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ŠEŠTADIENI PITTSBURGE PASKELB
TA POVILO DARGIO DIENA

TEISMO PIRMININKAS, SLA NARYS, MINĖJIME 
“ PASAKĖ GRAŽIAUSIĄ KALBĄ

ekskursiją. Jiems būtinai reikė
jo surasti vietą suruoštame mi
nėjime.

Svarbiausią kalbą pasakė Pits- 
burgo apygardos teismo pirmi
ninkas, kuris Dargio buvo įrašy
tas į Pitsburgo kuopą. Jis įsiti
kino, kad SLA yra kitokia, negu 
kitos apdraudos organizacijos.

Sveikino Kongreso 
atstovai, vienuolės !

Povilą Dargį ir "Gertrūdą Dar- Į 
gienę, jo žmoną, sveikino Kon-1 
greso atstovai, gubernatorius,' 
SLA nariai ir visa eilė amerikie- ; 
čių. Jį sveikino Pitsburgo vie- j 
nuolės, psiridėjusios prie komi-: 
teto Dargiui pagerbti, nes jis ne-! 
atsisakydavo paskelbti vienuolių ’ 
ruošiamus įvairius renginius. j 

Politikai priminė, kad porą de- j 
šimtmečiai' Povilas Dargis buvo 
Demokratų partijos pirmininkas 
lietuvių reikalams tvarkyti. Jis, 
dalyvaudavo Demokratų parti-1 
j oą-Cėijtrą ktęįm lėto posėdžiuose 
ir informuodavo ne tik apie Lie
tuvos pavergimą.' bet ir apie pa
dėtį'kitd etninių grupių tarpe.

■ Tikin^^^alįmoje ateive pa-' 
skelt^įj^^štyj e . Pj^^rgo: 
merd^FO^Ėi&^ęiją Dar|p^^Į 
nai ^itšburge.;^( _ '

ri J—-—■ ‘

—^ ĮMrniadięnį; aukso uncija 
kainf'ft^fe^..^’7

• 'Vį, 'SS.'-*. -

Povilas Dargis

PITTSBURGH. Pa.— Praeitą 
šeštadienį bendras komitetas bu
vo suruo’šęs Poyrlo P. Dargio va
dovaujamos' Lietuviškos radijo 
valandos 50 metu sukaktį.

šeštadienio ryte visus pitsbur- 
giečius nustebiho pitsburgo. me
ro proklamacija, skelbianti- pra
eitą šeštadienį Povilo P. Dargio 
Diena. Buvo atspausdinta pro
klamaciją: ir, už Ii pylą ant' visų 
miesto įstąfgų^uri^;kūmoje la
bai šiite! ątsiliėptai^i^^tsbur- 
gietį Poyilą Dargi, pajė^^į per 
50 i^ėtų-išlaikytiįrądijp yakjųdą 
ir' Įįetuvių> bėĮ 'ąfigĮ^ T^b^is

Bob. Hope organizltoja jjąramąlhakentėjusiems nuo rusų ^numušto kelei
vinio Pietų Korėjos lėktuvo. Sovietų valdžia atsisakė mokėti.

BANDĖ IŠMUŠTI DRŪZUS, 
APŠAUDANČIUS AERODROMĄ
Iš MUSULMONŲ APGYVENTŲ NAMŲ SAULIAI 

PALEIDŽIA KULKAS I AMERIKOS MARINI S
marinų ginamas pozicijas pačia
me aerodrome.

Marinai, nužiūrėję šaulių cen
trus, atsikirto keliais tiksliais

BEIRUTAS.—Organizuoti Li
bano kariuomenės daliniai, ap
valę rytų Beirutą nuo ginkluotų 
gaujų, pirmadienio rytą patrau
kė į Rytus, kad galėtų išvalyti šūviais, bet rki šio melo dar nėra 
pašlaites nuo ginkluotų drūzų, 
karts nuo karto paleidžiančių iš įtalų karių saugomų musul- 
artilerijos šūvius į amerikiečių ( monų namų. Italų karių vadovy- 
saugomą aerodromą.

Libano kariai drūzų jau nebe
rado, bet juos nustebino sirijie
čiai, įsikūrę buvusiose drūzų po
zicijose. Libano kariai, vykdy
dami įsakymą, slinko tolyn. 
Tuojau paaiškėjo, kad Libano 
kariams teko susikirsti su Siri
jos kariuomenės daliniais.

Libano kariams pavyko 
' mušti sirijiečius iš užimtų 
zicijų.

Jasir Arafatas atskrido 
į Tripolį

Libaniečius nustebino Sirijos 
radijo paskelbtas kitas praneši-

naujo pranešimo, šūviai ateina

iš-
po-

bė prižadėjo išvalyti tuos na
mus, iš kurių paleidžiami šūviai 
Į amerikiečius.

Praeitą šeštadienį ir sekma
dienį du Amerikos karo laivai 
paleido keliasiešimt taiklių šovi
nių, kad suvaldytų drūzus. Ma
tyti, kad karo laivai paruošė ke
lią Libano kariuomenės dali
niams žygiuoti pirmyn. Pirma
dienį jau prasidėjo kovos tarp 
Libano ir Sirijos karių. Atrodo, 
kad Sirijos kariai bando išpro
vokuoti Amerikos marinus.

linkių .gyvenfjojūk. ą|5^sv|rl^- 
mųs įvy^aųs tįvos įr.-Jiętųyių 
gyveriirųe; ir Ketųvius/apį^ Arūi|- 
rikosgyvetiiiSą.ę7: 'v/A

' ' ' > - ’ •ū ’ ' .y L 1

Minėpfnas buvo, -surųostąs 
Lietuvių klube.x Privažiavo liek 
daug žmonių,-’* kad jokiu būdu 
negalėjo'sutilpti salėje. Pora lie
tuvių, atvažiavusių šimtą mylių, 
turėjo tšjti įlfeisti, nes jie norėjo 
paklausti, ar ateinančių metų 
pavasarį Dargis organizuos eks-

KALENDORĖLIS

Rugsėjo 20: Eustancbijus, ši-

i RADIKALAS RAUL ALFONSIN NORI 
ARGENTINOS PREZIDENTU

< - ŽURNALAS MERCADO TVIRTINA. KAD ALFONSIN 
TURI 47 NUOŠ. PRITARIMĄ, O LUDER — 45^

BUENOS AIRES. — Argenti- ---- —■ —
nos radikalų partija pasirinko ką, bet nežinia, ar darytų 
advokatą Raul Alfonsin partijos laidas, 
kandidatu prezidento pareigoms. ’ 
Jis jau suruošė pirmą mitingą j 
Buenos Aires provincijoj.

