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“BOLŠEVIKŲ GARBĖS ŽODIS 
IR PABALTIJO PAVYZDYS”

“Ar jūs rimtai manot, kad jei
mes nustosim ginklavęsi, rytoj 
įžygiuos Sovietai?” Į šį Vokie
tijoje dažnai girdimą “pacifis
tų” klausimą, savo straipsnyje 
"Bolševikų“ garbės žodis ir Pa
baltijo pavyzdys”, -Frankfurter 
Allgemeine Zeitung liepos 3 d. 
numeryje, atsako Enno V. Loe
wens tern.

Jis aprašo. Hitlerio - Stalino 
paktą ir Lietuvos, Latvijos bei 
Estijos užėmimą 1940 metais — 
“įvykį, kurį šiandien, po 43 me
tų, vėl priminė prezidento Rea
gano pareiškimas, jog ši anek
sija esanti ■ neteisėta, ir JAV-ės 
jos nepripažįsta”. Pabaltijo vals
tybių užėmimas Loewenstermii 
yra pavyzdys J kaip Sovietų Są
junga susidoroja su nepajėgian
čiomis prieišntis valstybėmis. •

“Sovietai neįžygiupja sekančią 
dieną”, rašo jis, “bet palaipsniui, 
ką rodo Pabaltijo pavyzdys”. 
Vokiečių žurnalistas atpasakoja 
Lietuvos-Latvijos ir Estijos už-

— ėmimo detales ir pacituoja Mo-

taip, kad., “bendras pasiruoši- J 
mas šiame fabrike vyko atmos-. 
feroje, kuri labai priminė tikro i 
mūšio sąlygas”.

Bet oficialioje radijo progra- Į 
moję apgailestautina, kad visas 
tas lavinimasis tebuvęs “atmos- 
feriškas”, nes dalyvavo tik ne
daugelis darbininkų ir tarnauto
jų, ir nebuvo imtasi jokių prak
tiškų žingsnių; net ir dirbtuvė 
ištuštinta “tik teoretiškai”.

Cituojamas ir kitas Lietuvos 
radijo pranešimas, kurio metu 
buvo duodami patarimai, ką dė
vėti atominio karo atveju. “To- ■ 
kios apsaugos priemonės visad: 
turi būti po ranka”, pabrėžė ra
dijas. Straipsnyje cituojami pa
našūs nurodymai ir iš kitų so
vietinių respublikų. (Elta)

TRYS VAGYS NUŽUDĖ 
KETURIS ŽMONES

GOSHEN, N.Y. — Prieš du 
metu grupė radikalų nužudė du 
policininkus ir du Brinks bend
rovės sargus, kad galėtų pavog-

reiškimą yrKrėver MickeviWut^ -Prisiekusiųjų teis-
jog “aptrasiš pasaulinis karas —-i—
mums jteiks<Ę_ut'opą, kaip pri
nokusį įvųisiųt^ neųfeėrffiiamas 
trečias®'? pasa-ūlin^'^^į^^asi- 
baigs sšūsų .pergale : visarffe pa- 
saulyįė^; * ' ■' ■ ■ ' '

*

Iš kairės j dešinę stovi: Joe Kulys, aldeimano patarėjas etniniems reikalams; sesuo Mar
garita Petcavage, pradinės mokyklos vedėja; aklermanas Aloysius Majerczyk; sesuo 
Anelė, Marijos aukštesniosios mokyklos mokytoja, ir Viktoras U tara, Brighton Parko 
Lietuvių Namų Savininkų draugijos pirmininkas. Jie suėjo gegužinėj rugpiūčio 28 d.

.fg . ’ (Maletos nuotrauka)

REAGANAS IŠKILMINGAI PRIĖMĖ 
PORTUGALIJOS PREZIDENTĄ

NOBI APTARTI EKONOMINĘ PORTUGALIJOS PADĖTĮ,

TOKIJO, Japonija. — Japonai 
labai atidžiai seka Sovietų jūrei
vių darbus tarptautiniuose Ja
ponijos jūros vandenyse. Japonų 
laivai bandė priplaukti prie su
plaukusių Sovietų karo ir civili
niu laivu, bet Sovietų karo lai
vai artyn neprileidžia.

Japonai seka Sovietii narus, 
besileidžiančius j j tiros dugną ir 
ką nors traukiančius į paviršių. 
Sovietų vyriausybė paskelbė, 
kad ji informuosianti japonus 
apie numušto ir paskendusio 
lėktuvo ieškojimo darbus, bet 
Sovietų kariai japonų neprilei
džia. Japonai seka Sovietų dar
bus iš tolo.

Pasipiktinimas Sovietų avia
cijos vadų nutarimu numušti ke
leivinį lėktuvą yra toks didelis, 

. kad visame laisvame pasaulyje

Be to, Komienka pridėjo, Jfad 
Sovietų vyriausybė nedarysjjc~ 
kių nuolaidų branduolinių gink
lų srityje Ženevos pasitarimuo
se. Lėktuvo numušimas suga
dino pasitarimų nuotaikas, bet 
tai nereiškia, kad dėl to rusai 
keis savo dabartines pozicijas.

WASHINGTON, D.C. — Pre-
mas, išklausęs visus,liudininkus, ridentas Reaganas ketvirtadienį 
paskelį^dfe|<^36 metų^uvvasi labaLtįĮįaĮgMngai priėmė atvy» 
Bala.^»n,^'metų David^ilbert nrezidenfš

LIETUVIAMS..Nt^pOS'FAi sargi
KAI?-ELGTIS:ATOMINIO^

• -N > f ' u r* -- Z £ j
Dieifraštyje. The;, Chrisfiąh.

Science Monitor liepos 11 
spausdintame; N‘. Temko štYąipš- 
nyje “Sovietai mėgina ‘išlikti 
gyvais’ karo atveju”, kalbama ir 
apie “pilietinės gynybos” prati
mus Lietuvoje. Lietuvos ūkiuo
se ir dirbtuvėse esantys populia
rūs “pilietines gynybos” kam
peliai. Pasak,vietinės lietuvių ra
dijo programos, tokio kampelio 
eksponatai “turi įtikinti žmo
nes, jog visiškai įmanoma apsi
ginti nno modernių sunaikinimo 
priemonių”. Viename Lietuvos I o iš ten skristi toliau 
fabrike, padarytas, “eksperimen
tas” —• sušaukti kompartijos

darni ^^^^endro'^^įj^^į dūdų orkestras prieik 
mihjc^po, nusuv^xdu poiidnlii^-į.'g-Įyyję^^į gveoją Baltųjų Rūmų 
kuP du i.Brinks:?bėpdrovės kieme, kur buvo pagroti Ameri? 
—-i^^L^eĮsinlL' ;

Brinks bendrovės automobi
lis buvo užpultas 1981 metų lap-;
kričio 20 dįįėrią. •

į kos ir Portugalijos himnai, tarti 
į pasveikinimo žodžiai, o prezi- 
I dentas Reaganas įsivedė svečią 

į Baltuosius Rūmus ir tuojau 
pradėjo pasitarimus.

Abu prezidentai aptarė klau-
— Sovietų valdžia 'atsisa“kė 

priimti Amerikoje pirktus lėk
tuvų bilietus.,Jie turi būti pirkti simus, kuriuos abu buvo pasi- 
Maskvoje. ■ , { ryžę paliesti, o vėliau bus suda-j ryžę paliesti, o vėliau bus suda- 

I rytos specialistų komisijos tiems
— Atstovų Rūmai trečiadienį klausimams aptarti, rasti bend- 

416 balsų prieš 0 pasmerkė So-!rą kalbą ir sutarimą. Portugali- 
vietų Sąjungą už keleivinio Pie-. ja vra priėmusi daugelį savo pi

liečių, kurie turėjo įvairias pa
reigas įvairiose kolonijose. Ten

— Iš Maskvos keleiviai Sovie- turėjo nuosavybes. Daugelis at- 
tų lėktuvais gali išvažiuoti į ke- ‘ vvko i Portugalija be cento, pa
lias Vakarų Europos valstybes,! bke visą savo turtą.

j ■ . . ...

tų Korėjos lėktuvo numušimą.

Portugalijos vyriausybė ture-

— Senatorius Robert C. Byrd' 
susirinkimai bei darbininkų m i-Į prašo Senatą neleisti prez. Rea-J 
tingai, vidinė radijo stotis trans- ganui siųsti marinų į Libaną bei 
liavusf ypatingas programas, Kongreso sutikimo.

GATOw 
AIRFIELD

'l TEMPLEHOF

Į Rytų Berlyną Sovietų kariuomenės vadovybė 
įsakė atgabenti atomines raketas, kurios gins 

kurios gins 75 mylių diametro plotą.

WtST 
MRLIN

A1RPORT

1WALL

EAST 
BERLIN

jo aprūpinti atvykusias šeimas 
pastoge, maistu, drabužiais, mo
kyklomis ir ligoninėmis bei so-i 
daline? apdrauda. Portugalijos 
vyriausybė teikė paramą visiems 
kolonijose gyvenusiems žmo
nėms. Kraštas išvengė protestų, 
visi jautėsi užtarti, jiems duota 
pastogė.

Bet tuo pačiu metu Portuga
lijos iždas tuštėjo. Portugalijos 
diktatorius buvo sudaręs gana 
dideles aukso atsargas. Tos at
sargos eskudą laikė tinkamoje 
aukštumoje, bet praeitą mėnesį;

kaip vartoti šias raketas. Sąjun
gininkų kariuomenės vadovybė ruošiamos protesto demonstra
inform uotą apie naujų raketų

/ nusodinimą visame pasienyje.

Sąjungininkų kariuomenes
vadai stebisi

Cijos. r .
Britų lakūnai, apsvarstę aplin

kybes, kuriomis buvo numuštas

neįkristi j "Sovietų 'Sąjungą'60

WASHINGTON, D.C. — FBI 
agentai, bandantieji nustatyti, iš 
kur Reagano komitetas deba
tams ruošti galėjo gauti prezi
dento Carterio dokumentus apie 
ruošiamus debatus, klausimo 
neišryškino.

Reaganas turėjo prez. Larte- 
rio debatų planus, o prez. Car- 
teris neturėjo. Taip reikalai su
sidėjo, kad kažkas tuos doku
mentus atnešė į Reagano rinki
minį centrą. Justine Marks buvo 
tos raštinės vedėja. Kiekvieną

rinkimlni centtą. Ji-prisimena
Amerikos, britų, belgų ir kitų’ dienų ir neaptarnauti Sovietų I žmogų, kuris juos atnešė. Ji iš

V f 1 • • • 1 ’I • — - — - J ~ ~ ~ * " ' —kraštų kariuomenės vadai stebi- Sąjungos lėktuvų, jei jieinėgin- 
si, kuriais sumetimais Sovięt.^.^. leistis pbritų aerodromus.
kariuomenės vadovybė perrnefa \ - Japonijos pakraščių
į Rytų Europą . mažojo dydžio < atidžiai seka Hokaidos salos pa- 
atomines kanuoles. Kremlius kraŠčių vandenis, rasdami, vis 
žino, kad Sovietų valdžiai reikia daugiau suskaldyto lėktuvo da- 
įtikinfi krašto gyvento jus, kad lių,'keleivių drabužių ir kūno 
amerikiečiai padidino šnipinėji- dalių. Vakar vanduo atnešė į 
mą Sovietų Sąjungoje. Reikia krantą .sužaloto berniuko kūno

7 sargai i

pradžių nenorėjusi jo įleisti. Jis 
parodė, ką jis atnešė, ir tik tada 
jis įėjo į vidų. Ji nebeatsimena 
to jauno žmogaus vardo. Poli
cija parodė jai 700 vyrų paverks
iu, kurie galėjo prez. Cartdrio 
dokumentus atnešti, bet ji'tie- 
galėjo atpažinti. FBI vadovybė 
nujaučia, kad ji žino, bet nenori

jos lėktuvo numušimą. į
Sovietų vyriausybė žino, kad ( 

, dabartiniu metu niekas Sovietų , 
reTkėjo dalį ’tų atsargų 'parduoti i j
Portugalijos prezidentas nori i 
aptarti šį klausima su Amerikos 
specialistais. Prieš pusmetį už. 
auksą portugalai būtų galėję j 
gauti geroka kiekį doleriu. Da-' 
bar, auksui atpigus, dolerių Į 
skaičius gerokai sumažėjo. La
bai svarbus yra ir Angolos klau
simas. kur maištininkai valdo 
d’ldelius krašto plotus. Kubiečiai

kaip nors pateisinti Pietų Korė-: dalį. Rusai, tvirtina, kad jie nie- pasakyti. FBI pasiūlė leisti j a i 
iAVi„,.r. | ko iferanda savo pakraščiuose,; moterį užhipnotizuoti, bet ji ne-

• i minėtas raketas į Rytų Europą, 
į: engia jas, - paruošia šoviniui, -
o vėliau jas dar apdengia, lead 
paslėptų. Visa tai kainuoja, rei
kia įdėti energijos, įtikinti ka-. 
reivius, kad kraštui yra pavojus. 
Sovietų kariuomenės vadai pa
darė vieną klaidą Sachaline, o 
kiti generolai dabar daro dar di
desnę. Kaip ilgai dabartiniai So
vietu valdovai galės valdyti kraš 
tą šitokia apgaule?

nes iš šiaurės pučiantis vėjas 
viską neša į Hokaidos salos pa
kraščius.

