijamas, jis pildo
mas. Nė vienas jėzuitas nepasa
ko “Ne!” jėzuitų generolui. Toks 
paliktas pagrindinis I. Lojolos 
dėsnis.

Paskutiniu jėzuitų generolu 
buvo Pedro Arrupe. Jį ištiko šir
dies priepuolis. Jis buvo para
lyžiuotas. Visiems buvo aišku, 
kad jis jau nebegalės jėzuitams 
vadovauti. Gen. Arrupe jėzuitus 
įvėlė į politiką Pietų Amerikoje 
ir kitur. Vietomis jie bendradar
biavo net su komunistais, ėjo 
prieš bažnyčios hierarchiją.

Popiežius Jonas Paulius II, pa
tyręs, kad gen. Arrupe nepa- 
sveiks, paskyrė du jėzuitus or
dinui valdyti. Vyriausiuoju jis 
paskyrė 80 metų jėzuitą Paolo 
Dezzą ir jo pavaduotoju — 54 

Otto* fUfwn**; 774-28M,

1

PERKRAUSTYMA1

Relief

C I9S3 Dorsey Laboratories. Drrision cf

• Pirmoji automobilių paro
da buvo 1900 metais New York.

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL 6042?

Ved«|< — Alden* Davirvt 
TelHj 773-1543

OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI
MH W. 71rt St TeL 737-514* 

Tikrint akis- Pritaiko akinim 

ix “contact lenses”.

$.©.'3 PRACTICE 
HOLISTIC MEDICI NEį 
TREATING THE 
WHOLE PATIENT 
AND NOT JUST THE 
DISEASE OR INJURY

Apdrausta* perkraurtymat 
it Įvairiu atstumu.

ANTANAS VILIMAS
TeL 374-1382 arte 3744994

l eidiinai — Pilna apdraedi ~ 
ŽEMA KAINA

Priima m Master CheTge 
ir VISA korteles.

R. ŽERĖNAS. T *L 925-8041

Dr. LEONAS SEIB UTIS 
INKSTŲ, PŪSLtS IK 

PROSTATOS CHIRURGIŲ 
2454 WEST 43rd STUKT

RADIJO JEIMOS VALANDOS

Šeštadieniai* ir sekmalieni*!* 
nuo 8:30 iki 9^0 r*L ryta 
Stotie* WOPA - 1498 AM 

traurtiuojomo. jj rtu4i>» 
Marquette Parka.

Prostatos, inkstų ir ilapujoa 
takij chirurgija.

3025 CENTRAL AVĖ.
, St Petersburg, Fla. 3371$

Tel. (8132

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

VANCE FUNERAL HOME ‘

v

%

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

l

i

1

m
i

5 — Naujienos, Chicago, 8, HL Wednesday, September 7, 1983

i. 
į

iLMdien nuo pirmadienio iki peaJt- 
tadienio 8:30 vaL vakaro. 

VUot laido* ii WCEV rtotba.

190 PERCENT OF 
ALL D.Q'S ENGAGE 
W PRIMARY CARE 
MEDICAL PRACTICES 
WITH OVER 50 PER
CENT LOCATED IN 
SMALL TOWNS 
AND RURAL AREAS.
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Lietuvos Aidai” Į
KAZR BRAZDilONYTt I

St Petenburg. Fix, 12:30 vaL p.p. 
U WITS stotie*, 1110 AM bang*.

Z646 W. 7Ut Street
Chicago, lUinots 6062* 

Telef. 778-1374

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NATIONAL OSTEOPATHIC MEDICINE WEEKk 
TO E£ OBSEfiNED TWO. f-% 19BO BECAUSE^..

D.a'Sį ARE THE FASTEST 
GROWING HEALTH CARE 
PROFESSION. A KELLOGG 

FOUNDATION STUDY '
PROJECTS A 71% GROWTH 
FOR THE OSTEOPATHIC , 
PROFESSION DURING <

THERAPY PROVIDES 
PATIENTS WITH 
AN ADDED DIM FU
SION OF TREAT
MENT, *

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue
Tel. — 523-3572

SOME CHICAGO MOTOR CLUB OH

EXPRESSWAY PR/Y/M&

metų jėzuitą Giuseppe Pitau. 
Šie du kunigai jėzuitai sušaukė 
dabartinę kongregaciją. Suva
žiavusieji rinks ■generolą.