Alfonsin reikalauja atskaito
mybės iš dabartinės ir anksčiau 
buvusiu vvriausvbiu, visai nu-

. gyvenusių krašto ūkį. Jis tvir-1

nuo-

JUODUKE IŠRINKTA
AMERIKOS GRAŽUOLE / .

ATLANTIC, CITY, N.J.-^Dvi-i 
dešimt metų gražuolė Vanessa. 
Williams buvo'išrinkta Ameri-] 
kos gražuole. Iki šio meto Ame-: 
rikos gražuolėmis būdavo' iš-: 
renkamos baltaodės, bet šį kartąA VAAAk LVA 1JL VU KZ UI X WA V V4 y V-z V a x va * V4

padaryta didelė išimtis. Išrink- vadovybės.

Iš UGNIES ŽEMĖS 
NUĖJO Į ARKTIKĄ

PRUDHOE BAY, Aliaska. — 
Britų keliautojas George Mee- 
gan nutarė pėsčias nueiti nuo 
Usuajos iki Artikos. Jis savo ke
lionę pradėjo prieš šešerius me
tus. 1977 m. sausio 26 d.

Jis nuėjo į pietinį Čilės galą, 
Usuaja. perėjo visą Čilę, Argen
tiną, Urugvajų, Braziliją, Vene
zuela, Kolumbiją. Panamą. Kos-

linė, Tautgirdas, Vainora, Au-.tina, kad kariai ėmė didelius 
dis, Gedvile. I kyšius ir pesą padarė beverčiu.

e 1- . J c o- 1 -J- • e — Ke to> Alfonsin reikalauja, kad 
kursiją į Karibų jūrą. Dargis 1 Saulele a . o, eidziasi6.no. karių grupė, pagrobusi vyriau- 
atvykusiems atsakė, kad taip. ’ Oras debesuotas, vėsesnis, ga- sybę, atsakytų už tūkstančius 
Tai atvažiavusieji užsirašė f tą Ii palyti. i nužudytų be jokio teismo.

Nė vienas karys nckandida- tą Riką, N;karaguą, Hondūrą, 
tuoja prezidento pareigoms. Ka
riai remia peronislų kandidatą 
Luderį. Alfonsin tvirtina, kad 
peronistas Luder yra panašus į 
“bulių”, kuris nori kraštą val
dyti kaip valdė generolai.
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Guatemala, Meksiką, JAV, Ka
nadą ir vėl JAV — Aliaską.

Kelionė buvo įdomi, kartais 
net pavojinga, bet per šešerius 
metus jis beveik nuo pietų aši
galio nuėjo iki šiaurės ašigalio. 
Pačiuose ašigaliuose jis nebuvo, 
nes būtų reikėję plaukti vande
niu. Nuo Prudhoe Bay taip pat 
yra geras galas iki ašigalio, bet 
toliau eiti jis jau negalėjo.

J * Lyddo
G 

AMMAN

tUSAL
AiMof

JORDAN

WASHINGTON, D.C.— Nesu
sipratimai su Sovietu Sąjunga 
dėl Pietų Korėjos lėktuvo numu- 
šimo greitai nesibaigs. Preziden
tas Reaganas nesirengia žengti 
atgal nei vieno žingsnio. Jis yra 
pasiryžęs išstumti rusus iš Cent
ro Amerikos, Pietų Amerikos ir 
iš Kubos. Rusai neturėtų kištis į 
Ameriką, kaip jie neturi kištis į 
Afriką bei Pietų Aziją, bet ru- 

' sai leidžia milijonines sumas ir
lenda į šias valstybes pasaulį ]^fUV0 numušimą. Būtų pa-

PRAVDOS REDAKTORIUS
KALTINA KARTUS

MASKVA. Rusija. — Pravdos 
redaktorius Viktor Afanasijev. 
kalbėdamas Edinburge. Britų 
Broadcasting Corporation, pa
reiškė, kad Sovietų kariuomenės 
vadai be reikalo pavėlavo pa
skelbti žinią apie Pietų Korėjos

Man*! Aflcwt "
M1LES 

0 25

Sirijos vyriausybė atidavė Golan aukštumas Iz
raeliui, kai buvo pavojus Damaskui, o dabar nori 

atgauti tas aukštumas.

pavergti. skelbę pirmą dieną, kad numušė 
Padėtis galėtų pasikeisti tik-, keleivinį Pietų Korėjos lėktuvą,, 

tai po rinkimų. Tuo tarpu dar. tai nieks nebūtų reikalavęs jokių 
j nežinia, ar Ręaganas kandida-1 atlyginimų ir niekas nebūtų So- 

tuos dar vienam terminui, o jei-' vietų Sąjungos apkaltinęs. Visi 
; gu kandidatuos, tai nežinia, ar pripažįsta, kad negali skristi virš 
• jis laimės. Jeigu laimėtų demo- svarbių apsaugos centrų.
I kratas, tai galėtų keisti politi- šitas Sovietų kariuomenės va-

AFGANISTANIEČIAI NUŠOVĖ 
PAKISTANO PILIETĮ

mas. Jie Ivitnna, kad Jasij Ąra- Į ISLAj1ABADAS, Pakistanas.— 
■gi PŽ:7. b “Ii".!:’' Praeitį sekmadieni septyni Ai- 

ganistano lėktuvai įskrido į Pa
kistano teritoriją ir apšaudė vi
sai pasienyje esantį kaimą, ku
riame nušovė vieną Pakistano 
pilietį ir sužeidė keturis. Afga
nistano lėktuvai puolė Pasąči- 
nor kaimą.- Jis yra trijų mylių 
atstumoje nuo sienos.

Pakistano vyriausybė ruošia 
skundą Jungtinėms Tautoms. 
Savo laiku tame kaime buvo lai
komi tūkstančiai tremtinių,-at
bėgusių iš Afganistano, bet da
bartiniu metu tremtinių ten jau 
nebėra.

bijoję, sekmadienį pasirodė Tri
polio gatvėse. Savo laiku jis iš
spruko iš šiaurės Libano, nes pa- 

,ęių libaniečių tarpe ėjo kruvinos 
-kovos su palestiniečiais, Arafato 
šalininkais, ir palestiniečiais, 
dirbančiais su Sirijos kariuome
nės vadovybe.