'Sovietų užsienio reikalų mi- 
nisterio pirmas pavaduotojas

sutikusi.
— Tai nenatūralus būdas ži

nioms gauti, — atsakė moteris.

— Maskvoje yra didokas skai
čius užsieniečių, kurie bando iš
skristi iš Sovietų Sąjungos, bet 
negali .nes neturi pinigų Sovie
tų bilietams, kurie yra daug 
brangesni užsieniečiams.

RYTU EUROPOSRUSAI STIPRINA
ATOMINIU GINKLŲ ATSARGAS

VIETOJ TRTMPH ATOMINIU RAKETŲ. RUSAI 
VEŽA 75 MYLIŲ VIDCTINTO DA’DZTO RAKETAS

BRHTSELTS. Belmia. — Rusų 
aviacijos vadovvbri įsakius nu
mušti keleivinį Pietų Korėjos 
lėktuvą, visamė pasaulvie kilo 
didelė neapvkanta nrieš Sovietu 
Saiungą ir prieš dabartinius So
vietų valdovus.

Niekad Kremliaus valdovai 
nemanė, kad visame masaulyje 
kils tokia didelė protestu banga. 
Ja kelia ne laisvojo pasaulio vv
riausybės. bet pafvs darbininkai. 
Pietų Korėjos lėktuve buvo tik
tai 20 igulos nariu, bet savo pa- 
siniktinhna rodė -50.000 lakūnu.! 
Jie nusistatę neskristi i Sovietų Į 
Sąjungą, nors ir liktu be darbo.

i kad tiktai Sovietų Sąjungos val- 
j dovai pajustų žmonių pasipik
tinimą.

Vieni lakūnai Izoliavo
i

,• .. . : 5- ■

j savaite 
nuo lais- 
Eu ropos 
izoliuoti

— Teisėjas David Ritter pa
skelbs sprendimą Brinks bend
rovės vagims, nužudžiusiems 4 
asmenis. Jie vogė pinigus ne sau, 
bet “revoliucinei kovai”.

Rusai nemanė, kad 
jie bus visai izoliuoti 
voio pasaulio. Kelios 
vvriausybės nenore io
Maskvos, bet lakūnai tai padarė.

Suomiia. turinti savo sienas 
visai netoli Leningrado, vis dėl
to paskelbė Sovietu Sąjungai 
boikotą. Nė vienas Sovietu dip
lomatas nedrįso suomio paklaus
ti, kodėl jie boikotuota. Kiekvie
nas suomis jiems būtų išdrožęs 
tokį pamokslą, kad rusas netu
rėtų kur akių dėti.

Sovietu kariuomenės vadow-/ 
bė keliose fronto vietose turėjo 
po; tris atomines raketas, sie
kiančias 40 mylių. Nuo rugpiū
čio 9 dienos pradėjo vežti po ke
turias raketas, siekiančias 75 
mylias. Kartu su jomis atvažiuo-' 
ja grupė kareivių, apmokyti ' gali lyti.

•ž

atėjusiems užsienio žurnalis
tams pranešė, kad nieko nėra ' 
naujo Sovietų pozicijoj apie nu- j 
muštą Pietų Korėjos keleivini 
lėktuvą. Sovietų Sąjunga nemo- [ 
kės žuvusiųjų šeimos nariams 
jokio atlyginimo už žuvusius 
žmones ar jų vežtas vertybes, i

: Sovietų vyriausybė nesiima jo
kios atsakomybės už lėktuvo j 
numušimą, nes jis amerikiečių į 
buvo pasiųstas į Sovietų erdvę Į 
ir kapitonas nekreipė jokio dė- i sybei bendradarbiauji su vi o- 
mesio į Sovietų lakūno įsakymą į mis tarptautinėmis organizaei- 
nusileisli artimiausiame Sovie jomis, smerkiančiomis barbariš- 
tų aerodrome. ką Sovietų valdžios elgesį.

— Kongreso atstovai nutarė 
reikalauti pilno paaiškinimo, ko
dėl Sovietų lakūnui buvo įsa
kyta išsprogdinti keleivinį Pietų 
Korėjos lėktuvą.

— Kongresas pataria vyriau-

Ketvirtadienį aukso uncija 
kainavo $414.

KALENDORELIS

— Prez. Reaganas rengiasi 
prašyti leisti marinams ginti 
Beirutą nuo užpuolikų.

Rugsėjo 16: Kornelijus, Nor
mante, Spėka, Rindaugas, Tau- 
torė, Želmuo.

' Saulė teka 6:31, leidžiasi 6:59.

Oras vėsus, vėjuotas, ryte

Užpraeitą antradienį, rugsėjo 6 d., Chicagos miesto centre 
buvo demonstracija prieš Sovietų karo lakūno Pietų Ko
rėjos lėktuvo numušimą. šioje nuotraukoje matomi keli 
lietuviai. Jų tarpe ir Antanas Marma su lietuviška vėliava.

(Martyno Nagio nuotrauka)
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Keliamas platesnes ekonomijos klausimas
Kiek galima suprasti, Platesnė 

s ekonomijos ekonomija apims kelias pagrin
dines ekonomijos sritis. Ekono-

lh*ofesorius Albertas Hirsch
man kelia plalesn
klausini;,, ii.s \adovauia Pažan
gių Mc.^slų insūlutui. Jis turi mijos reikalai bus taip sutvar- 
gaivoje ne Bridgeporto lietuvių 
“pažangumą”, bet mokslą, kuris 
yra kokiu dešimtmečiu pirmyn 
pažengęs.

Kalifornijoj, Berkeley univer
sitete, sudarytas Platesnės eko
nomijos fondas. Jam vadovauja 
ekonomijos profesorius George 
Akeirof. Jis turi galvoje ne šios 
dienos ekonomiją, o tą, kurią tu ) 
rėsime už dešimtmečio, 
greičiau už 20 metų.

Mes- visi šiandien turime Medi
care. Tai nepaprastai sudėtinga 
institucija. Joje beveik kiekvie
na savaitę kyla naujos proble
mos, kurias reikia be atidėlioji
mo spręsti. Bet ne visų proble
mų garima spręsti tuojau. Spren
dimas dažnai surištas su pini
gais. O pinigų ne visuomet gali
ma.gauti be iš anksto paruošto 
biudžeto.

būtų solus. Nereikės 
ar turi kuo mokėti už 
Klaus, ar esi alkanas ir 
valgyti? Jeigu taip, lai

kyti, kad maisto klausimas vi
siems bus išspręstas. Reikės pa
gaminti tiek maisto, kad kiek- j 
vienas 
klausti, 
maistą, 
ar noi i
užeisi į valgyklą ir pavalgysi. 
Visi dirbs ir iš iždo bus atskai
tyti pinigai maistui paruošti. Ta- 

o gal' <la liks kilos problemos, kurio
mis žmones turės rūpintis, bet 
maisto problemos nebus.

Turtingi žmonės paskyrė pir
muosius $100,000 ištirti ir nu
statyti Platesnės ekonomijos 
klausimą. Specialistai turės nu- 
stayli, kiek reikės pinigų ūkio 
reikalams išskirti, o kitus klau
sinius paves specialistams su
tvarkyti. Atrodo, kad šitas klau
simas dai negreit bus sutvar-

I kytas.

Niagara laukia turistų

Dideli pakeitimai Social Security sistemoj
JAV sveikatos ir žmonių ap

tarnavimo (Health & Human 
Service) tarnybos sekretorė 
Margaret M. Hecker reguliuoda
ma Meclicarę. taisykles, mažin
dama išlaidas, paspaudė vyr. am
žiaus žmones. .-Per 16 metų fe
deralinė, valdžia, suteikdama li
gonines aprūpinimą ‘ mūsų sen
jorams, padidino 10 kartų išlai
das: nuo 3 bilijonų pakilo iki 
38.5 bilijonų. Apie 29 mil. senjo
ru ąr nedarbingų JAV piliečių,' 
tiek turtingesnių, tiek neturtė
lių, pagal veikiančius Soc. See. 
nuostatus už naudojimąsi pagal
ba, kiekvienas mokėjo *$304 už 
pirmą dieną esant ligoninėje, 
Už sekančias 59 dienas Dėdė 
Samas viską apmokėdavo. Me
dicare trusto fondas iš kurio Soc. 
See. sistema pasiskolindavo tik 
paskutiniais metais, yra atsidū
rusi bankrote.

valdžiai administruoti.
Pagrindinės ratas priklausys 

167 skirtingoms kategorijoms ar
ba gydymams (treatments) šįj- 
dies operaccijog kašSpčįš daugjąū, 
negu hemorojausVęipęracij^ne
žiūrint kur lisonio evvena. Iš
vadoje, daugiau susirašinėjimo, 
daugiau i laidu. Tačiau, dabar 
Medicare mokės už ligoninę pa- 
CienĮto ir žiūrės,, kad jis greičiau 
būtų išrašytas.

Ateityje nebus atsižvelgta į 
paciento pageidavimus. Dabar 
fed. ^valdžia duos jiems tiktai 
tiek, kad jie negalėtų kelti teis
me ieškinio. Pr. š.

(P. S. Plačiau skaitykite Chi- 
cagos Sun-Times skyriuje Viev/s 
-News, autorius Otis Pike).

cijacija skubiai indėlininkų pro
blemas sutvarko. Vieną dieną 
nuėjau su savo problema į aso
ciacijos raštinę. Kasininkė, pri
ėmusi mano personalinį čekį, ža
dėdama parašyti bendrovės čekį 
fed. valdžiai, bet vedėjas pata
rė, kad' aš galiu savo asmenišką 
siųsti, jei jis (čekis) nebūtų pa
dengtas, tai fed. valdžia grąži
nanti.

Aš patarimu .nepatikė- 
iatt."nW patyrlau. kadį fed. val-

vėjimas ant pirštų kojų padeda 
kraujo normaliam pumpavimui 
atgal į širdį.

• Pakelkite koras aukštyn li
gi širdies aukščio, nors vieną 
karta per dieną.

• Naudok daug ‘‘Siber Consti
pation”, koris pagyvina kraujo 
cirkuliaciją.

g Nevartokite tokių rūbų bei 
batų, kurie spaudžia kūną, nes 
toks spaudimas sutrukdo kraujo 
circuliaciją iš kojų į širdį ir at
virkščiai.

3 Neskaitykite tualete. Kie-

Trumpai
k

• .Aukščiausias pasaulyje me
dis randamas šiaurinėje Kalifor
nijoje. Jo vardas raudonasis me- [ 
dis, ir jis išauga iki 368 pėdų' 
aukštumo. i

• Kiekvienas asmuo JAV su
naudoja kasmet apie 40 svarų; 
muilo. 1

Nežiū; int, kad ligoninėse gy
dymais beribiai pabrango, fed. 
valdžia už viską pilnai apmoka. 
Iš viso fed. valdžia apmoka iki 
95% ligoninėse gydymo išlaidų, 
o senjorai temoka tik 5%. Kon
gresas priėmė įstatymą, patvir- 
tinicKamas naują Medicare siste
mą praeitą balandžio mėnesį.

Naujos taisykles numato skir- 
tingas ratas devynioms atski-' 
roms šio krašto apygardoms, 
kiekvienoje apygardoje atskira 
ra ta miestui ir vietinei bendruo
menei. r~ 
pagrindinių ratų federalinei ’

Tas sudaro 18 atskilų

■^žia už pavėlavimą uždeda pa
baudą iki 12%.

Nuėjau su savo problema į tas sėdėjimas, taip pat veikia į 
Grunwaldo taup bendroę, kur 
kasininkė priėmusi iš manęs as
menišką čeki, išrašė čekį toliau 
sumai ant tos bendrovės čekio ir ( 
užraše mano soc. seę. numerį, 
kad būtii aiškiau ir baudos ne
gaučiau už pavėluotą laiką. Da
bar laukiu iš fed. valdžios Kan- j pino apie maisto sureguliavimą. 
;as City pranešimo. [ Jausdamies alkani, mes valgom

Ta pačia proga noriu pažymė- į kas yra prieinamiausią. Tuo tar- 
l.i, kad mano bičiulis P. Š. turėjo i pu mūsų kūnas iiępasitenkina 
diskusijas su Kansas 
valdžios skvrium dėl 
nuostolių nurašymo.

kraujo circuJiiaciją ypač kojų 
venų atžvilgiu.