Pagal tradiciją, susirinkusieji 
jėzuitų atstovai vykdavo į Vati
kaną ir nusilenkdavo popiežiui. 
Penktadienį popiežius pranešė 
jėzuitams, kad jie nevyktų į Vai 
bkaną. Popiežius pats nutarq 
nuvykti į jėzuitų Borgo Santo 
Spirito rūmus ir pasakyti jiems 
k a lbą. j - ‘

— Viši turite atminti, kad jė
zuitas pirmoje eilėje yra kuni
gas, o tiktai antroje eilėje yra 
visuomenės reformatorius, — ta
rė popiežius suvažiavusiems jė
zuitų atstovams.

Popiežius jėzuitams“ jpurodėj 
kad jie daro didelę klaidą', skelb
dami “revoliucinę teologiją”. Jis 
nurodė, kad jėzuitui kunigo pa
reigos yra svarbesnės, negu ki
šimasis į politiką, nelegalus 
svetimo turto'gf&bimas.

Popiežius yra informuotas, 
kaip lietuviai jėzuitai pirmieji 
leido Jėzuitų centre organizuoti 
Maskvai tarnaujančių lietuvių 
koncertus, kaip Chicagos lietu
viai piketavo prieš Jėzuitų cent
rą, kaip jėzuitai nukniaukė Čiur
lionio galerijos paveikslus, kaip 
lietuviams teko eiti į teismus 
ir kt. Visa tai atstūmė didelę 
lietuvių daugumą nuo Jėzuitų 
centro. Jie nepajėgė to centro 
išlaikyti, turėjo prašyti pašali
nių žmonių pagalbos.

Tvirtinama, kad pradžioje po
piežius nenorėjo leisti jėzuitams

Užkeikti varpai padavimuose
Padavimai yra istorinės pasa

kos, arba sakmės, žmonės tuose 
padavimuose kalba apie tikras 
vietoves ir dažnai kartoja tikras 
žmonių pavardes. Tai daro, kad 
atrodytų, jog toks dalykas tikrai 
atsitiko. Padavimai padeda žmo
nėms suprasti ir išaiškinti ko
kius neįprastus įvykius, arba 
kaip kokia vietovė atsirado.

Mes skaitėme apie du užkeik
tus varpus, kurie nuskendo eže
ruose. Vieną padavimą yra su
kūrę žmonės. Tai “Alvito var
pas”, o kitą, parašęs poetas Mai
ronis. Tai -“Užkeiktas Skapiškio 
varpas”^ Maironis parašė pada
vimą badaaės įbrina.

Abu tie padavimai yra dau
giau ar mažiau tokie patys, iš
skyrus pora detalių. Pavyzdžiui, 
Alvito varpą iš ežero bandė iš
kelti su virvėmis, po to net ban
dė narai, bet ant varpo sėdėjo 

* šuo ir jiems pasakė, kad varpas

rinkti generolo, nes didelė jėzui
tų dauguma jau yra pripratusi 
politikuoti, bet vėliau jis vis dėl
to nutarė patirti, ar dabartiniai 
jėzuitai nekreips dėmesio į po
piežiaus nurodymus.

Jėzuitai renka generolą slap
tu balsavimu/jeigu nė vienas 
negauna 111 balsų, tai balsuoja 
kitą kartą. Neišleis iš Borgo 
Santo Spirito rūmų, kol neiš
rinks generolo.