Paaiškėjo, kad Arafatas pa
keitė savo politiką. Jis nuėjo su 
tais, kurie nenorėjo pripažinti jo

ta juodaodė.
Panelė V. Williams, nors nu

stebinta, bet labai džiaugiasi jos 
išrinkimu. Ji kiek nepatenkinta,! 
kad spaudos atstovai nekreipia

— Man džiugu pranešti, kad Į 
palestiniečiai ir vėl dalyvauja, 
kovose prieš Libano vyriausybę.

Dalis Arafato šalininkų buvo 
išleista į Jemeną, bet kiti pasi- Pakistanas turėjo gana gerus

j ją tiek dėmesio asmeniškai, I liko šiaurės Libanev ir dabar?si- įal>’kius su Afganistanu ir su
kokia graži ji yra, bet pakarto
tinai iškelia viešumon tą faktą, ' 
kad ji yra pirma juoduke iš-;' 
rinkta Amerikos gražuole. Lai
kas visiems suprasti, kad Ame
rikos gražuolės konkursas nėra 
rase pagrįstas, — pažymėjo pa- * 
nelė Williams.

Alabamos gražuolė Pam Bat-: 
ties, irgi juodaodė, buvo antroji,1 
o Mississippi gražuolė Vanda 
Gedder buvo trečioji.

Vanessa Williams gyvena New į 
Yorke. Ji baigė aukštesnę mo
kyklą ir įstojo į Syracuse univer- ‘ 
sitetą, kur studijuoja muziką.

Ji save skaito konservatyve, 
bet kartais jai patinka liberali
nės idėjos.

Kai šeštadienį ji buvo paskelb
ta Amerikos gražuole, ji laimė
jo >*25,000 premiją studijoms 
universitete baigti. Apie savo ti
kėjimą ji atsisakė daryti bet ko- Į 
kį pareiškimą. Tai esąs kiekvie
no žmogaus privatus reikalas.

Ji kitomis premijomis gaus 
dar •*'100,000, bet ji ištisus me-Į 
tus turės važinėti po Ameriką ir 
pasirodyti įvairiuose renginiuo
se, konkurso organizatorių su
ruoštuose.

. —Al O U.

. Sovietų kariuomenės vadais, bettraukė į kovą prieš libaniečius
Kokį kovos frontą jie užėmė, ■ paskutiniu metu tie santykiai 
dar nenustatyta.

Šauliai vėl apšaudė 
marinų pozicijas

Pirmadienio ryte iš musulmo
| nų kvartalų pradėjo šaudyti

• blogėja. Pakistanas reikalaus, 
kad sumokėtų už padarytą žalą.

Dalis Argentinos generolų 
nori, kad būtų grąžinta demo
kratinė tvarka.

dovybės pavėlavimas sukėlė 
įvairių abejonių, o dabar vyriau
sybei yra daug nemalonumų. 
Kartu su Afanasijevu, Anglijon 
atvažiavo gen. Konstantin Mi- 

chailov.

AND

JUGOSLAVIA

( RUMANIA
HUNGARY x-

ALBANIAB
GR EEC

turkey)

Viceprezidentas George Bush buvo Rumunijoje, 
kad galėtų patirti rumunų nuomonę apie gynybą 

nuo Sovietų agresijos.

eidziasi6.no


TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIMĖ l|
Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai

Naujausių rnoks’c žinių populiarus perteikimas 
JONAS /iDOMAVIČIUS, xM. D.

Svieskimės kosulio tvarkymo reikale, nes 
mes labai didelėje tamsoje esame ir netei
singai mėginame kosulį tramdyti.

(Mediciniškas raginimas)
“Duok man nuo kosulio vais

tų, sš labai kankinuos bekosė
damas”, — prašo rūkorius. — 
“Palengvink man atsikrankšti, 
taip man įskaudo gerklė”, 
skundžiasi ‘ sriubų nevalganti, 
daug skysčių nenaudojanti ir 
sausame kambario ore mieganti

reikalingas

ta. Pačiame savo amžiaus gra
žume jau ne vienas ir lietuvis 
nukeliavo pas Abraomų vien dėl 
netvarkingo užsilaikymo val
gant.

Jei pasilaikytų prie stalo to
kia ne.aimė, tuojau palenk kiek 
priekin tokį ligonį ir stipriai

moteriškė. Nė Dangus negali to
kiems kosulį sutramdyti tol, kol 
tokie žmonės nepradės kaip 
žmogui pridera gyventi: nerū 
kyti ir pakankamai drėgmės 
kūnui ir Įkvėpuojamam orui su
teikti. Ne vaistų, bet gyvenimo 
išminties tokiems reikia, kad ko
sulio -nesulauktų ar sėkmingai 
su juo tvarkytis pajėgių. Nebū
kime nė vienas toks išmintingas,' 
kaip tie du čia minėti žmonės. 
Todėl pakankamai apsišvieski- 
me bent pagrindiniuose kosulio 
tvarkymo reikaluose. -'

sitempęs. Toliau bus dar blogiau 
tokiam rūkoriui, nes plaučiai 
toliau plėsis, kvapo iins trūkti 
ne tik laiptais lipant, bet ir ra
miai sėdint. Jis pdšidarys ilei gy
vas, nei miręs. Jokių tablečių 
medicina iifettili tokiam gyvani 
lavonui.

Viiiisai sukelią, kosulį

Po tabako, vitUsai yra didžiau
si kosulio sukėlėjai; Jų sukel
tas bronchų šUjaUdihimaš paga
mina gelsvės ar baltas gleives. 
Visai kitokie skrepliai esti bak
terijoms įsimetus į bronchus bei 
plaučius. Skrepliai tada atrodo 
rūdžių spalvos ar žalsvi, tarsi 
pūliuoti. Tokiu atveju reikia gy- 

td^elSSk' dylOj° nes prisieina
gali prašalinti gleivių gydytis atiilbibllkaiš.