GYVENIME DALYKAS

Iki šiol žmonės mažai tesirū-

City fed.! tuo, ką gauna, bet stalo savus- 
potvynio} reikalavimus.

/ v. i
Susirasi-j žmogaus organizmas yrą be

IŠKLAUSYKIME 
PRAKTIŠKŲ PATARIMŲ
Vienas Chicagos senjoras man 

patarė su Fed. valdžia nesigin
čyti dėl paj. mokesčių, nes ga
lima “nudegti”. Tą patį pata
le ir ■‘Naujienų" bendradarbis 
J. Žemaitis, kad valdžiai iš anks- i 
to kas 3 mėn. reikia įmokėti jai 
priklausančius už bėgančius me
tus mokesčius, nes kitaip teks 
mokėti nemaža bauda. Kadan
gi aš gaunu tik dividentus už 
savo santaupas, tai ėmiau ir pra
leidau du terminus mokesčiams 
sumokė; i.

Per lietuvių radijo tris progra
mas girdėjau, kadMw. Fed. aso-Į bos. k. a. vaik

nėrimas truko apie vienerius] galo komplikuotas. Gyvybės pul 
metus -sąskaitas pristatant. Re-įsas jame galimas tik dėkui tai 
zultate — bičiulis vietoj $4501 energijai, kurią'gaunam iš au- 
su pabauda buvo priverstas fed. į. galų, mėsos, vandens ir oro. 
valdžiai sumokėti $900.

Jonas Jonaiti

KĄ REIKIA DARYTI 
VENOMS SUNEGALAVUS
Sveikose žmogaus venose krau 

jas į širdį teka normaliai. Kada 
kojų venų sienelės į ** 
kraujo tekėjimas pablogo j 
iššaukia skausmą.

Patarimai, kaip tokių negero
vių galima išvengti:

• Nestovėkite ir nesėdėkite, 
ilgą laiką

i *i Normaliam asmeniui reika
linga į dieną puskvmtė pieno, 
vienas kiaušinis, ketvirtadalis 
svaro mėsos ar žuvies, uncija 

i sūrio, pusė svaro bulvių, ketvir
tadalis svaro daržovių ir, žino 
ma, duonos.

Toks maisto sąstatas aprūpi- 
įsitempia, | na žmogų visais reikalingais mi- 

irjneralais, proteinais ir vitami- 
, nais. S. L.

3 Pirmoji 25 centų moneta 
buvo paleista apyvarton JAV 
1796 metais.

S Istorikai sako, kad pirmo-i 
sįos siuvamos adatos buvo išras-j 
tos prieš 30,000 metų. Į

• Pirmoji mašina, popierinių 1
maišelių darymui, JAV buvo iš- ’ 
rasta 1860 metais. ' :A- - - - - / J

g Žmogaus orią vidutiniškai 
sveria 6 svarus. t

3 Marconi išradus radiją, tik 
po šešių metų — 1901 m. .buvo 
pirmasis žinių persiuntimas per . 
Atlantą.

9 Saulė šiauriniame .ašigalyje 
nėra matoma 186 dienas metuo
se. ' įf

® Dviejų dienų stirna gali 
pralengti net suaugusį arklį. 1

I

« Kiekvienas ežys turi maž
daug apie 30,000 spyglių.

• Pirmąjį apmokamą greit
keli pastatė persai 2000. metų 
orieš Kristaus gimimą. Tai buvo 
kariuomenės kelias tarp. Babilo
no

GYVENIMO SCENA
■

(Tęsiny)

MERGAFTĖ

Gėles jauna mergaitė skina 
Ir puošiasi, vainiką pina, 
Bet ji nepastebi pati, 
Kad tie žiedeliai surinkti 
Ant jos galvos uždėti vysta, 
Lapeliai nukrenta tuojau. 
Bet ji jų skausmo nepažįsta, 
Vis ąkuba skinti kuo daugiau. 
Tai geismas jos.— būt gražesne, 
Taip moko ją pati gamta...

BERNIOKAI

Kiek tolėliau būrys vaikinų, 
Atrodo, varžosi lenktynių. 
Jie gaudo, stumdo vienas antrą, 
Keli iš karto žemėn krenta, 
Voliojasi — ir vėl pakyla 
Ir kaujasi, net ausys svyla. 
Ko jie taip siaučia? Kas įvyko? 
Neklausia siausdami vaikai. 
Pradėję nuo mažų dalykų, 
Įniršta taip, kad amžinai, 
Atrodo, mušis, išdykaus,.
Kol viršų kas ar galą gaus... į

STUDENTAI ’

Studentų didelis būrys i/
Triukšmauja, barasi ir deras< r J
Nežino pro kurias duris 
Išeiti jiems pasaulin dera.
Vieni jų nori studijuoti
Ir knygas iš krepšelių traukia, į 1 
Kiti gi bando uždainuoti, i '
Bet talkininkų nesulaukia.

Taip jie ilgokai pasibarę 
Ir ką daryti nesutarę, 
Išlaksto į visus kraštus, 
Palikę įspūdžius sunkius. .?

ŠOKĖJOS “

JUS KLAUSIATE, *

MES ATSAKOME
KL. — Malonėkite man pa

aiškinti, ar aš gausiu Soc. S=c. 
nedarbingumo (disability) če
kius. jei 
sveikata

ATS.

aš nesitikiu, kad mano 
kada nors pagerės?

Balys Č-kis

Tamsta nebūtinai turi
būti visam laikui' nedarbingas. 
Tamsta turi būti šiek tiek "ne
darbingas, kad negalėtum dirb
ti mažiausiai vienui metu* Ne
darbingumas gali būti nelaimin
gu atsitikimo paselnnė, dėl ligos 

; >rba snsižektimo. Jai gali būti 
, protinis arba fizinis nepąjėgu- 
. nąaą. kuris gali tęstis trumpesnį 

arba ilgesnį laiką.- R Š.

KL. Ar aš.- gąusm Spc. See. če
kius per pirmuosius, nedarbin
gumo metus? t. J. R-kis

ATS. Taip. Pradedam šeštą 
pilną tamstos nedarbingumo mė
nesį, gausite čekiųfc. ■ PuTnięįi 
pęnkeri mėnesiai vad.l»uktCBP 
laikotarpiu padeda užtikrinti, 
kad tiktai aiškiai nedarbingi 
žmonės gaunu paramą. Platesnėj 
inforrrtacicjos gaunamos Sos. 
Sec. office. Pr. Pet-

miesto ir Sirijos.

TAI JAU PERDAUG

Supykęs aut “dziures” kad ne
gali susitaikinti, teisėjas palei
do juos. Bet vienas atsistojęs su
rinka: " ' '

“Tamsta negali BMhęė atleis
ti, nes advokatas dar man neuž
mokėjo už buvimą”.

Gydytojas: — Tamsta 
miegoti ant dešinio šono.

Paciente: — Tai negalima. 
Mano vyras kalba sapnę. o-aš 
neprigirdžiu kaitru »

_• 5. ■. •■U
Savininkas: kiMtuvčs

maistas yra labai sveikas ir švie
žias.

Pirkėja: “Bet jūsų kainos gali 
kiekvieną apsirginti.

turi

Štai pusnuogės šokėjos skrenda
Prieš publiką, kaip marių deivės.
Jas kuo geriau įžvelgti bando t
Kiekvienas, bet jos maivos, raivos \
Sukiojasi, ir jųjų menas
Pradingsta su jomis iš scenos. r
Gi publika audringai ploja
Ir, tartum griausmas, vis valiąja: y 
“0, sveikos, sveikos būkit jūs, ( 
Nepagailėkit linksmint must”

KUNIGAS • ’ j

Dairydamos iš lėto, slenka
Juoda figūra rimto vyro; . r 7
Jis knygą nešasi nemenką ■ 7
Ir retkarčiais Į jąją styro.
Gal skaito ją, gal taip sau varto. 
Lyg nori ją peržvelgt iš karto.
“Ten pabaigiau kalbėti jiems,

(Bus daugiau) '-r

2 — Naujienos, Chicago, R. Hl. Fndav, Sert^rrtber 1A 19&3
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IŠKILMINGAS PAGERBIMAS SOFIJOS IR JONO RADVILŲ, 

JŲ VEDYBŲ 50 METŲ SUKAKTIES PROGA

i labai gerbia. Abi dukros pavyz-

I

; terson; Port Colbvrue miesto j 
lienei. Ponia W. Tennier pareiš- į Council — taiyba. Be to, asin.e-1 

rnišką sveikinimo raštą atsiuntė 
ir Port Colbome miesto bur
mistras B. Saradno. ■ ' 

Manau, kad kiekvienas at
kreips dėmesį į tokią gausą va.- j 
džios ats.ovų, kurie savo sveiki-1 
nimais payerbė Joną ir Šatrą į 
Radvilu’. Neeituo.du tų sveikini į 

mų žcdž.ų, nes jię savaime labai 
teik-'in agi jubiliatams - Jonui 
ir Sofijai Radvilaias. Jie yra lyg • 
kristalai, didelės reikšmės ir i 
■.’ei lės, šie visi sveikinimai, dūk- ; 
:ų Ale onus ir Sonios yra sukli
juoti į specialų albumą, ir liks 
artimųjų vertinami kaip bran
genybė.

Jonas Radvilas išreiškė vi
siems padėką už sveikinimus, 
dovanas ir gausų atsilankymą. 
Svečiai jubiliatams sudainavo

kė, kad Sofija yra jiems atnešusi f 
ne kartą skaniausių iškeptų viš- 

'čiukų Tr ųž tai ji norinti kuo 
nors atsilyginti. Kada paprašiau 
tos ponios vardo ir pavardės ir 
išsitraukiau užrašų blanknotilį, 
tai ji paklausė Kokiam tikslui 
užsirašau jos pavardę. Pareis-' 
kiau, kad už tekį paslaugumą ir 
nuoširdumą lietuviams, parašy
siu į šį laikraštį, kurį p.p. Rad
vilai skaito, o ji galėsianti ten 
rasti savo pavardę.

»' » *- .«

Sukakties; minėjimą suorgani
zavo dukros — Aldona ir Soma 
š.m. rugsėjo 3 d. Lenkų salėje' 
Wellando= mieste. Jubiliatų pa
gerbimo balius prasidėjo 6 vai. 
vak. Į pagerbimą svečių susi
rinko apie 15i). 6:30 vai. į salę

: (Tęsmyš)

Radvilai, abu sumanūs ir sim
patingi, paslaugus y svečiams, 
gręitai susilaukė didelio pritari
mo miestelyje ir pas juos vieš- 
būtyjė visuomet ^būdavo pilna 
lankytojų;/ Vykstant.- gerai apy
vartai ir negalėdami svečių su- 
tAlphiti; progai pasitaikius' p£r- 
dūoda Ųuėen’s hotelį ir 1963 m. 
nupęrka didžia,usią ..Relmont 
Kotelį. Šį viešbutį sėkmingai val
dė iki 1970 metų, ligi jį pardavė. 
Atsisekę nūo šio verslo,' -leidžia 
pensininko dienas gražioje vie to 
jė ir igražioje rezidencijoje. - 

s • Trumpais. bruožais,-supažindi
nau šio dienraščio „skaitytojus 
su Jorio ir’Sofijos Radvilų var
gais ir laimėjimais,, atvytus 
jiems’į Katnadą. Jiė nėra’aukš
tųjų mokslų baigę; bet, būdami 
sumanūs, pasiekė savo užsi
brėžto tikslo, nes tik versle ga
lima-prisiekti -geresnio materia
linio'; -gerbūvio.; šiandien, dėka 
savo sumanumo ii versle gabu
mų, jie turi.-užtektinai santaupų 
ir galį pakęM^uĮj pp :pi^fę^Jj^ ^atjteštįnga. sesuo ir il

gus metus diyįiušičPoęU’.Colborno 
toi^to’žigorifj(eję,7pa2įstantf ne
mažai vietos lietuviu, kurie, yra ■ *- -t .- • * ; - į '* •*
buvę toje ligoninėje gydomi. 
Mandagumo dėlei pagyriau tą 

L UŽ

dingai išauklėjo savo vaikus, 
kas tėvukams sudaro daug 
džiaugsmo.