Reporteris

ir pats iš dugno iškils, jeigu bus 
laikomos mišios prie ežero. Ku
nigas miišas laikė, bet pamiršo 
iš bažnyčios atsinešti žvakių ži
bintuvą, tai varpas vėl nusken
do į dugną. Skapiškio varpą 
žmonės taip pat norėjo iškelti, 
bet juos sudraudė išmintingi 
žyniai:

... Sudraudė juos išmintingi žy- 
[niai, 

Dievo privengę bausmės.
“Dievas gerasis nebaudžia be 

.[saiko;
Baudęs, atleidžia gale;
Varpo užkeikto visgi be laiko 
Niekam paliest nevalia!”

Jeigu Dievas norėjo, kad var
pas būtų nuskendęs, tai jį reikia 
ir palikti ežere, nes žmogus, ku
ris jį mėgintų iškelti, galbūt bū
tų nubaustas.

Vaiva Vėžytė, V kl.

Triaminic® Syrup 
Triaminicin® Tablets 

_ or _ 
Triaminic-12® Tablets

FbrAUe„ 
that’s nothing to 

sneeze at.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

1424 South 50th Avenue
Cicero, HL 60650 į t
Tel: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINE

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN1

Aikštes automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

VASAITIS-BUTKUS Mte

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street TeL RE 7-1213

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

1446 South 50th Avenue <
Cicero, Illinois V

Telefonas — 652-1003 ’ Ą



DETROITO NAUJIENOS '
SĖKMINGAI PRAĖJO ŠVYTURIO JŪRŲ ŠAULIŲ IŠVYKA

Išvyka įvyko šaulių “Pilėnų” 
stovykloje. Oras pasitaikė nepa-, 
prastai gražus. Publikos atsilan
kė iš arti ir iš toli. .Sv'vių buvo klebonas kun. A. Babonas. Su 
net iš Ročesteho. Visi vaišino
mės šaulių šeimininkių skaniai 
pagamintais cepelinais ir kitais 
skanumynais, nugenlami kavu
te ir kitais gaivinančiais gėri
mėliais, kuriais rūpinosi broliai 
šauliai

Buvo ir kitų paįvairinimų, 
turtingas dovanų stalas — apie 
18 fantų. Laimingieji grįžo į na
mus patenkinti dovanomis, o ku- 

Tie nieko nelaimėjo, nenusimi
nė. Jie sakė laimėsią sekantį 
kartą.

t Publika buvo labai patenkin- 
" ta’ šia išvyka, šnekučiavosi iki 

vėlaus vakaro.
Šeimininkės, kurios paruošė 

maistą: St. Paulikienė, G. Va-J 
liukėnienė, O. Selenienė, M. Ma- 
cionienė, M. žilvienė. Bilietus 
platino V. Šiurkienė ir I). Pet
rauskienė. Iš vyrų pasidarbavo: 

‘pirm. B. Valiukėnas, V. 
ličius, B. Teličėnas, R. 
nis, A. Grigaitis ir kiti, 
pavyko labai gerai. 

r
Trumpai

• Tautos šventės minėjimas 
įvyks rugsėjo 11 d. Dievo Ap
vaizdos parapijos salėje. Prasi
dės 12 valandą.

• Dariaus ir Girėno tragiškos 
mirties 50 metų sukakties minė
jimas įvyks Lietuvių Namuose' 
rugsėjo mėn. 25 d. Akademija 
ir paskaita 12 vai.

Visi kviečiami skaitlingai da
lyvauti.

Rinke-
Macio-

-f * * * *
MIRĖ H. K. RAČIUKAITIENĖ

je. Laidojimu rūpinosi direkto
rė Y. Zaparackienė. Rožines su
kalbėjo šv. Antano parapijos

velione atsisveikino Radijo klu
bo pirm. K. Gogelis.

Rugsėjo 2 dieną, po gedulingų
Mišių šv. Antano pa-rap. šven-

RIAL ESTATE FOR BALE.

t-

BUTŲ NUOMAVIMAS
, * NAMŲ PIRKIMAS ♦ PARDAVIMAS • VALDYMAI 

a NOTARIATAS • VERTIMAI.

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 1

tovėje, su daug palydų nulydėta 
j Šv. Jadvygos kapines, Dear
born Heights, Mich., aminiam 
poilsiui.