Nebijuklhre čia dažtiai girdi- 
rius nuolat kosti ir atsikosėti • mo žodžio “pttėUfilOhia”. Mfe iš 
negali. Dar daugiau: toks kosu-j senų laiku bijOUlės tokiog ligos, 
lys yra rūkoriui ženklas, kad ai- į plaučių UŽtlėglhiO) kuris kas 
eina mirtina liga. ketvirtą iigotiį nUitiafiiidavd.

“Duok man tabletę) aš lipdą- Teisingai kalbant, plaučių užde- 
mas laiptais imu trūkti kvapo”, girnas (pneumonia) turėtų būti 
— prašo labai geras, darbštus 
mūsiškis. Jis nė nenumano, kad 
dėl rūkymo jam ima plėstis 
plaučiai ir dėl to jis pradeda 
kvapo trūkti kiek sunkėliau pa-

mas. Dar daugiau blogio atneša 
rūkymas: šalia suerzinimo kvė
pavimo takų gieivin^^ųkymas 
pakenkia' I 
jos tada neg
iš kvėpavimo takų.M’odėl rūko-

trankyk kumščiu jo nugarą, kad • 
jis su kosuliu išmestų ne vieton į 
atsidūrusį trupinį. w ■ j Į

Kada yra naudingi kosuliui 
raminti vaistai

Kartais mažas bronchų sujau-; 
dinimas ar jų gijimas, eina su j 
kosuliu, nors ten jau ir nebūtų j 
ko iš-kosėli, gal tik normaliai! 
ten besirandančias gleives. Bus; 
tokių atvejų, kada gleivės iš no- • 
sies slinks į bronchus ir sukels* 
kosulį. Tokiais atvejais kosulys j 
esti nereikalingas ir vieloje bus! 
vartojimas kosulį sumažinančio j 
žaisto.

Dažniausiai nuolatirlį bronchų;
Kosulys yra vienas geriausių • suerzinimą sukelia tabako rūky- 

kūno apsisaugojimų. Alsavimo 
takų suerzinimas, uždegimas su
kelia kosulį. Tada iš bronchų 
stipri oro srovė išpučia nereika
lingas alsavimo takuose esamas 
medžiagas. Todėl kosulys yra 
reikalingas prašalinimui skrep
lių ar ne į tą vielą patekusių val
gant trupimų. Tokio kosulio ne
reikia jokiais vaistais tramdyti, 

čia reikia kiekvienam atsi
minti, kad valgant nereikia kal
bėti, ypač burnoje turint mais
to. Pirm nuryk, o tik tada kal
bėk. Mat, pasitaiko tiek daug 
maisto į plaučius nuslinkti, kad 
žmogus neatgaivinamai užtrokš-
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meeting the day-to-day ex
penses, you'll still hė buildup 
a more secure f ’ture for your 
family.
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Punklukas Anykščiuose

1 lunu. gėrimas naudingų skysčių (van- 
Tikrumoje dens, vaišių sunkų, ramunėlių 

. arbatos, valgymas sriubų, pie- 
vaisių- daržovių

vadinamas, bakterijoms įsime
tus į plaučius. Bet čia dažnai 
taip vadinamas ir VIRUSINIS 
plaučių uždegimas ir kitokios 
kvėpavimo takų negerovės.

Dažnai mes čia girdime žo
džius “Chest cold”. 1 
tai virusinis plaučių uždegimas, 
taip pat dažnai čia girdimi pa- niškų dalykų, 
Vadinimai “Double pneumonia”' gausus naudojimas) yra kiek- 
arba “Walkiiig pneumonia0 yra 
ne kds kita, kaip virusų sukelti 
plaučių už degini ai 1'ai daugu
moje nfestiiikios ligos. Todėl ne
sijaudink, girdėdamas gydytojo 
pasakymą, kad sergi “pneumo
nia’’, bes tai nėra labai tikslus 
pavadinimas.

Visai kitas teikalas esti ko
sint kūdikiams. Toks kosulys 
yta neįprastas ir gali nurodyti 
sunkią plaučių ligą. Vyresniems 
valkams, dažnai ryjantiems įvai
rius daiktus, gali bronchuose 
atsidūręs svetimkūnis sukelti 
kosulį. Jaiini vaikai dažnai 
įtraukia į plaučius žemės riešu
tus (peanuts) at keptų kukurūzų 
(pdpeotfi) skiauteles. Tas gėli 
sukelti kosulį it sunkią negero
vę. Todėl HUO šiahdlen visi tėvai 
ir mokytojai atkalbėkite vaikus 
naudoti minėtus v-algius. Nieka
da vaikų išvykose neleiskite 
vaikams valgyti žemės riešutus 
ar minėtus kukurūzus, jei neno
rite susilaukti net mirtinų pas 
vaikus negerumų. Vieno tokio 
atsitikimo išvykoje pakaks, kad 
pajėgtum pildyti šį patarimą. 

; I'odėl užbėkime už akiu tokiai I negerovei.

Naminis kosulio gydymas
Y’ra keletas būdų, kaip gali- 

. ma kvėpavimo takų gleives su- 
' skystinti ir mažiau lipnias pa
daryti. Vienas tokių būdų yra 

j padidintas vandens garų kiekis 
; (drėgmės) ore. Yra prietaisas— 
: garintojas (vaporizer) ir yra ga
ruojantis dušas (steamy show
er) padidinimui ore drėgmės 
kiekio. Dar gėlės kambariuose, 
vandens atviri indai, drėgnos 
paklodės, pakabintos kamba
riuose. Dar pats gali padidinti 
įkvėpuojamų garų kiekį, kvė
puodamas verdančio vandens ga
rus. Per burną įkvėpk, per nosį 
iškvėpk iš indo su snapu einan
čius garus. Gali dar užsidengti 
galvą rankšluosčiu ir kvėpuoti 
garais tirštesnį orą kuo ilgiau
siai.

Vaikams, jaunesniems ttejų- 
ketverių metukų, virusinis kvė- 
pavihib takų uždegftnas sukelia 
patinimą gleivisės ir apsunkintą 
alsavimą. Tokie vkikai staiga 
naktį ima garsiai kosėti, stačiai 1 
kaip jūros liūtai loti, nėš jlėins 
esti šUltku atkosėtl gleives per 
susiaurėjusius bronchus. Tėvai, 
vietbj išsigaildlmo, turi raibiai 
besilaikydami suteikti vaikui ge
riausiai šaltų gailį (yra toks 
prietaisas cold steam vapor
izer), arba nunešb vaiką į vo
nios Ramlklrį ir paleisti karštą 
Vadefil, dušą. Turi susidaryti 
tiršti gatų debesys. Nereikia to
kiam Valkui teikti šiltą dttSą.,-rei- 
Įiia^li Tąrkyli jį 
hVld^Mlits rnitliiClŲ tuH page
rėti tekio vaiko alsavimas. Ligb 
rtihėšd tokie vaikai UikOhil garų 
palapinėse.