Kelias dienas prieš S. ir J. Rad
vilų 50 metų, vedybų sukaktį, 
su reikalais lankiausi ir Port 
Cblborne mieste. Ta proga ap
lankiau ir p p. Radvilus. Sofija 

. Radvilienė visuomet pavaišina 
kava ir užkandžiais. Mums sė-

atvyko ir jubiliatai Jonas ir So- Ilgiausių metų, 
fija Radvilai. Juos su duona ir 
vynu pasitiko Jono Radvilo.se 
sers dukra ir jos vyras — Jenie 
ir Jonas Vitkūnai. Kunigas K.
Butkus, iš St. Catharines, atliko 

i vedybų sukaktį liečiančias cere- 
! monijas ir davė palaiminimą, 
j K. B’lužienė, Meškeriotojų ir Me- 
i džiotojų klubo vardu, įteikė 
' puokštę raudonų rožių, o jubi

liatų dukros nuvedė tėvus prie 
garbės stalo. Jiems einant per 
salę, svečiai palydėjo audrin
gais plojimais. ■. ? ,

, Kun. K. Butkui palaiminus 
valgių stalą, svečiai pradėjo so
tintis gardžiais patiekalais.

Po vakarienės, jubiliatų vai
kaitis Paul Sesto.' pristatė gar
bės stalo svečius ir kitus arti
mus gimines bei svečius iš Lon
dono, Toronto, Mississauga, 
Etobicoke, Buffalo, :New Yorko

dint prie kavos puoduko, įeina] jr kitur.
viena ponia iš artimų kaimynių žodžiu sveikino kun. K. But- 

’. ir paprašo pusę tuzino rūbams kus. Toliau perskaitė gautą tele- 
pakabų. Sofija paduoda tas pa- gramą iš okupuotos ..Lietuvos, 
kabas ir ta ponia išeina. Už pus-} kuri buvo atsiųsta Jono Radvilo 
vaiandžio ta ponia grįžta atgali broij0 sūnaus Zenono ir jo žmo-
su šešiomis poromis suprosytų 
viršutinių, baltinių. Tik tada iš 
kalbos, supratau, .lead ta ponia 
yra labai draugiška Radvilų kai
mynė.' Pagal S. Radvilienės išsi
reiškimą, ta ponia dažnai tokį 
patarnavimą padaranti. Sofija 
Radvilienė pakvietė ir tą ponią 
priė;kavos ir supažindino mane, 
pasakydama kas aš esu ir iš kur.

Ta ponia pasisakė esanti Wil
ma Tėnnięr, vokiečių kilmės, iš

krae^^s3f^^aIpniįįĮųi.; Bę; to; 
j ie į •<šj^riąbipĮi^s.' 'šį^lįa'
spriūdar fo/lietiivišką veiklą.

Sairo dukras — Aldoną ir So
nią’ išaugino pavyzdingomis lie
tuvaitėmis, kurios savo tėvus, ponią, kuri yra dar jauna 
-i 'I.. . ■ ■ .r rr ■■ ir™ iri m nu iul X—h i —-

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
X ‘"‘i *■*’ -.'=*■ *

f >£ LITERATŪRA, lietuvių Bferątūros, jmeno tr mofefii 
1354 inu metraitfą. Jame yrt vertingi, niekuomet -netenrią, Vinti 
Krėyžs, Igno Šlapelio, Vinco Madona, P. Jcntiko, V. Stimkot 
J. Rankčio, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V 
Meilaus straipsniai bei rtudijos, iliustruotos nuotriudioinli b 
M. K. Čiurlionio. M. Šileikio, V. Kašubos, A RSkJtelės ir A. VarB< 
tūrybo* priekalais. 365 puri, knyga kainuoja tik F3,

> DA1NŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rąžytojo* ir tn 
tinią lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dahų 
iventea bei Jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorės-puikiu rtiliumi Ir surinktais duumenhnh 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoji M.

e VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraij 
tas Tuoao Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne aatUMi 
gyvenimo bruožų apražymas, bet tiksli to laikotarpio buitie* tit»

noš\ Agotos. Perskaitė, ir gautus 
laiškus iš okup. Lietuvos: iš J. 
Radvilo vaikaičio. Petro Radvilo 
ir jo žmonos Jeninos; iš Sofijos 
Radvilienės brolio Antano ir Ve
ronikos Mazėrių; vjsi-iš Taura
gės miesto, j » <■
I J ubiliatus Joną jr. Sof i j ą. Rad
vilus sveikino 50 metų vedybų 
sukakties progą Kanados prem
jeras Pierre Ėlliott Trudeau; 
■Kanados g u b e r natoriųs > Ed. 
Scrreyer; gubernatoriaus pava
duotojas, iš Ontario, John Aird; 
federalinės' valdžios atstotas M. 
P. Girve Fretz; provincijos vai-

I U
 M

 >

tekanti upė 1 vai. nakties pakei
tė savo tekėjimo kryptį, nes pa
kilęs Atlanto vanduo pradėjo te
kėti priešinga kryptimi.

Birželio 29 d. pasiekėme miF 
sų kelionės Įikslą, — N S., sos-; 
Hnę Halifax. Man* asmeniškai - 
Halifax yra tuo įdomus, kart, per- '<•> 
plaukus Atiantą '■ 1950 in^tais,’ 
pirmiausia išvydau šį uostą. Ap-* 
sistojome The Lord Nelson, vieš-į 
būtyje, kur gavome raktą, pa-į 
vaišinant šampanu. Šalia vieš
bučio — puikus sodas, su gėlė
mis. Išvažiavę į Pegy’s Cove ap-r . 
žiūrėjome žvejų uostą ir pagau-' 
tas žuvis. ’

Rytojaus dieną vietinis vado-* 
vas aprodė miestą, kuris turi 
270,000 gyventojų. Atvykus j ,,, 
uostą parodė, kur atplaukia di- , 
dieji laivai. Tai 5-tas savo dii ,,y 
durnu pasaulio uostas. ;

Svarbų . vaidmenį1 šis uostaą " ’ 
Vaidino Antrojo Pasaulinio ka- 
roimetu, nes iš čia ėjo transport ■ ” 
,tai į Europą.; Netoli uosto buvd 
pastebėti 2 vokiečių povandeni- ■- 
niai laivai, bet spėjo pasprukti? 
£er šį uostą į Kanadą atvyko 
daug emigrants . ( *

— Man malonu tnatyti, kad 
vieną iš tų emigrantų jūs turiJ 
te savo grupėje;1 ------baigė va* ""
dovaš. ?

Po įlietų turėjome laisvą laH 
ką.į -.Nuėję| H pajūrį, , keltuvu —. 
persikėliau i kitą miėsią'-įypąftč 
mout. Apžiūrėjęs šį miestą, grį- 
žau su gražiai paruoštu vėžiu 
(labster). Tai buvo puikus už? 
kandis prie kanadiško alaus. %

Liepos 1 — Kanados nepri
klausomybės dieną, važiuodami 

. sugiedojome ^"Kanados himną.
Stebėdami gfažius N. S. vaiz- - 
dus,’ pasiekėme Louisboųrg tvir- ....

(Nukelta į 5 psl.)
r "e'V.s- ' .»* ’* ’-Z ■ ir ' - -. ' ■

PENSININKO DIENOS ’ ■■
KELIONĖ J NOVA SCOTIA

nakvojome. Puikus naujai pa
statytas “Delta” viešbutis. Au
tobusas įvažiavo į vidurį pasta-- 
to, iškrovė mūsų lagaminus, da
vė kambario raktus ir po taurę 
šampano. Vaišingos kanadietėm 
ir puikus viešbutis. Šalia vieš
bučio naujas apsipirkimo cent
ras, su valgyklomis ir europietiš
kų maistu. Čia pavalgiau lietu
višku cepelinų ir gavau tikros 
ruginės duonos.

Rytojaus dieną gavome jauną 
universiteto studentą, kuris 
mums parodė 'mieštą. Tai pui
kus jaunuolis su stipria humoro 
doze. Mieste gyvena 114,500 gy
ventojų: 80% britų, 12% pran
cūzų ir 8% kitų tautybių. Turi 
didžiausias alyvos refinerijas 
Kanadoje, 2 popieriaus fabrikus, 
cukraus refineriją, laivų staty
bos dirbtuves ir kt.

■ . *1

1 Dviejų vai. kelionė po miestą 
atrodė labai trumpa. Pabaigai 
privežė prie puikios rezidenci
jos ir pasakė, kad čia gyvena jų 
milijonierius Mr. Irving, ir kad 
jde myli jį d'ėL jo paprastumo. 
Kartu Jis paminėjo keletą jo 
paprastumo bruožų. Esą, jis 
pats vairuoja troką ir dirba ki
tokį darbą. .

— Jis yra turtingas, liet kar
tu yra ir žmogus, — baigė jau
nuolis.

Po pietų palikome šį miestą

A. Kapačinskas
Po oficialios, dalies, muzika 

pradėjo groti jubiliatams valsą. 
Nežiūrint amžiaus, abu, tiesūs 
kaip nendrės,’ nusiteikę jaunat
viškai, su šypsena šoko kaip jau
nuoliai. Visų svečių nuolaika 
buvo gera, šoko jauni ir seni. 
Taip ši Jono ir Sofijos Radvilų 
vedybų 50 metų sukaktis iškil
mingai buvo paminėta š.m. rug
sėjo 3 d. Lenkų salėje, Wellando 
mieste.

Sekančią dieną, 2 vai. popiet, 
vėl suvažiavo apie >70 kviestu 0 vyriausias 
svečiu į Jono ir Sofijos Radvilų ' . TT ,., _
gražią rezidenciją pietums. Oras Toledo, O 10 o ay nn., 
pasitaikė gražus ir saulėtas, lyg 
ir gamta būtų palankiai nusitei
kusi jubiliatų pagerbimui.

Dalis svečių, kurie buvo atva
žiavę iš tolesnių.-vietų, nakvojo 
Radvilų namuose. Sofija, būda
ma labai rūpestinga ir vaišinga, 
beglobodama savo svečių, nega
lėjo nuvykti net į lietuviškas 
pamaldas. ■ ■ ’

Visų svečių nuotaika buvo la
bai, gera, linksmi buvo ir jubi
liatai.

Besisvečiuodamas, atkreipiau'

Birželio mėn. 24 d. 8 Rockford 
do keliautojai puikiu limuzinu 
pasiekėme Priceton, Ill. Čia jau
buvo atvykę keliautojai iš kitų 1 
vietų. Netrukus atvyko Tri-State 
Tours autobusas, iš Gąlena, HĮ.» 
su keliautojais. Prisijungę prie, 
jų 42 keliautojai, šoferis ir.pa-.* 
lydovas, pradėjome 17 d. kelio
nę į Nova Scotia. Keliautojai 

j daugumoje pensininkai. Jau- 
niausią keliautoja tik 20 metų, 

į—. 75 metų. South 
Bend, Indiana, pietavome, o pa-

dėmesį į Radvilų dukras Aldoną; 
ir Sonią bei jų-dukras,.-kurios laX 
bai gerbia ne tik savo tėvelius^ 
be t ir senelius.

Man, kaip Naujienų bendrat 
darbiui, buvo malonu būti pa
kviestam į- ilgamečio Naujienų 
prenumeratoriaus ir .rėmėjo Joį 
no ir i Sofijos vedybų '50 metų 
sukakties paminėjimą. Tame mi
nėjime aš pastebėjau,, kad abu 
Radvilai savo nuoširdumu . ir 
taktiškumu yra įsigiję daug pa
garbos; tiek iš lietuvių, tiek ir iš 
kanadiečių bei Kanados valdžios

nakvojome.

Sekančią dieną pasiekėme jr pasiekę Moncton miestą nak- 
TA—J~~ voijome. Čia turėjome progos 

stebėtis. ^Įagnetic Hįįl ir Taidal 
Bore.’ šis ialnas yra tuo įdojni^., 
kad nuvažiavus i pakalnęlir iš-' 
jungus motorą-, magnetinė jė-į 
ga'užtraukįa artgal į kalną“ Čia

Niagara Falls, ir čia, Kanados 
pusėje, Motor Inn, nakvojome. 
Atvykę 2 vai. turėjome įailro 
apžiūrėti puikius ^fypeK.ir:par- 
ką. Vakare įsikėlė^^sRažįaso- 
nic Centre bokštą, i55-įJ^00 .'pė
du aukštumos stebėjome? aplin
ką. Labai gražiai. atrėdgĮ kreri.- 
tantis vanduo, apšviestas įvaitiūr- 
spalvų prožektoriai!. .■>,

Trečioji kelionės diena -y sėk- 
madienis. Šiandien turirpeįi^ 
siekti Haverhill, Mass. Sekma
dienio rimčiai per. įgar^akalb^iš 
klausomės religinęs'**3$uižįkęs:- 
Vėliau lošėme “Bingo”.' Netoli 
Bostono pasirodė 3 motociklis-’ 
tų grupės, keliančios didžiausią 
triukšmą. Pasiekėme numatytą 
nakvynės vietą 6 vai. vak. Mies
telis nedidelis.' Pavarčius’ telefo
no knygą, radau ir lietuviškų 
pavardžių ir “Lituanian Club 
Gediminas”. Gaila, neturėjau lai
ko aplankyti. j' •? *•.