Nuliūdime liko mylimas vy
ras Stasys, sūnus Juozas, brobs 
Pranas, sesuo Izabelė ir kili gi
minės bei draugai.

Helen, ilsėkis ramybėje. Te
būna tau lengva Amerikos žemė.

Ant. Sukauskas

lomi — FardavlimH
UAL I STATI FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM^

ANDROPOVO PASTANGOS 
REFORMUOTI

Vakaruose paskelbtos Andro
povo reformos, pagal kurias Lie
tuvos vietinė pramonė gaus dau-

i giau autonomijos nuo Maskvos, 
Į Lietuvoje dar nežinomos ir pri- ( 

imamos skeptiškai. Tuo pat lai
ku buvo paskelbta, kad panašią 
autonomiją gaus ir kai kuriosIj

i pramonės šakos Ukrainoje ir 
I Baltarusijoje. Savo kalboje par

tijos veteranams rugpiūčio 15 d. 
Andropovas kritikavo sovietų 
ekonomijos surainbėjimą ir ne
pajėgumą prisitaikyti prie besi
keičiančių sąlygų.

Kartu su Vakaruose paskelb
tomis reformomis, Sov. Sąjun
goje vyksta ir “darbo drausmės” 
griežtinimas. Darbininkai, past- ■ 
šalinę iš darbovietės ilgiau, kaip 
tris valandas, bus skaitomi kaip 
praleidę visą dieną ir tai bus at
skaityta iš jų atostogų. Vis dau
giau yra kalbama apie “Vengri
jos pavyzdį”, l>et žinovų nuomo
ne, Vengrijos eksperimentas 
ideologiniai būtų nepriimtinas 
politbiurui.

Visos panašios priemonės pa
judinti sovietinę ekonomiją yra 
tik paviršutinės ir ekonomines 
problemas bando spręsti esa
muose ideologiniuose rėmuose, 
nepaliečiant esminių klaidų so
vietinėje sistemoje. Taip vadina
mas “Vengrijos eksperimentas” 
prasidėjo po 1956 metų Budapeš
to sukilimo, kurid laiku ir po jo 
Andropovas buvo Sovietų S-gos 
ambasadoriumi Vengrijai. 1957 
metais buvo įvestas dalinimasis 
pelno tarp įmonių ir dirbančių-

Po sunkios ir ilgos ligos, For- o O 7
lo ligoninėje, sulaukusi 64 metų, 
rugpiūčio 28 mirė Helen K. Ra- 
čiukaitienė. Gimusi ir augusi 
Amerikoje. Detroite turėjo užei
gą, taverną. Buvo įsijungusi į 
keletą organizacijų — Lietuvių, 
Namų draugiją, ALB Radijo! 
Įslubą...
ji Buvo pašarvota VI. Bauža lai- jų, panaikintos žemės ūkioiprie- 
dojimo koplyčioje 25-oje gatvė-volės, palaipsniui buvo mažina-

EKONOMIJA
mas centrinis planavimas, sutei
kiant gamyklų’vadovybėms tei
ses patiems planuoti savo pro
dukciją, atsižvelgiant į rinkos

i pareikalavimus.
Pradėta leisti stambioms įmo

nėms tiesiogiai prekiauti su už
sienio firmomis, darbininkams 
buvo leista laisvalaikiu gaminti 
prekes privačiam naudojimui ir 
pardavimui, o prekių kainos 
krautuvėse pradėjo atspindėti 
rinkos padėtį: trūkstamos prekės 
pabrango, o gausiai gaminami 
daiktai atpigo.