Ne tik vaikams, bet Ir suaugu- 
slėrrtš pak&nk'šfiiiš dfė afėgfflės 
kiekis yra labai svarbus. Gausus

sveikam ir ligoniuivienam 
labai reikalingas ir niekada šio
je srityje nereikia nė vienam 
apsileisti. Naudingų skysčių gė
rime apsileidžia dauguma pen-l 
siniiikų. Tai jam dantys blogi, 
tai jis tingi daržoves prirengti 
valgiui, tai j airi brangu, tai jam: 
toli krautuvė... Taip ir dar šim- j 
tus kartų kitaip žmogus apsilei
džia. Dar jis kenksmingus gėra
lus vartoja, net vandens negeria 
pakankamai — ir taip save su-Į 
menkina, kad kosulio niekada} 
neatsikrato. 0 jei karkčiuoja, j 
tai dat greičiau savo kūną su-J 
džiovina. Toki&m gausus skys- 
čitį gėrimas yta tikras išgany
mas, bet tik rėtas kuris tokiu iš
ganymu naudojasi.

VISU pirma naudokimės pa
grindiniais dalykais: pakanka
mai vandens bei kitokių naudin- ■ 
gų skysčių gerkime. Tik tada J 
imkimės už vaistų, kaip priedo 
prie pagrindinio gydymo skys
čiais. Į kvėpuojamus garUs ne
reikia jokių vaisių pilti, jokių ■ 
pušų aliejų pilti, jokių druskų! 
maišyti — tik grynais paprasto; 
vandens garais naudotis reikia.;

Iš vaistų patartina be recepto Į 
gaunamus vaistus vartoti, kaip i 
Glycerol guaiacolate (vaistinėse i 
to chemikalo vardas yra ROBI- [ 
1 USSIN arba 2G). Jis padės su- j 
skystinti gleives bronchuose. ■ 
įdek norima gausiai galima nau
doti ČESNAKĄ bei pipirus. Jie 
suskystina gleives ir palengvina 
kosulį.

Tik nenaudokime jokių anti- 
.listaminų ir jokių prieš sekre
ciją vaistų (decongestants), irgi 
kai kuriuos jų gaunamus be re
cepto. Pasiskaitykite ir suprasi- ’ 
ie. kas lame nusipirktame bute- 
ilukyje yra. Tokie decongestants 
r antihistaminai trumpam (ke
toms dienoms) galima pavarto- 
i kosuliui raminti tik tada, kai 
tas kosulys esti sukeltas iš no- j 
sies tekamų į bronchus gleivių. 
Tiedu vaistai kitokį kosulį dar' 
pablogins, nes išdžiovins kvėpa- į 
vimo takus.

Yra įvairių kitokių prieš ko
sulį be recepto gaunamų vaistų 
vaistinėse. Jei naudoji pakanka
mai naudingų skysčių ir nori 
dar geriau palengvinti kosulį, 

' naudok sauso kosulio atsikraty
mui čiulpimui skirtus vaistus - ■ 
saldainius: vaistinėse jie vadi-! 
narni — Romilar, Bt. Josephs 
Cough Syrup... Suaugusieji te
gul vartoja dvigubai didesnę do- , 
zę negu nurodyta ant įpakavi
mo. Tik nepersigydykime: nei 
čia minėti, be recepto gaunami 
vaistai, nei codeinas (su receptu 
apturimas) neprašalins pilnai 
Kosulio jokioje dozėje tol, 4kol 
priežistls kosuliui 
bus panaikinta. TodėF Būklirtę 
Zšntihltngi ir elkihtės Visur ir vl- 
kadą ptotihgai.

P4š gydytoją apsilankiusį tokį 
pacientą gydytojas apžiūrės me- 
dičfūiškši. Kfėips dėmesį j n<jdį.

tiiuš. Gal pateft X-Ray dažnai, rurAiai alžuoja tk švil-
nuotrauką padaryti. Tik nerei- 

{ kalauk iš gydytojo Vaistų, anti- 
Į biotikų (penicilino injekcijos) 

nuo Virusinės infekcijos, nes tie
į Vaistai nepadeda.

Išvada. Jei staiga smarkus ko- 
■ sulys atsiranda be slogos reiški- 
I nių paą vaiką, jis gal įkvėpė pa
šalinį kūną. Tuojau eik pas gy- 

, dytoją su juo. Jei kosi jaunesnis 
‘ negu trijų mėnesių vaikas, irgi 
• rodyk jį gydytojui. Jei vaikas

i i

I

plančius garsus leidžia, rodyk jį 
gydytojui. Taip elkis ir tada, 
kai atsikosi tirštais, atsiduodan
čiais, nlsvais bei žalsvais skrep
liais. Kai karštis laikosi ilgiau 
keturių dieni} ir kosulys nesi- 
liauha per dešimt dienų, irgi 
kreipkis pas gydytoją.

Pasiskaityti. Donald JL Vicke
ry, M.D. Take Care of Yourself. 
Addison-Wesley Publishing Co.

Dagys

GYVENIMO SCENA
(Tęsinį)

KUNIGAS

Tūfėsiu tuoj prabilt kitiems,
Gal būtį kas flors ttiah įtikės,
Gal neatmes šventos minties. 
0 rūpesčių tiek daug turiu, 
Todėl skubu tvarkyti jų”...

JI IR JIS

Tolybėj scenos pasirodžius, 
Į priekį mergina ateina; 
ją seka vyro akys godžios. 
Ji lyg nemato jo, tik dainų 
Niūniuoja sau, lyg nusiminus, 
Ir taką skina per žolynus.