Sekančią dieną pervažiavę 
New .Hampshire ir Maine vaisi 
tijas, pasiekėme Kanados.- New 
Brunswick, ir Saint John mieste

; SUSIVIENIJIMAS LIETEVIU AMERIKOJE I 
i'- yradidžiausia ir • tuiflvigiftusia lietuvią fraternalinė 
^•^organizacija, lietuviams ižtikirpai tarhaujanti jau- per 97 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti lr kitiems, kurie tuos 
o / darbus dirba.- ■ '

SLA.

g vežėjos,

Linkiu Jonui ir Sofijai Radvi-
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dybų sukakties.
J. šarapnickas.

džios parlamentaras Ray Hag- žmonių.
gerty, M.P.P.; Ontario provinci
jos opozicijos, lyderis David Re- lams sulaukti ir deimantinės ve-
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Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

W. 69th St., Chicago, DU 60629 ♦ Tel 925-2737

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, CHicago, HL

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

' Atdara šiokiadieniais nuo

r y apdraudąlšavcjf-narįaiESr.’,
SLA — apdraudžia pigiausiomis kairiomis. SLA neieško pelno, 

nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
r Kiekvienas lietuvis ir lietuviu drangai gali ,, 

, ; Susivienijime apsidr^jsti iki $10,000. < • *
SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 

Insurance,'kurį ypač;’naudinga jaunimui, siekiančiam
■ ■ aukštojo mokslo ir jų'gyvenimo pradžiai. s, 

vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą feintflta tik $3?00 metams.

SLA-į-kuomi" yra visose
Kreipkitės Į sas<> 
jie Jums mielai p

Galite kreiptis ir tiesiai j SLA Centrą: <

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St, New York, N.Y/lOOdi % 

; Tel (212) 563-2210

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

Beturint Leidinys Biurtruot** nnotrtnkoml*, pabaigoje dflodarni 
ritorardžlų pevidfnfrnilotr jįj vertiniai J voBe&j

> LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko' Tomo-Tamalaaiž. 
įdomiai paradyta ftndija apie Rytprtrius, remfantta Pakalnti b

m airiai* bolševikų okupacija* metai*. Knyga turi 234 puslapine 
bet kainuoja tik M. • j - ‘

> JULIUS JANONIS, poetai Ir revoliucionierius, nesupta* 
lai ir klaidingai interpretuojama* gyvenimo tr politikoje'; tik a* 
Jurgio JbUbAo knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po* 
riją. Dabar būtų JJ gltima pavadinti kovotoju ui Žmogau* tdaaa 
Knyga y~a Sdeho formato, 385 puriaplą, kainuoja fft.

■ BM fojė

Sekmadieniais nuo 9 vaL ryto iki 8:30 vaL vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

l>» :«• Tel. 476-2206

• 111 nii i i i

' T r-i 
*" i

50 metų studijavęs, kaip... . x

ATEINA LIETUVA,Ml

Ir Hettfviq fcaUją- Ju mokėsi karta su kun. Jauniam ir prof. K

lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimui, 
ir patarė mums toliau studijuoti.
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Senatorius John Glenn nori 
tapti JAV prezidentu

Ohio valstijos senatorius John Glenn nori tapti Ame
rikos prezidentu. Dabartiniu metu jam labiausiai rūpi 
gauti JAV Demokratų partijos nominaciją prezidento 
pareigoms. Jeigu demokratų partijos dauguma jam ne
pritartų, tai jis jokiu būdu negalės. gauti demokratų par
tijos nominacijos, kad būtų renkamas krašto prezidentu.

AhkSČiatr, kada senatorius-buvo jaunesnis^ 'tai turėjo 
didėlius tikslus ir parodė reikalingą pastovumą, energiją 
ir kantrybę savo tifcšlams siekti. Jeigu jis nebūtų ture-1 
jęs reikalingos energijos, tai būtų ir toliau tarnavęs JAV 
karo aviacijoj. Bet jis, būdamas geras lakūnas, pats pasi
siūlė pakilti į erdvę. Jis buvo girdėjęs, kad Sovietų lakū
nai buvo pakilę. Jam atrodė, kad būtų Įdomu ir jam pa
bandyti. ■ . .

Lakūnas Glenn žinojo, kad vokiečių specialistai iš
kėlė du rusus Į erdvę. Jis žinojo, kad Amerikos lakūnai, 
užėję Į vokiečių belaisvių centrą, pasirinko geriausius 
vokiečių mokslininkus, atsivežė į Ameriką, leido pailsėti, 
gerai pavalgyti, ir pasakė, kad Amerika yra pasiryžusi 
pakilti į padangę. Jam taip pat buvo aišku, kad ir So
vietų agentai tą patį padarė su antros eilės vokiečių moks
lininkais. Jis žinojo, kad jeigu antros eilės vokiečių moks
lininkai padėjo iškelti vokiečių karius į erdvę, tai pirmos 
rūšies vokiečių mokslininkai turės iškelti ir jį Į erdvę.

John Glenn būvi) getaš lakūftas, bet jis norėjo pakilti 
erdvėm Jis susipažino šU Žemės erdve* Žinojo, kaip aukš
tai yra oras. Jam buvo aišku, kad aukštumoje oras buvo 
retesnis, kad ten buvo šalčiau, kad Žemės trauka turėjo 
būti kitokia. Kada JAV aviacijos vadovybė pranešė karo 
lakūnams, kad aviacijos vadovybė ieško lakūnų, norinčių 
savu noru pakilti ir grįžti iš erdvės Žemėn, tai Glenn 
jau buvo pasiruošęs. Vadovybė pastebėjo, kad tokiam 
skrydžiui reikalingi tiktai geri ir drąsūs lakūnai sava
noriai. Jie bus supažindinti su naujais skridimo dėsniais. 
Je turės ne skristi, bet skrieti. Žemėj, 30,000 pėdų aukštu

moj skrieti negalima, bet aukščiau, kur oras Vėlesnis, ga- - 
Įima skrieti. Lakūnai skrenda 30040b mylių į Valandą, i 
jie skrieja 500-600 mylių į valandą.

Amerikoj buvo didokas lakūnų savanorių skaičius, 
kurie norėjo pakilti į erdvę, bet lakūnas Glenn daugiau
sia žinių turėjo apie erdvę. Vadovybė pasirinko ne tik 
gerą ir drąsų savanorį, bet ir daugiausia žinantį. Glenn 
laimėjo. Jis buvo išbandytas ir parinktas būti pirmuoju 
amerikiečiu, iškeliamu į erdvę. Jis pirmas apskriejo ap
linkui Žemę ir sėkmingai nusileido. Lakūnas Glenn šim
tus kartų pasakojo, kaip jiš pirmą kartą kilo į erdvę, kaip 
jis jautėsi, ką jis matė ir kaip nusileido. Kol bus gyvas, 
tai vis turės ką pasakyti apie tą skriejimą, ko anksčiau 
nepasakė.

Glenn apgailestavo, kad mokslininkai neparinko jo 
Į skrieti į Mėnulį, nes buvo jaunesnių, bet jis labai lengvai 
tapo JAV senatoriumi. Nutarė pabandyti, pašifhforma- 
vo, pastudijavo ir buvo išrinktas.

Iki šio meto didžiausią Demokratų partijos Vadovy
bės pasitikėjimą turėjo ir dar tebeturi buvęs vicenreziden- 
tas W. Mondale. Bet dažnai sakoma, kad Sen. Glenn yra 
antrasis kandidatas. Jeigu kas nors buv. viceprezidentui 
Mondale atsitiktų, tai senatorius Glenn būtų pirmaujan
tis kandidatas.

Kad jis gautų didesnį Demokratų partijos vadovy
bės pasitikėjimą, tai praeitą antradienį, rugsėjo 13 d., 
New Yorko Jlilton viešbutyje susirinkusiėms Užsienio 
Politikos draugijos nariams jis išdėstė savo pažiūras apie 
užsienio politiką. Manome, kad ir lietuviams verta susi- 
oažinti sU norinčio tapti šios valstybės prezidentu sena
toriaus Glenn išreikštomis mintimis. Kalba ėjo apie Ame
rikos užsienio politika ir senatoriaus pažiūras į ją, o savo 
kalbos pačioje pradžioje jis visiems pabrėžė, kad visi 
arabų vadai turi žinoti, jog Izraelis atsirado nė vakar ir 
ne šiandien, ir kad jis bus ir ateityje.

Nebuvo jokio reikalo ^arabams pasakoti, kad Izraelis 
nebus sunaikintas, ĮŠią problemą arabai žinojo anksčiau, 
negu senatorių^ Glenn. Izraelis taip šmaTkiai kirto ara- 

I bamš, ’kad Ohio senatoriui nebuvo jokio reikalo pasakoti 
apie Izraelį. Egiptas pirmas pasirašė taikos sutartį su 
Izraeliu. Egiptas panoro, kad Izraelis greičiau susitartų 
su Egiptu, pradėjo pasitarimus ir pasirašė taikos sutartį. 
Sirija sutiko atiduoti Izraeliui Golano aukštumas, kad 
tik Izraelio kariai pasitrauktų nuo Damasko apylinkių.

Arabai žinojo Izraelio galią, užtat jie ir derėjosi. 
Senatoriui Glenn nereikėjo arabų valstybėms-Visa tai pri
minti. Priminimas arabams buvo reikalingas senatoriui 
Glėnn. Jis žinojo, kad be Amerikos izraelitų pagalbos, šė- 
natoriūs Glenn jokiu būdu netaps Amerikos prezidentu. 
Užtat senatorius Glenn pagyrė Izraelį. Jis pakartojo ara
bams Amerikos prezidentų pasižadėjimą padėti Izraeliui, 
jeigu kiltų toks reikalas. Palestiniečiams patarė padėti 
į šalį savo fantazijas ir nevesti tokios žiaurios kovos prieš 
Izraelitus. Izrelis palestiniečius Beirute sunaikino, todėl 
jie tūrėtų užmiršti pasipriešinimą Izraeliui.

Senatorius Glenn priminė salėje esantiems Ameri
kos piliečiams, kad JAV yra paširyžusios padėti Izraeliui. 
Jeigu kiltų karas su kaimyninėmis valstybėmis, tai Ame
rika turėtų Izraeliui padėti.

Savo kalbos pabaigoje senatorius Glenh pareiškė įsi
tikinimą, kad neturėtų pasikartoti tie nesutarimai, kurie 
buvo kilę tarp premjero Begino ir prez. Reagano. Jis 
priminė, kad Amerikai reikalingi geresni santykiai su 
arabais, bet pagrindiniai susitarimai, aptarti David sto
vykloje, turėtų visą laiką galioti. Beginaš, dar negrįžęs GARBINKIT F

Ohio valstijos senatorius John Glenn

į Tel Avivą, jau sulaužė David stovyklos sutarimus, bet i KIENO JESSE JACKSON 
jis buvo priverstas viešai pripažinti) kad jis Washingtohe " ‘ ------- “ ’ ‘ ‘
pasirašė, kartu su prez. J. Carteriu ir A. Sadatū, pagrin
dinius taikos su Egiptu principus.

Senatorius John Glenn prisimena, kaip prez. Car- 
teris Washingtone, Baltuose Rūmuose per televiziją vi
sam kraštui ir visam pasauliui paskelbė David stovykloj 
pasirašytą susitarimą. Prez. Carteris rinkimus pralai
mėjo, Beginąs iš politikos pasitraukė dėl kitų priežasčių, 
bet senatorius John Glenn, turėdamas galvoje ateinančių 
metų rinkimus, priminė JAV, Izraelio ir Egipto sutartį,, 
liepiančią Izraeliui atiduoti Egiptui karo metu užimtas 
žemes. Pirmiausia Izraelis atidavė Egiptui Sinajaus' va
karuose esančias naftos versmes, o vėliau atidavė sįą 
Sinajų. Atidavė pagal planą, izraelitams pirmiausią' pasi
traukiant iš pietų ir rytų, o vėliau atiduodami ir Sina
jau istorinius kalnus: ' ; \ T ?

Senatoriui John Glenn nebuvo reikalo priminti ara
bams ir Izraeliui JAV įsipareigojimų. Atrodo, jam rūpėjo 
artėjanti JAV prezidento rinkimų kampanija. Amerikos 
žydų balsai, jų įtaka Amerikos bankuose ir spaudoje yra 
patys svarbiausi rinkimų veiksniai. Jeigu jis įtikins 
Amerikos žydų daugumą, kad jam pritartų; .jeigu jis 
gaus rinkiminei kampanijai reikalingą žydų kontroliuo
jamos spaudos ir bankų priatrimą-, tai yra Vilties laimėti.