Vengrija buvo priimta į Tarp- j Leningrado, 
tautinį Finansinį Fondą (Inter- ] ]" ~ ’
national Monetary Fund), Pa-i akademiniame irklavime (vyrai 
^aulinį Banką (World Bank) ir j įr moterys) ir futbole, 
kitus kapitalistinius klubus, žf-! 
noma, glaudus bendravimas su 
kapitalistiniu 
Vengriją jautria jo ekonomu ? gimnastikoje gaudama 5 aukso 
niarns svyravimams ir šiuo me- : medalius; A. Ambrazienė — 400 
■tu infliacija Vengrijoje yra apie metrų bėgimas; G. Murašova — 
7%, o nedarbas dar yra kontro- disko metimas; A. Vieta — bai- 
liuojamas. Vengrijos žemės ūkis* darių ir kanojų irklavimas; Z. 
valstybę pilnai išmaitina, ko ne- Š&'rka — jojimas, 2 aukso me- 
galima pasakyti apie kitus ko-’ dalius; R. Žulpa — plaukimas 
munistinius kraštus.

•. v. , , , . . . I rauskas ir CivinskasJsutos priežastys, skinaneios-į konkūrai-----
Vencriia nuo kitu komunistiniu , ,. . ...sesi lietuviai, dalyvavę kitų 

komandų sudėtyse, taip pat lai
mėjo aukso medalius.

Dar gauta visa eilė sidabro ir 
bronzos medalių. (E. L.)

DTL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fe

UTUAL FEDERAL SAVINGS 1
PETRAS KA2ANAUSKAS, PrezidenUt

2212 W. Cermak Road Chicago, DL TeL 847-7742

SPORTININKŲ ATSIEKIMAI

Šįmet Maskvoje įvykusioje 
Spartakiadoje Lietuvos sporti
ninkai beidrai užėmė 8-tą vietą i 
iš dalyvavusių 15-os respublikų 

į ir dviejų miestų — Maskvos ir

čiu”. Jis tai yra vienas nuosta- 
, biausių dalykų augmenijoj. Jei
gu ant jo lapų prisirenka daug 
dulkių, tai kvėpuojantieji auga- 

f lo organai prisipildo oru ir pas
kiau keliais papūtimais dulkės 
išsklaidomos.

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

Komandiniai Lietuva laimėjo

Individualiai pirmas vietas 
pasauliu padarė | užėmė: D. Kutkaitė, meninėje!

200 m krūtine; Klimovas, Bab- 
jojimas,

Vengriją nuo kitų komunistinių 
kraštų, yra išlikimas vidutiniųjų 
klasių net ir per pačius tamsiau
sius Staltno‘valdymo metus, silp
nesnė katalikų bažnyčios įtaka 
ir po 1956 metų sukilimo įgau
tas atsargumas, kuris sulaiko 
vengrus nuo per didelio atvišo j — Sovietų kariuomenės vado- 
reikalavimo daugiau I 
“Veigrijos eksperimentas” 
pritaikomas tik Vengrijai, ir jį 
būtų suriku pervesti į kitus So
vietą įtakos kraštus.

— Jeigu kiltų karas, tai ka
riuomenės vadovybė mobilizuo
tų 8,000 gydytojų.

— Visus kariuomenės prane
šimus Indija siųs per satelitą.

KAM MOKĖTI NUOMĄ? 
GERIAU SKOLĄ.

Pajamų bungalow — aukšto mū
rinis, 3 butai: 1 su 2 mieg. Garažas. 
Marquette Parko centre. Nebrangus.

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

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St 
Tel: 436-7878

TAUTOS ŠVENTĖS
- MINĖJIMAS

laisvių. j vybė uždraudė lakūnams įskristi iiavomis dalyvausime parapijos

J ORIGINAL OWNER — 3 bed-;
■n t v. • -it rv i I room bi-level near Ford City.-R. LB-nes Marquette Parko! ... „• ■ u j v.. . ... v .. 1% baths. Finished basementapylinkes valdyba s. m. rugsėjo I „ , ., , . o , . , i' v rr~ J i Concrete side drive. 2 car brick men. 11 diena ruošia Tautos i 

šventės minėjimą.
Sekmadienį, 10 vai. ryte, prie 

parapijos bažnyčios pakelsime 
vėliavas. Iškilmingose pamaldo
se dalyvausime su vėliavomis..