Pavijęs vyras ją sulaiko • .
Ir į akis pažvelgti taiko: , u
“Sustok, prašau aš, pakalbėsiu
Ir čia aplink pavatkštinėkitn. ,
Čia taip ramu, čia netrukdy^.>^x^|4
Mums, niekas reikšt savas į

. ? “Aš negalių, turiu skubėti/.-^ H
Namie seniai tėveliai laukia.
Nėra man laiko vaikštinėti.
Nors ir širdis pabūt kiek traukia”.
“Jei laukia jie, tai dar palauks, 
Iš ten jų niekas neištrauks”.
“Bet. motinėlė aimanuos,-
Belaukdama viena namuos”.
“Man gaila jos, bet mes abu 
Laimingi būsime kartu”.
“Jei taip sakai, tai kiek ilgiau
Pabūsiu čia, nors ir žinau...
Nuėjo jie krantais Upelio 
Ir pasisuko iš takelio...

KITOS ŠOKĖJOS

Čia vėl šokėjos pasirodo, 
Ir sukas, savo meną rodo. 
Jos žavi judesiais visus: 
Jaunus, senus ir pusamžius. 
Ir ūžia publika visa 
Jaunystės galios užburta. 
Kiekvienas lihksfnas būti nori 
Ir suktis viesulu lengvai, 
Tiktai tie metai užsikorę 
Jų sprandus nulenkia žemai. 
Tai geidžia vis matyt jaunus, 
0 patys sau metus ilgus 
Sulaukti linki jie Visi, 
Valiodami ir šaukdami.

r t

(Bus daugiau)
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PreL Bakūno paskaita apie tris kryžius
S • •' L i • , '

švento-Vardo bažnyčioj ė rug-1 mokjkla, dv’kalbė klasė (silp
nučio 21. d. Šv. Kazimiero Mi-į nai kalbantiems lietuviškai) ir
sijų vardu trys kunigai atnašavo 
šy. yiišias už arkivyskupą Teo
filį Matulionį. Apie arkivyskupą 
ir jo asmens ryškius bruožus 
trujhpąiįkalbėjo pamokslo įžan
goje celebrantas kun. V. Za
karas.

Tą pačią, dieną Lietuvių klu
be, šv. Kazimiero Misijų komi
teto paprašytas.^, pęel. J. Balkū- 
nąš skaitė, paskaitą7 apie arki 
vyskupą Teofilį Matūbonį. (1873- 

• 1962). ; .
Paskaitininkas atkreipė dėme

sį, kad kovoje su Lietuvos oku
pantu dalyvavo daugelis -dvasiš
kių^, karių, mokytojų, profeso
rių bei kitų profesijų žmonių. 
L'ž s&vo religiją ir tautybę dau
gelis..-jų! įžūvo. Pirmas iš tokių 
kovoto) ų.'buvo arkivysk. T. Ma
tulionis. Jis tr|m atvejais kalė
jimuose iškentėjo 16 metų. To
liau.savo paskaitdje prelegentas 
trumpai papasakojo arkivysku
po gyvenimo ryškesnius bruo
žus: jo mokslą,. įšventinimą ku 
hfgu ir (slaptai) vyskupu, dar
buotę parapijose, suėmimus bei 
kalėjimus, vizitą Amerikoje ii 
kilnias „asmens ypatybes. Arki- 
vystupafe rūpinosi darbininkija 
ir dlrbihinkų buvo labai mėgia 
mas. ;

Įšventinant, vy’skūpai gauna 
herbus. Arkivysk. Matulaitis sa 
yo,Įięrbui pasirinko .tris kryžius, 
išrėiškianciūš: : mdkšlo metus, 
kunigystę-ir vysktip^stę.' Tačiau 
pjanoma, jr. iš , asmeniško ryšie 
sp arkįyyskupti pjrel. J. Balkū- 
nui' susidarė huoftiohg; kad pa- 
siriijkti-. trysfkryžiai reiškė;1 taip 
pat trim atvejais sėdėjimą ka
lėjime. Trečia versiją -ą- 3 kry
žiai ant, Gedimino, kalno, pasta
tyti atminimui nužudytų ku- 
fiigij-i ' • J".=-

' parengiamasis skyrius. ‘
Mieli tėveliai, bendromis jė

gomis išlaikykime gyvą tautą, 
lietuvių kalbą, raštą, dainą, šokį

i ir ištikimybę Lietuvai.
Mokyklas vedėjos tlefonas: 

■367-4700. .
» - *

Lituanistinės-Jnokyklol rugsė
jo mėnesį vėl pradėjo ,savo dar
bą. Pernai JAV-bėse veikusių 29 
lietuviškų mokyklų biudžetas 

■ buvo ^151.782. Gauta ' $4.936 
j aukų ir $20.000 iš Lietuvių.Fon- 
‘do. Patiems tėvams dar liko su- 
* dėti apie $126.000. Nepalikime 
tos finansinės naštos vien vaikų 

i tėvams. Be tiesiogisės paramos 
; mokykloms, reikia taip pat lėšų 
4 vadovėliams, skaitiniams rengti 
i ir leisti, vaikų spaudai ir moky
tojų studijų savaitėms remti , ir Į 
taip toliau.

Švietimu remiasi kiekvieno 
« 1

i krašto šviesesnė ateitis: Todėl į 
į jis pastoviai išlaikomas valsty-,
ibių ir jų savivaldybių lėšomis. Į minėjau, kad mano tėvas, 
'Išeivijoje lietuvšikųoju švietimu! dirbdamas didelėje rašpi- 

lių dirbtuvėje, smarkiai sesižėi- 
dė'krūtinę.- Jis bandė -dirbti, bet 
nepajėgė. Jeigu tik pasisukdavo 
arba turėdavo pasilenkti, tai 
smarkiai suskaųdavo krūtinę.

. Be to, jani trūkdavo oro. Kaip 
tik reikėdavo pavartoti daugiau 
jėgos ir reikėdavo Įtraukti dau
giau oro, taip ir durdavo krūti
nėje. Tąis iaikaįs Rygoje gydy
tojai dar neturėjo Rentgeno 
spindulių,- nematydavo sulaužy
tų kaulų, tai nieko ir nedaryda
vo. Gydytojas jį atleido iš dar-

Og A

i

Jonas Jokubonis

TĖVAS

so

v*
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f.fe. 4

.Išeivijoje lietuvšikųoju švietimu! 
remiasi pati lietuvybė. Lietuviš-' 
kas švietimas čia išsilaikė ir iš
silaikys tik sąmoningų lietuvių 
aukomis? Kaip ir kasmet, šis 
rugsėjo .mėn. švietimo reikalams 
aukų, vajus mūsų .vietovėje bus 

.vykdomas LB-nės St. Peters- 
burgo apylinkės.