Tuo tarpu demokratų dauguma pritaria buvusiam 
viceprezidentui Walter Mondale. Yra keli kiti partijos 
kandidatai JAV pfėžidento pareigoms, bet nė vienas jų 
negali prilygti Walter Mondale prestižui ir įtakai ame
rikiečių tarpe. Iki šio meto be jokių užkulisinių minčių 
jį remia buvęs prezidentas Carteris. Tuo tarpu visi kiti 
kandidatai yra tiktai paskirų valstijų kandidatais, kitose 
krašto valstijose jų įtaka silpnutė.

Gaila, kad senatorius Glenn giliau nepažiūrėjo į JAV 
užsienio politiką, neužsiminė Centro Amerikos, plačiau 
nepasisakė apie Pietų Korėjos keleivinio lėktuvo nurau
simą, apie Kisingerio galvos kėlimą ir kitus klausimus. 
Tuo tarpu jam labiau rūpėjo Amerikos žydų balsai, negu 
JAV užsienio politika.
?fs??fEnjV'fA?rBIZM ER iAl
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AGENTAS EUROPOJ^AME- 
RiKOS AR KREMLIAUS?
Skaitant Sun-Times ir Tri

bune dienraščiuose ilgiausius 
straipsnius apie reverend Jesse 
Jackson kelionę po Europą, jo 
vizitus karaliams ir aukštiems 
Europos kariškų pajėgų va
dams bei jo lankymą fnilitarinių 
.vietovių, gaunasi vaizdas, kad 
jis atlieka kažkokieno įpareigo
tą labai aukštą misiją. Iš jo pa
sakytų kalbų labai. į sunku at
skirti ■ kokiam . ponui jis pasiry
žęs '.patarnauti —- specialiai šau, 
kaip būsimam Ąmerikos “pre- 
žrdėbtui”, apkaltinimui Ameri
kos rasizmu, tiesioginiai Krem
liui ar kokiems kitiems galams, 
kurie, atrodo, vis vedą Į nesan-: 
taiku kėlimą.

Šį šio ekscentriko kunigo žy
gį po Europą galima palyginti 
su neperseniausiai, atliktą kito 
kunigo evangelisto Billy Gra
bam kelionę po Sovietų Sąjun
gą. kur jis buvo "‘radęs’’, kad 
ten yra pilna religijų “laisvė”.

Bet yra ir skirtumo: Graham 
į politiką nesikišo, c Jackson 
andžioja po Europos didžiūnų 
palopius, ieškodathas public op- 
pinion apie jo pačio asmenį, 
(uo pačiu norėdamas sukelti 
/lėtinių žmonių pasipriešinimą 
aries Amerikos norą gintis nuo 
rusiško barbarizmo.

J. Žemaitis

—- Prokurorai Kenneth Gri- 
betz Brinks bendrovės užpuoli
mo byloje bupo labai gerai pasi
ruošęs ir Įtikino prisiekusiųjų 
teismą, kad vagys nužudė ketu
ris žmones.

PIRKUS jAV TAUPYMv. 8ONU.

............... " ---------------------------------------------------------- --

SUSITIKIMAS MONTANOJ
(Tęsinys)

Viskas čia blizga i? žėri Kttlp tai gera turį 
žėri elektros lempos šviesoje. Kaip tai gera turi 
būti kunigui. Jis laimėje paskendęs, šiame kam
bary meldžiasi, su Dievu bei angelais bendrauja, 
visko žmonėms išprašo, sveikatos, paai&ekitno. Vi
sus į dangų veda, juk čia tikras dangus, tik Dievo 
ir angelų nematyti, bet užtat yra kunigas Die
vo vietoje, jo nuostabiai baltos, švarutėlės rankos 
kilnoja Kristaus kūną per mišias ir žmonėms jį 
dalina bažnyčioje.

— Na, tai štai, pasimokysi, pamatysi, kaip 
reikia dirbti organizacijoje. Aš tau padėsiu, pa* 
mokysiu. Tu daug gero galėsi padaryti.

— Labai gerai, kunige kapelione, aš darysiu 
viską, ką galėsiu, o jai man padėsite, tat tikiu, 
kad pasiseks.

— Viskas eis kuo geriausiai. O dabar paimk 
penkiasdešimt litų, bus tau šiam mėnesiui, kaip 
pažadėjau; kitą mėnesį vėl duosiu.

Petras paėmė pinigus ir pasijuto labai menku 
prieš kapelioną. Jis toks puikus, tokia graži juo- 
<’a jo sutana, baltas kalnieriukas apie kaklą, tokie 
iškilmingi su auksiniais segtukais išlindę ranko
galiai, c jo žinojimai... Jis viską pasauly’ žino 
ir visus mokslus moka. Jo žodžiai, kaip paties 
Dievo iš dangaus. Kokia tai didybė yra kunigas, 
ir koks menkas jis yra prieš jį!... Jis norėjo pa

bučiuoti ranką kapelionui, bet šis nedavė.
Taip praėjo žiema. Petras, kapelionui pade

dant Ir visur vadovaujant, suorganizavo Ateiti
ninkų kuopą ir buvo išrinktas jos pirmininku, 
Kapėlionas būdavo kiekviename susirinkime ir 
daug kalbėdavo, mokiniai tik klausydavosi ir jie, 
kaip ir pats pirmininkas, nesuprato, kam toji 
orgaftižacija ir kaip jie turi viską atnaujinti 
Kristuje.

* * s

Kartą prieš pat mokslo metų pabaigą, pamo
koms pasibaigus, Petras pasiima savo knygas, 
kaip paprastai, ir žengia namo. Kelias iš mokyk
los pereina upelio tiltą, paskui įsijungia į vieškelį, 
kuris eina toliau pro senas kapinei ir čia pat 
prasideda akmenimis grįsta miestelio gatvė, kuri, 
apsukusi aplink kapines, eina tiesiai per mies
telį Gatvė grįsta stambiais akmenimis, pėsčioms 
kojoms nepatogi, todėl mokiniai eina tiesiai dai
liu taku per lenas kapines, paskui per bažnyčios 
Šventorių, per didelius vartus ir išeina į gatvę 
arba pasuka kokiais takais per darius į savo 
namus.

Petras žengia keliu, neskubėdamas. Toliau, 
pirm jo, eina mokiniai didesniais bėl mažesniais 
būreliais, dažniausiai atskirai berniuku ir atski- 
rai mergaičių. ' ' v

Jis peržengia nugriuvusj stambių akmenų 
aptvarą ir atsiranda kapinių take, kuris vingiuo
ja tarp stambių lapuotų medžių bei krūmų. Daug 
kur stovi apipuvę kryžiai bei apsamanoję akme

niniai paminklai. Kai kur matosi aptvertų kapų 
^tvorelės, medinės jų kartelės apipuvusios ir įlū- 
žusios, kitų geležiniai virbai surūdiję ir iškrypę. 
Laisvės įgavusi žolė slepia kapus.

Petras praeina tako vingį ir už krūmų dabar 
pasimato jo prieky kokios keturios mergaitės, 
o jų tarpe geltonuoja Jadvygos kasos. Petrui 
drOVU. Ką jis joms pasakys? Paprastai praeiti 
jis taip pat nenori, nes ten eina Jadvyga. Jis su
lėtina žingsnį ir eina, palaikydamas gerą distan
ciją tarp savęs ir jų. Gal tuo tarpu jis sugalvos 
ką joms pasakyti, pajuokauti, paflirtuoti, o gal 
jos pasisuks kitu taku. Bet su Jadvyga jis negali 
flirtuoti, jos artumas atima jam drąsą ir ūpą, lyg 
kvapą užspaudžia ir liežuvį prirakina* Jam at
rodo, kad nė viena Iš tų mergaičių jo nepastebėjo.

Staiga Jadvyga atsisuka* o kitos mergaitė? 
eina toliau, nekreipdamos dėmesio.

Betrai, — ji sako; -*■ aš norėčiau, kad man 
išverstUmei lotynų kalbos pamoką.

Petrui laimė nušvito krūtinėje, štai ji nori 
su juo pasikalbėti* Jis greitai prieina prie jos.

— Mielai, panele Jadvyga, aš tai padarysiu, 
tik kaip mes versime eidami?

— Paeikime ten už krtimų, atsisėsime kur 
nors ir išverst čia daug eina pro šalį — trukdys. 

> ■ Jiedu pasuka Iš tako Ir eina tolyn. Medžiai 
ir krūmai juodu paslepia, niekas taku eidamas 
jų nebematys tf jų balšo negirdės, jei jiedu tyliai 
kalbės. Čia pat ir medinė seno kapo tvorelė. Stul
peliai. j žemę įkasti, jau pakrypę, kartelės nukri

tusios, bet viena dar laikosi savo vietoje.
— Sėskimės čia ant šitos kartelės, — sako ji 

ir nieko nelaukdama atsisėda. Dailiais Mostais 
ruda uniforminė suknutė apdengia jos kelius, o 
perteklius drimba Į aukštus lubinus, kurių mėlyni 
žiedai apglėbė jos kojas.

Petras dar lūkuriuoja ir varto lotynų kalbos 
vadovėlį, mėgindamas pradėti vertimo darbą. 
Jam nedrąsu atsisėsti taip arti, net prisiglausti 
prie jos; be to, kažin kaip toji supuvusi kartelė, 
ar išlaikys?

— Sėskis, Petrai, čia prie manęs, nebijok, 
ateik arčiau, kitaip aš knygos negalėsiu matyti 
ir girdėti. Prašau.

— Kažin kartelė, Ar išlaikys abu? J
— Išlaikys, abu mus Išlaikys*
Petras atsargiai pamažu atsisėda ant kartė

lės šalia jos, visai arti. Jo šonas prisiglaudė prie 
jos-šono, ir jis pasisuko į ją* Dabar jlš jaučia jos 
artumą, kaip niekuomet iki šiol* girti skubų jos. 
kvėpavimą, lengvučio, vos pastebimo virpesio ly-' 
dimą. Ji paima iš jo lotynų knygą ir pasideda ant 
savo kelių. Petras laiko savo ranką ant knygos, 
kad galėtų verčiamus žodžius parodyti, ir jaučia, 
kaip jos keliai virpa. Jo gahojė siaučia audra, 
jis nepajėgia suprasti teksto* Kaip būtų gera ją 
apkabinti ir ’ prispausti prie savo širdies, o kad 
taip ją pabuciavu

(Bus daugiau)
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TeL: 562-2727 arba 562-2728

Servica 155-4506, Pae* G6G58

Kauno bazilika
ir “contact leaeea”.

GYDYTOJAS Ik CHIRURGAS, 

JPEClALYBt: AKIŲ LIGOS 
W West 103rd StrMt 

Vxlandoc pagal siaitarimą.

Amerikos Lietuviu Piliečiu Pašal
pos klubo poatostogiHis susirinkimas 
įvyks šeštadienį, rugsėjo 17 d., 2 vai. 
popiet, Anelės Kojak salėje, 4500 S. 
Talman Avė. Nariai prašomi atsilan
kyti, nes yra daug svarbių reikalu 
aptarti. Bus vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

OPTOMETRiSTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2413 W. 71«t St T»L 737-5141

Chicagos Lietuviu Suvalkiečiy drau
gija rengia 45 metų sukaktuvini ban
ketą rugsėjo 17 d. Vyčių salėje^ 2455 
W. 47th St. Bus šalta ir šilta vaka
rienė. Šokiams gros Gintaro orkestras. 
Pradžia 6 vai. vak. Bilieto kaina 10 di- 
lerių. Dėl rezervacijų s kambinkite 
476-6174. Kviečiame smagiai laiką 
praleisti'Su suvalkiečiais.

E. Strungys

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W«ofchvster Conummliy klinika 
Medicinos direktorius

1931 S. Msnbekn Rd, Westchester, Ul< 
VALANDOS: 3—9 darbo dxeaomii

Žemaičiu Kultūros klubo poatosto- , 
ginis narį y susirinkimas įvyks trečia
dienį, rugsėjo 21 d., 1 vai. popiet, 
Anelės Kojak saleje, 4500 S. Talman 
Avė. Nariai prašomi atsilankyti, nes 
yra svarbių reikalų aptarti. Bus vai
šės. Rožė Didžgalvis, rast.

. j Vakarų vejai
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkžti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naajieaog, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60606

K* V

Rytojaus diena pasiekiau 
Rockfordą. Si penktoji ir ilgiau
sioji mano pensininko gyveni
me kelionė, kurioje nuvažiavom 
virš 5000 mylių ir 6 vai. plau
kiau laivais, pasiliks ilgai atmin
tyje.