Po pietų, 1 vai. 30 min. su vė-

garage. For appointment call 
581-4631

Nuomos
RENTING IN GENERAL

yna j į Sachalino salos Korsakovo 
zę. Jie šaus be įspėjimo.

ba- IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių butas 
pirmame aukšte, arti Albany, prie 
Pershing Rd.' (39th St.). Šeima gab 
būti su vaikais. Reikalinga gera reko
mendacija. Skambinti (815) 469-5444.

Į rengiamoje procesijoje Šv. Šilu
vos Marijos garbei.

Visus prašome dalyvauti vė- j 
liavų pakėlime, iškilmingose pa- 1 
maldose ir procesijoje. Ponios ‘ IŠNUOMOJAMAS butas, 1-2 vy-

I

1

DR. ANTANO J. GUSENO-RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius- gydy
tojo, rjauomenės veikėjo ir rašytojo- attiminimua.

A. Gussea — MINTYS IR DARBAI, 259 į£L» Hečia 1905’ 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai b 
lusirūpinimą  __________ ————-— ------------ : 18.00,
A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais------ ——----------- ------ H-0L

Min kitais viršeliais, tik------------ ------- 13.00 i

Drt 2L J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik----- 82.08
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

siooey orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant SI peraiuntimo išlaidoms.

Augalas, kuris pats 
nukrato dulkes

Šiltuose kraštuose yra auga- prašomos pasipuošti tautiniais 
las, kuris vadinamas “kosėjau- rūbais.- Valdyba

JAU ATSPAUSDINTA

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBES

resnio amžiaus .asmenims. 
Gage Park. Tel. 737-7083

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys 

TeL 585-6624

REPAIRS — IN GENERAL 
įvairūs Taisymai 1 -

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėtį teisininko Prano ŠULO j 
paruošta — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos’’ 
išleista knyga’ fu legališkomi? 
'ormomia . ;
' Knyga su formomis gauna

ma Naujieną administracijoje.

Aleksas; Ambrose, 

C1IICAG0S .LIETUVIŲ ISTORIJOS ;

i.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI i'.

Turiu Chicagos miesto leHbac.
Dirbu ir užmiesčiuose, grolt, 

gari rituotai ir ingai, 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman i 
Tol. 927-3559

•T

__ D Ė M E S I/O 1 
62-88 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobIHe
Liability apdraudimas penalai**; 

kante. Kreiptis:
A. LAURA I T II 1

8645 So. ASHLAND AVI.
a v TeL 523-8775 J

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-171

2646 Wwt l*th Strut 
Tat REpubtlc 7-1941

UI

r*

Siuntiniai i Lietnvą

vP. NĘpAS^4O5*Archer

Chicago, 111. 60632. TeL YA 7-59t6

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
’■ (1869 — 1959 metai).

664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina 515.

Persiuntimas — SL
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Notary Pubjle .
INCOME TAX SERVICE į

4259 S. Maplewood, TeL 254-7458

iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokie blankai.

Homeowners Insurance
Good service/Good price

F. Za polis. Agent 
3208’A W. 95th St 

Everg. Park, III.
60642 - 424-8654

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

BRONIO RAILOS;
NUSIBASTYMAI

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

KAINA — $17. '(Persiuntimui pridėti $1)'

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

KNYGĄ IŠLEIDO CfilCAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA

LIUCIJA” / % «
Ave.. Chicago, EL 60629.

Miko šileikio apsakymų knygų 
“Liucija* jau atspausdinta.

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

kymai, 184 psl. Kaina 85.
Gaunama “Naujienose" ir pat 
autorių: 6729 So. Campbell

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

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

Seštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL d. 
h pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
1649 West 6 3rd Street 

Chicago, UI 60629
g

Naujienos, 1739 S. Halsted St

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

Mr. K. Januta,

2818 Avenal Si, Los Angeles, CA 90039
PIRKTO JAV TAUPYMO £OHUf

I

ADVOKATŲ draugija
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS
Darbo valandoc

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

<666 S. Kedzie Ava.
Chicago, I1L 60629
TeL: 778-8000

— Naujienos, Ch.<ago, 8, IR Wednesday, September 7,1983