;z .
\ ; T ; - / ‘ w '

Birželio 1 d. “Evening Inde
pendent” atspausdino A. Berkio 
laišką, kuriame rašoma apie 
Pabaltijo okupaciją bei jos žiau
rumus, apie Europos Parlamen

J

to Strasburge ir /A V Kongreso 1^°’ kaime galėtų pakvė- 
rezoįiucijas, smerkiančias oku- Pu°h tyru oru . Mieste oras bu- 
paėiją, apie partizanines kovas vo_užterštas, tai nebuvo vilties

si

re suėjo Kubilų vyrai ir mote
rys. Atkalbėjo poterius ir atgie
dojo giesmes. Visas Kubilių kai
mas buvo bambizai, o mano tė
vas buvo katalikas. Mano moti
na laip pat buvo Luteronė refor
matė. Mano seserys buvo bam- 
bizės, pagal motiną, q aš buvau 
krikštytas katalikas, pagal tėvų.

Būtų galėję laidoti tėvą sekan
čią dieną, bet laukė dar giminių 
nuo Biržų ir Pasvalio, tai laido
tuves atidėjo dar vienai dienai.

Visi Kubilių vyrai nedirbo dvi 
dienas. Jie buvo reformatai, bet 
jautė pareigą, kad turi tėvą pa
laidoti.

Jonas Jokubonis

St. Petersburg-“Sąulės*’ litįia 
n'istinė' mokykla mokslo' metus 
pradėjo rugsėjo mėn. 3 d. 9:30 
vai. ryto," mokyklos patalpose. 
« Lietuviai vaikučiai ir jaunuo

liai-laukiami-visi ir iš yiRur,lan- 
kę ar dar nelankę,’ atvykti į šią 
lituanistinei' šeštadieninę mokyk
lą. Lietuvių visuomenė prašoma 
talkininkauti ir paremti litua
nistinį švietimą-''' paskatinti •' ir 
toliau gyvenančius lietuvius', tu-' 
rinčius vaikus - jaunuolius, (i mę-* 
kyklrnib; amžiauš lakyti mfisji 
lUiianįstinę.-ihokykįą. i Tai. yra 
šįefrtą pareiga.
rMkykloję veikia 8 pradžios 

mokyklos, skyriai, aukštesnioji

-irkt. Į šį--laišką atsiliepė Mary 
Ann McArdle. Jos straipsnyje 
daug komunistinės propagandos 
ir hesioriėntarimo. Jai atitinka
mai atsakė R. Durickaitė-Moore.

' Bet prokonranistiškai nusiteiku- 
si-McArdle nenurimo, vėl puolė 
Moore pasisakymus. Nors dar ir 
nežinodamas šio paskutinio Mc
Ardles iššūkio, A. Gruzdys pa
pildo Berkio laišką ir tinkamai 
bei argumentuotai atsakė į Mc
Ardles pirma straipsnį.

.. L.ž-

J

;- -y -Europos plaukimo pirme
nybėse, vykusiose Romoje, vil
nietis Robertas žulpa 100 metrų 
plaukime krūtine laimėjo auk
so medalį.

PIRKITE ;av taupymo bonus

krūtinės skausmus prašalinti.
< 4 * * Z " . ' i *■

Iš Rygos gružus, oras buvo 
geresnis, bet tuo metu gyveni
mas kaime buvo' sunkus. Pra-' 
džioje turėjome verstis badau
dami. O kai reikėjo dirbti lau
kuose ar apie namus, tai ir čia 
tėvas smarkiai kentėdavo skaus

mais. Vėliau tię skąusrnai didėjo. 
Lūžęs šonkaulis, pradūrė odą ir 

ėišlindo. Važinėja jpaš įvairius .gy
dytojus, bet jie nieko jam.padėti 
negalėjo. .' ' h; :,t’>

Tėvo liga namuose būdavo di
džiausia bėda, bet labiausiai 
kentėjo motina. Tėvą ji labai 
mylėjo. Jis buvo jai geras. Be 
to, ji buvo labai pareiginga. Gy
dytojai nieko negalėjo padaryti, 
o ji įsivaizdavo, kad ji turinti 
padaryti.

Kai kaulas išlindo iš krūtinės,

tai ji padarė tėvui tokią pagal
vę su skyle. Tėvo kaulas įlįsdavo 
į minėtą skylę, tai jam neskau- 
dėdavo taip smarkiai. Jis galė
davo užmigti ir pailsėti. Bet ne
ilgai. Kitas sulaužytas šonkaulis 
lįsdavo į plaučius. Tas antrasis 
galas pagadino plaučius. Jis ga
vo .plaučių vėžį. Negalėdavo pa
kęsti skausinų ir- neužmigdavo.

1907 metų pavasarį tėvas jau 
negalėdavo . iš lovos atsikelti# 
Pradžioje jis dar pasakydavd 
broliui, ką jis-turi laukuose da
ryti, bet vėliau ir to negalėdavo 
pasakyti. Buvo matyti, kad jo 
jėgos visai silpnėjo.

Motiną taip pat visai, nusilpo. 
Ji nemiegodavo dieną ir naktį. 
Visą laiką būdavo prie tėvo. 
Dažnai mes stovėdavome prie 
tėvo lovos ir žiūrėdavome į 
skausmų kankinąįnąttėvą.

Vieną naktį motina nusigan
do. Jai atrodė, ka.d Ievas įniršį 
ta. Ji matė, kad bandė Įtraukti 
dvasią, bet nepajėgdavo. Ji liepė 
vyriausiai ' seseriai tuojau pa
šaukti ; Marijoną .Sadauskiene. 
Ji buvo didelė davatka, bet gv- 
veno kitoje gatvės pusėje ir ne
laimės atveju Visada padėdavo.