Malonu keliauti, kai turi pa
tyrusį autobuso vairuotoją ir 
rūpestingą grupės vadovą. Ke
lionėje tu esi svečias, bet ne 
šeimininkas. Gerbk savo šeimi
ninkus, tai tu būsi mielas ir ger
biamas svečias.

A. Kapačinskas

PRAEITIES BALSAI

Verčiu aš knygos šimtmetinės 
Senus pageltusius lapus, 
Tegul suos ten amžių girios 
Ir vėjas protėvių papūs.

r
Tegul pilies aukštajam bokšte 
Skardus trimitas suaidės, 
Teatsišauks į jojo balsą 
Akiai pačioj gelmėj širdies.

Dr, LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLSS IR 

PROSTATOS CHIRURGUA 
MM WEST 53rd STREET

Ma. 77«-2«M,

FL O U i D A

PENSININKO DIENOS
Atkelta iš 3 psi.

tovę ir parką. Buvusią tvirtovę 
(dabar turistams lankymo vie
ta) apžiūrėję, pasiekėme Syd
ney miestą, ir Keddy’s Motor 
Inn nakvojome. Miestas nedi
delis, bet turi didelę geležies 
pramonę.

Rytojaus dieną vingiuotais pa-

Prostatos, inkstų, ir ilapmoc 
takiį chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ, 
St. Petersburg, Fla. 33/jL£

Tel. (8132 S21-420f

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

i

EUDEIKIS
GAIDAS“ DAIMID

I 5
I

Tegu ten degs ugnis šventoji 
Tėvų žinyčių aukuruos, 
Ir šventą rytdieną artojai 
Regės pro debesį audros.

> Nevada yra sausausia vieta 
JAV, kur kritulių kasmet iškren 
ta tik 8.8 colio.

Tegul iš žygio kunigaikščiai 
Namo su pergale ten jos, 
Ligi Juodųjų jūrų gandas 
Tegul nueis nuo Baltijos.

Ir te žilų krivaičių kanklės 
Prikels gyvenimui kapus 
Pro šimtmetinės amžių knygos 
Senus pageltusius lapus.

Ir te žilų krivaičių kanklės 
Prikels gyvenimui kapus 
Pro šimtmetinės amžių knygos 
Senus pageltusius' lapus-.-.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

jūrio keliais pasiekėme Cape 
Breton, ir čia apžiūrėjome The 
Alexander Graham Bell Memo
rial muziejų. Ši vietovė ran
dasi aukštoje vietoje su labai 
gražiais vaizdais, nes aplinkui 
vanduo ir aukšti krantai, ku
riuose perisi žuvėdios.

Palikę Šyctney, pasieKėme 
New Glasgow. Netoli šios vie
tos esąs keltuvas perkėlė mus 
per 22 km. vandens ruožą į 
Prince Edward salos sostinę 
Charllottetown. Tai mažiausia 
Kanados provincija, nes turi tik 
118,000 gyventojų. Įsigijome 
bilietus rytojaus-vakarui į teatrą, 
kur bus vaidinama našlaitės 
Anne of Green Gables gyveni
mas. Liepos 4 tęsiame salos ap
žiūrėjimą. Aplankę 2 gražius 
parkus, sustojome vėžių uoste, 
kur pamatėme kokiose dėžėse 
sugaunami vėžiai, čia ir pa
pietavome. Sustojome vietovė
je, kur gyveno našlaitė, kurios 
gyvenimą šiandien matysime 
vaidinime. '

Vakare išėjome 1 teatrą. Pui
kus naujas pastatas, graži mu
zika, geri vaidintojai. Grįžome 
patenkinti. Liepos 4-ji praleista 
P. E. saloje pasiliks atmintyje.

Vykstant prie keltuvo, matėsi 
bulvių laukai su gerai užderan
čiomis bulvėmis. Pasiekus Bor
den, keltuvu perplaukti 14 km. 
ruožą užtruko neilgai — suspė
jome tik kavos puoduką išgerti.

Nakvojome Cambelton, N. B., 
ir sekančią dieną pasiekėme 
Sante-Foy, Quebec.

Apsistojome Quality Inn vieš
butyje. Vakare važiavome ste
bėti pamaldas, vykstančias St. 
Anne bažnyčioje. Šioje švento
vėje yra įvykę daug stebuklin
gu pagijimų. Eisena su specia
liomis šviesomis- ir giedojimais, 
■ ana Įspūdingai atrodė. Netoli 
esantis apvalus pastatas Cyc
lorama gana įdomus. Tai di-

džiausiąs. paveikslas pasaulyje, 
iš viso užimąs 1,540 kvadratinių 
metrų, ir yra 14 metrų aukščio. 
Čia ataizduota Jeruzalės apylin
kės ir šventos vietos. Quebec 
miestas gražus, kalnuotas ir 
prancūziškas — kur eini visur 
girdisi francūzų kalba. Pasiekę 
Gananoque. Ontario gavome di
delį laivą, ir per 3 vai. apžiū
rėjome The beautiful 1000 Is
lands.

Gerai pailsėję šiame mažame 
miestelyje, liepos 9 d. pasiekė
me Detroit, Michigan. Apsisto
jome Detroit Westin .Hotel Re
naissance Center. Atsisveikini
mo pietus valgėme 73-me aukš
te — aplinkui besisukančiame 
restorane. Iš čia matėsi puikūs 
Kanados ir Detroito miesto vaiz-

8 Sturgenas (arškėtas) išgy
vena iki 300 metų amžiaus.

MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

PERKRAUSTYMAJ

i

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

SOPHIE BARČUS

Parka.

>

RADUO SEIMOS VALANDOS

SeMadieniais fr sefaaaliauhda 
nuo 8:30 iki J-J# raL ryto. 
Stotie WOP A - UN AM

S ivurty

ANTANAS VIUMAS
Tek 376-1112 arka V±S99t

Chleaęt, IHlncMf
Tetet 77S4374

Ved*|a — Aldona Dauknį 

T»JWj 771-1543

7159 Sa. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL 4M29

o Pirmasis sumetėjusio ce
mento kelias buvo išbandytas 
Detroite 1908 metais.

IEMA KAINA
Priimam Vocto-r nhary 

ir VISA kortele*.
R. iERiNAS, T*L 925-W4?

___

TRUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINŽ 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

Nuo 1914 metų

AMD LOAN ASSOCIATION

—TeL — 523-3572
Naujienos, Chicago, 8, TIL Friday, September 16, 1983

■HE■

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, IL 60632 

PHONE 254-4470

2657 W. 69th STREET 
Chicago, IL £0429 

TeL 925-7400

r 
k

1929 SO. HARLEM AVE. 
Bridgeview, IL 60455 

Tel. 598-9400

niDRAND FEDERAL SAV- 
DiGS aptarnauja taupymo ir 
va m u paskolų reikalus yisos 
mūsų apylinkės. Dėkojame 
Turns už mums parodytą pa
sitikėjimą. Mes norėtum bū
ti Jums navdrngi ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos 
Iki $100,000.

f*—"..... —

/ • r".' >

Can you have noticeably į 
soft skin, even m sumrner? i 
Yes! ’ I

Summer sun and summer 
activities can play havoc on 
your skin, and could make an 
otherwise enjoyable, fun time 
of year a bit uncomfortable. >

Swimming in chlorinated 
pools and salt water, frequent 
bathing, and over-exposure 
to the sun can cause skin to 
flake, peel and feel rough.

AD. those fun, leisure acti
vities (bicycling, tennis, swim- 
ming) leave little time for 
extra pampering. But do try 
to fit the following tips into 
your schedule. They will help 
you give your greatest asset —• 
your skin — the tender, loving 
care it needs,

— avoid bathing in hot 
water. Lukewarm water is » 
freshing and not as drying.

— moisturize youx sHs
when it feels dry. *

— rinse off after jwinmlng
to remove chloriną cs salt 
Water. (

— shower with a gtafla 
cleanser. A good one i> 
Neutrogena Rainbath Show 
Get Rainbath is one of thos* 
marvelous dual-use products 
that softens as it deans j

It is an amb« gel that 
works like soap but will 
also make your skin Mtica-1 
ably soft. It is svaHahla in1 
three sizes, including a heady j 
4-ounce tube that yo« «1I 
tarry anywhere.

Try these suggest 
enjoy your amaru* I

ROLAND STANAITIS

Į J® “Lietuvos Aidai

KAIt GRAZDŽIONYTt

XMdren nuo pirmadienio iki penk 
lietelio 8:30 vaL vakaro.

ViMM laidos ii WCEV 
banga 14S0 AM.

St Peteraburg. Fla^ 12:30 vaL p.p. 
U WTIS atotiea. 1110 AM banga.

IMS W. 71>t Strwri MIDLAND 
FEDERAL 
SAVINGS

1424 South 50th Avenue 
Cicero, HL 60650 

TeL: 652-5245

Buvo Antrojo Pasaulinio karo laivyno veteranas.
Gyveno Oak Lawn, ILL Anksčiau gyvenęs 

Marquette Parke, Chicagoje.

Mirė 1983 m. rugsėjo 14 d., sulaukęs 60 metų amžiaus. 
Gimęs Chicago, Illinois. .

Paliko nuliūdę: sesuo Josephine Dennis su šeima ir kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Velionis buvo Drigot šeimos, gyv., Racine, Wis., gi
minaitis.

Vietoj gėlių aukoti Alcoholics Anonymous arba Hearth 
Association.

Jis buvo veiklus Alkoholikams Gydyti Draugijos narys.
Kūna.s pašarvotas Petkaus-Marqueite koplyčioje, 2533 

W. 71sl Street.
Penktadienį, rugsėjo 16 d., 9 vai. ryto bus lydimas iš 

koplyčios į Šv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po 
gedulingų pamaldų bus laidojamas Liet. Tautinėse kapinėse.

Visi a.a. Rolando Stanaičio giminės, draugai ir pažįsta
mi nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: Sesuo, giminės.

Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. TeL 476-2345

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue

STEPONAS C. LACK ir SŪNUS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street TeL RE 7-1213

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

VAS AITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue \ 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003



VLIKO KRITIKA
PeApėjant apie šitokių rinki

mų netobulumus, nenorima nu
vertinti dirbančių, bet tik nuro
doma, kad Lietuvių bendruome
nės'rinkimų sistema turi mažiau 
reklamuotis savo “demokratišku 
mu”, o daugiau dėmesio atkreip
ti į jos ištobulinimą, pradedant! taip ir VLIKo valdybai kandida !

i.;i-—:,-   i!_4   a: _„ i    t •

'b.dsuotojų sąrašų 
prieš rinkimus.

Politiniame kiekvieno krašto 
gyvenime visuomet dalyvauja 
daug mažiau žmoųių, pei -kultū
rinėje ir socialinėje plotmėje, 
Partijoms priklausančiu procen
tas paprastai-būna mažesnis, nei

trijų darbotvaikės punktų, ki
tuose tęsiniuose. S'. P.

būdu, tai yra atstovams pasisa
kant už. vkn? ar kitą valdybos 
pirmininką ir jo siūlomą vai-į 
dybą. 1979 metais VLIKo vai-; 
dybos pirmininko rinkimai bu-j 
vo gana karšti ir ilgokai užsitę- i sėjo 9 dieną Vyčių sale c, 2455 
sė. Varžybos buvo. Kaip visur, ■ W. 47 St.

j Pirmininkė Estelle Mc Namee, 
nuo patikrintų gyvų lietuvių —, tus rasti nėra lengva. Juo> yra' susirinkimą atidariusi 6 vai. va- 

sudarymo-dar sunkiau rasti, kuomet yra! kare, pasveikino visus susirin- 
reikalaujamas darbas ir nema-i kiman atvykusius narius, 
žas pasiruošimas pareigoms.

Tiek Lietuvių Bendruomenė, 
tiek ir VLIKas savo darbe re
miasi ne vien rinktais žmone-j 
mis, bet ir kviestais, ko-optuotais 
net už atlyginimą samdomais 

. Šiuo būdu, rinki
mų aureolė dar daugiau išblun
ka, nes trūkstant kandidatų, be- 
..veik kiekvienas dirbti pajėgus 
žmogus gali rasti sau arba ren-j 
karnas pareigas arba gali būti ko
optuotas darbui.

Matome, kad Lietuvių Bend- 
ruommenėje, ir VLIKe vadovy
bių pasirinkimas yra pirmiau- 

( šiai netiesioginis, ir kad jis yra’ 
kartų didesnis, nei yra įprasta] ribotas dėl kandidatų stokos.

<. ■ , , • . ' T j net uz auyivienas is šimto balsuotoju. VLL , , . . , . ,r , .. , . ... - ; darbininkais.Ką sudarančių penkiobkos gru
pių tarpe aktyviai dalyvaujaf 
ąpiexdų,tūkstančiai žmonių. Ly-j 
ginant su Lietuvių bendruome-j 
pių šešiolikos ar septyniolikos 
Valstybių balsuotojais, tai suda- 

. ro apie penktą ar dešimtą dalį
lietuvių bendruomenų gyveni-j 
rne dalyvaujančios išeivijos. 1 
Toks VLIKą remiančių skaičius , 
yra bent dešimt ar dvidešimti

matyti valstybių politiniame gy-1 Nei viena iš šių institucijų nega- 
yenime. Dauguma VLIKą su-' Ii didžiuotis, kad praktikuoja 
darančių grupių turi narių są-i idealią demokratiją. Pažiūrėjus 
ijašus, jos periodiškai šaukia' sa-l į vienoje ir kitoje institucijoje 
vo suvažiavimus, renka savo va-| dalyvaujančių skaičius, tačiau, I 
lĮovybes, palaiko ryšius biule- matome, kad lietuvių politiniu-1 
iįeniais ar kitomis priemonėmis] me gyvenime dalyvauja apie de- 
ų seka, bei vertina VLIKo vyk-! šimtĮ: kartų didesnis nuošimtis, 
domą darbą,

f Norintiems dalyvauti poiiti-j 
riiame darbe, šių grupių durys’ 
£ra atdaros. Pasitikėjimą Įgijus, 
galima per grupes tikėtis būti yra labai skirtingos ir kad tiek 
išrinktam ar paskirtam’ grupės* 
atstovu VLIKo seime arba ir joje trūksta kvalifikuotų vade- 
$LIKo Taryboje. VLIKo darbą vų-darbininkų..-Taip Į dalykus 
pykdyti pajėgiantiems ? durys pažiūrėjus, turi būti aišku, kad 
nėra uždarytos ir dalyvavimui kiekvienas lietuvis turi ieškoti. 
VLIKo valdyboje arba VLIK-o, sandaros ir būti konstruktyvus 
darbo komisijose. j vertindamas visų organizacijų

Nuo 1979 metų kovo mėnesio. vykdomus darbus.
^LIKo valdyba buvo sudaryta * Po šių žodžių apie politinę di- 
rėmiantis ne grupinės priklau- ferenciją, “demokratiją” ir- išei- 
spmybės, bet asmenišku pagrin-į vių gyvenimo realybę vertėtų 
du, tai yra, remiantis pajėgumu. grįžti prie šios temos akstino —• 
vykdyti pareigas.

NAŠLIŲ, NAŠLIUKIŲ IR

Klubo susirinkimas įvyko rug.

Mirusioji narė Rose Baculis 
buvo palaidota Šv. Kažimier? 
kapinėse rugpjūčio 13 idieną. 
Mirusiai pagerbti, pirmininkė

i paprašė vienos minutės tylos.
* Į Po to buvo pareikšta jos sūnui 

į ir dukterims užuojauta:
Komisija perskaitė praeito 

pikniko apyskaitą, kuri parodė, 
kad piknikas davė nemažą pel
ną. ’ - ■■

Rengėjams ir pikniko lanky
tojams pareikšta padėka.

Sekantis susirinkimas Įvyks 4
lapkričio 11 dieną, kuriame busi 
renkama nauja valdyba. Visų 
narių pareiga gausiai jame atsi
lankyti ir atsivesti naujų narių.

Gruodžio mėnesį susirinkimo 
nebus.

Po susirinkimo buvo kavutėj 
su užkandžiais. 1 dė, kad reikia “duoti broliams

Goresp. Anna Condurj viešai, scenoje išgirsti kaip gra-

į

Namai, — P>iMri«ME $

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAM# 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKUIMAia.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: *

■’UTUIL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

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

MbmL limi — FardevIanH 
UAL ESTATE FOR SALI

BUTŲ NUOMAVIMAS
K NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

* » NOTARIATAS ♦ VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

LIETUVIŲ TEATRO PRADŽLV
Tai buvo 1899 metais Palango- tro” laikotarpi. Panaikinus spau 

je. Susirinko tenai 'Lietuvių dos draudimą, beveik kiekvienoj 
šviesuomenės būrelis ir nuspren. Lietuvos parapijoj prasidėjo lie- 

tuviski vakarai ir vaidinimai, į j Marquette Parko centre. Nebrangus.

i

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

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.

Pajamų bungalow — 1% aukšto mū
rinis, 3 butai: 1 su 2 mieg. Garažas.

j nei yra įprasta matyti nepriklau
somoje valstybėje.

šių pastabu esmė yra tame, 
kad abiejų institucijų paskirtys

vienoje,'.tiek ir kitoje iiįstituci-

_________________ ___ I žiai skamba lietuviu kalba”. Ne-
TOflMBi! I bijodamas persekiojimu, tas bū- 

I TRUMPAI I relis išsirūpino valdžios leidimą 
' } ir rugpiūčio 20 dieną suvaidino

* j Keturakio komediją “Amerika
< — SLA 6-osios Apskrities me- Pirtyje”.

tinė konferencija įvyks š.m. rug- Šis spektaklis, plačiai po ne
sėjo 25 d., sekmadienį, 2 vai. po įUVą nuskambėjęs, yra teisėtai 
pietų, Lietuvių Evangelikų Re- j laikomas lietuvių teatro pradžia.
formatų parapijos patalpose. I 
Įėjimas iš šono, 5230 S. Artesian 
Ąve., Chicagoje. širdingai kvie
čiame SLA kuopų atstovus daly
vauti. Po susirinkimo bus ka
vutė. Valdyba

— Marquette Parko Lietuviu 
Namų Savininkų draugijos na-j 
riu susirinkimas įvyks penkta
dienį, rugsėjo 16 d., 7:30 vai. 
vak., parapijos salėje. Senato
rius Frank Savickas, aldermanas

Iš tikrųjų tai buvo neeilinis 
mūsų kultūros pasirodymas, tau, 
tos šventė, ’savotiška1 manifes
tacija. Vaidinimą surežisavo G. 
Petkevicaitė-Bitė. šiandien, ne
galima be susijaudinimo skaity
ti jos atsiminimų, kur ji apra
šo spektaklio rengimo atmosfe
rą: “Iri kėlėme uždangą suner-

| vinti, lydimi jausmų, kad čia po 
mūsų kojotais ne paprasta scena 
vaidinimui'ir kad mūsų vaidilos

vykdyti pareigas. I VLIKo tarybos posėdžio. Jūsų-J rius Frank Savickas, aldermanas .scenos artistai tik
„Yra tiesa, kad VLIKo valdy-Į reporteris stengėsi patirti, kas1! Frank Brady ir policijos vadas p P^33?

bos rinkimai, kaip ir Lietuvių tuose posėdžiuose vyksta, kaip informuos apie Marquette Parko 
bendruomenių valdybų ’ rinki- jie vystosi ir ką apskritai daro saugumą. Visi nariai privalo dar 
rilai, yra vykdomi netiesioginiu VLIKas. Reporteris apsistos prie lyvautt. Valdyba ?

kuriuos plaukė lietuvių valstie
čių minios.

Iš tikro, teatro srity lietuvių 
liaudis gyveno renesansą dvide
šimto amžiaus angoje, rašė Ba
lys Sruoga.

Reikia paminėti nors kelis tų 
inteligentų, kurie tada Palango-1 
je suruošė-'pirmąjį^lietuvišką 
vaidinimą. Tai J>ųyo* Gabrielė 
Petkevičaitė-Bitė,jįfę JŲškytė, P. 
Višinskis, A. Janulaitis, L. Vai
neikis ir kt. i

. — Sovietų valdžia suėmė JAV 
vicekonsulą Leningrade, bet iki 
trečiadienio- nepranešė konsula
tui ar JAV ambasadai, kur lai
koma Augustenborg šeima.

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
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St 
Tel: 436-7878

N u o m o b 
RENTING IN GENERAL

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos mieste IoHUb^ 
Dirbu Ir užmiesčiuose, troli, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Talman Ava. 
Tai. 927-3559

D t M E S I/O 
62-M METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui autotnebllie 
Liability apdraudimas penalai®- 

kaus. Kreiptis: 
A. LAURAITIS 

4M5 So. ASHLAND AVI. 
TeL 523-8775

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, Il 60629 
434-9655 ar 737-1717

IŠNUOMOJAMAS 3 kamb. butas 
1-ame aukšte, suaugusiam. Šil
domas. Krosnis ir šaldytuvas. 
Galima dabar užimti. 63-čios ir 
Pulaski akpylinkėje.

Skambinti 767-3176— šiaurės vėjas neša išliku
sias Pietų Korėjos numušto lėk
tuvo dalis į Hokaido^ salos pa
kraščius. Ten tas dalis gaudo 
japonai.

- ■ 1 .------ ---------------------- ———rš

A. T VER AS "
Laikrodžiai Ir brtafenyMi 

Pirdaviaiu fr Taisymai
Ž646 SfTMt
TU. REpublIc 7-1941

tikri kovotojai, užsispyrę iš ko
vo^ lauko nepasitraukti... O pu. 
blikos; debesų debesiai! Mums 
pranešama, kad ir bilietu par
duota daugiau, nekaip esama 
vietų. Pro uždangos plyšius pa
stebime, kad ir stovimose vie
tose žmonių kaip silkių bačkoje, 
o prie durų dar -nelyginant .-up-’ 
dai čiulkinį grūdą..ATie glaųs;- 
tosi .prie sienų? sergsti kiekvie
ną durų pravėrimą, prašydami: 
“Leiskite nors pro plyšelį pa
žiūrėti ir paklausyti, kad nors 
žodelį išgirstumėm'”.

Šis pirmasis lietuviškas spek
taklis Lietuvoje sukėlė didelį 
sąjūdį, atvėrė mūsų teatro isto
rijoje vadinamąjį “Klojimų tea-

o P.,-masis elektroninis mi-
krnskopss buvo parodytas Max teUjninko SBL0Tuo reikalu Junta gali daug

□aruošta — teišėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos- 
Įleista knyga m legališkomif 
’onnomis-. .. pi ' ’ :

Knyga su formomis ganus 
n* Naujienų ądiriinistracijoje;

Aleksas Ambrose,

J

r

Read label and follow 
directions.
C Ex-Lax. Inc.. 1982

“LIUCIJA

Notary Public • "-Į, 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Ma pitwood, TeL 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybėj pra

šymai ir kitokie blankai

f
a

paruošė,

; P. MEDAS, 4059LKręhėt Avenot, 
I Chicago, III. 40632. Tol. YA 7-59BG

i . .V . .

Siuntimai -Į Lietuvą

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039
— Naujienos, Ch^ago, S, HL Friday, September 16, 1983

Chanę* frit oil and 7 
liters ovary 3,000 ta 
6,000 milas to avoid 
wasting gasolkx

Don't b* a 3om Lot ori

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS
Jarbo valandos: Kasdien: nuo 

9 vaL ryto iki 6 vai vakaro, 
eštad..* nuo 9 vai. r. iki 12 vai 4.

Ii pAgal susitarimą •
TeL 776-5162 

1649 West «3rd Street 
Chicago, HL 60621

ADVOKATŲ DRAUGU A 

V. BYLAITIS 
ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos: 

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

4606 S. Kedzie Ava. 
Chicago, IU. 60629 

Tel: 778-8000
• Nilo upė yra pati ilgiausia F-E——m 

pasaulyje. Jos ilgis 4,145 my- - '
lios. F IRKITE JAV TAUPYMO EONUS

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, - 
sutvarkė ir išspausdino geriausią 
Chicagos lietuvių istoriją 
f (1869 — 1959 metai).

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

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

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

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

KAINA — $17. ’(Persiuntimui pridėti $1)' 
Siusti folat

Naujienos, 1739 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60508

Knoll ir Emst Raskao 1931 m

* ■ • >< v.-.. .

’ V’’ - - srninfc® S vn i n
-Yriarniriicin® Tablets

- /'or T ' -
■ -'Triammic-12® Tablets

for Allergy Relief
notning to

sneeze at. . ,
c 1983 De rv-T L?Sorarr>ci«. Divisicn dL
Sandoz, Inc.. Lcicoin, Nebrasla 6S5OL

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

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

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

102 puri. 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,

Miko šileikio apsakymu knyga 
“Liucija” jau-atspausdinta.

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

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

ENERGY
WISE Mt

Homeowners Insurance
Good service/Goad pries 

F. Zapolis. Agent:“ 
3208y2 W. 95th St ’

Everg. Park, III.” 
60642 - 424-8654