Ji užsimetė drabužius ir at
ėjo. Mete žvilgsni į tėvą, apsi
dairė ir liepė vaikams išeiti. Vai
kai negalėjo būti viename kani- 
baryj e sų m i r š t a nči u- tėvuJ i ein s 
būdavo uždrausta būti taniė pa
čiame kambaryje, kai mirštan
tis tėvas išleidžia “blogą dvžfc- 

:sią”- 7'■ " -' t

—; Išleidęs blogą dvasią, jis 
giliai atsidusdavo ir įtraukdavo 
gerą, — vėliau aiškino Sadaus
kienė. — Vaikai negalėdavo bū
ti viename kambaryje, kad ir 
jie neįtrauktų “blogos dvasios”.

Sadauskienė mus išvarė, o 
pati pradėjo melstis. Sukalbėjo 
“leve mūsų”, kelias ‘Sveika 
Marija’’, kelis kartus pakartojo 
.lodžius iš litanijos. Ji užmerkė 
tėvui akis, duris atidarė ir tarė:

— Dabar galite pasižiūrėti Į 
tėvą... Jis jau miręs...

Motina buvo a<slklaupuai ant 
grindų, alkūnes pasidėjusi ant, 
kėdės, ir verkė. Verkė be per
traukos. Mes ir vėl turėjom iš
eiti. Tuo tarpu Sadauskienė, ap
raminusi motiną,. liepė atnešti 
baltus marškinius. Tėvą nuplo
vė, aprengė ir padėjo ant suolo, 
šalia lovos iri stalo.

Visi buvome be miego. Sa
dauskienė padėjo motinai pa
ruošti laidotuves. Ryte reikėjo 
pranešti kiekvienam Kubilių 
ūkininkui. Reikėjo pranešti ir 
tolimesniems giminėms. Be to, Šė japonams, kad nesimąišytų. 
reikėjo sukalti karstą, pranešti Japonų laivai visai netoli taip 
bažnyčiai, paruošti užkandą. .. pat ieškojo numušto lėktuvo li-

Brolis išjojo pranešti Tonki-I kūčių. Netoli nuo jų buvo ir po-

RUSAI IŠTRAUKĖ 
JUODĄJĄ DĖŽĘ

TOKIJO, Japonija. — šešta
dienį Sovietų karo laivai Japoni
jos jūros dugne aptiko Pietų Kū
rėjos numušto lėktuvo dalis.

Netrukus atplaukė kiti, šeši
♦ I

1 Sovietų karo laivai, kurie.^pra-

pat ieškojo numušto lėktuvo li-

ra amerikiečių laivų.; Rusai pa
leido kelis narus. Japonams at
rodė, kad tie narai išnešė j pa
viršių lėktuvo “juodąją dėžę”. 
Toje dėžėje turi bŲturekorderis, 
užrašęs visus piloto pokalbius

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
■: -r' ■ • ■■■'-■: 3 'i. G ’

'• LITERATŪRA, lietuvių Hteratūros, meno ir mofrii 
HM m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet neaenrtą, Vlnet 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanio* 
J. RaukHo, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* ir T 
Meilaus ftraipenlai bei įtudijda, iliustruotos nuotraukomis fc 
M- K. Čiurlionio. M. šūefkio, V. KaJuboa, A. Rūkitelės Ir JL Van#

> DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojo* Ir tn 
Halą lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dairų 
Iventea bei jų iri ori ją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenlmlf 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusk, kainuoja IX

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly 
tas Fuoao Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne «w

ra tūrinė »tu<Bja, suskirstyta skirsneliais. Ta 200 puslapių trtygf 
parduodama Sk už |QL .

• > LIETUVHKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TamaJaafc.

Labguvos apsfcričilj duomenimis. Aprašymai įdomūs Hekrienxm 
HefuvfnL ErfdSinys ftltatrootM nuožrtnYomk, pabaigoj dnodana 
ritorardilų pavadfarfrna’>tr jų verižniai J rokle&j fcriSą. DaSsJ 
gandingoje 335 puri, knygoje yrs Rytprūsių UmlhpbL Kaina W

> KJ LAUKIS L1MI, rašytoje* Petronėlė OriataRėi atM
mtnfcaal ir mintyj apie asmenis ir rietas neprfL netnvoje Ir pir
maisiais bollerikų okupacffoa metate. Knygf turi 234 puslapius 
bet kainuoja tik IX į - _ ” “

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nerapraa 
lai ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir pos

Knyga y~i čfideho formato, M5 puslapiu kainuoja JS

ITW 3*. ItMri K.. ■. Vrtj*

tas Reaganas uždraudė Sovietų 
Aerofloto lėktuvams naudotis 
Amerikos aerodromais, kol ru
sai neatsiprašys ir neatsilygins 
nukentėjusių šeimoms. •

Šią savaitę A. Gromyka turi; 
būti Jungtinių Tautų posėdyje J 
Jis pranešė, kad atskrenda į- -S- 
Ameriką. New Yorko ir Newi 
Jersey valstijų uostų vadovybė^ 
uždrąudė Sovietų lėktuvui nusi-, 
leisti šių valstybių aerodromuo-^ 
se. Gromyka turės kaip nors ki-t 
laip pasiekti New Yorką.

Sovietų ambasadorius JAV-se 
nusiskundė prez. Reaganui, kad. 
Sovietų Sąjunga ir JAV pasira-; 
šė sutartį, pagal kurią amerikie-' 
čiai turi garantuoti Sovietų pa-^ /' 
reigūnanis laisvai atvažiuoti Ą 
Ameriką. Prezidentas pranešęs 
ambasadoriui, kad Gromyka tu- č- 
rės atskristi karišku lėktųvus J- 
Jis turės nusileisti ne LaGuardia 
aerodrome, bet kūr jam bus nu“ ._ 
■rodyta., Ant lėktuvo negalės būti 
.užrašytas žodis/‘Aeroflot”. j

Bijomasi, ka-d Gromyka nebū-; 
tų užpultas ir sumuštas.

MEET THE CHALLENGE! hn ui, kad paplau tų karvę. Turė
jome seną telyčią. Ji buvo nusi- 
pepnėjusi, bet neturėjo tęliu'kų. 
Praeitais metais ji ja turėjo tu
rėti antrą teliūką, bet-ji neturėr 
jo. Motina liepė Tonkūnui ją
piauti. Man teko jam padėti. Aš su aerodromų vadovybe ir jo 
tebeganiau gyvulius, tai telyčią pranešimus kontrolieriams, 
pažinau. Ji maneę nebijojo.

Tonkūnas atsinešė dalgį. JĮ | 
gerai supustė. Buvo labai ašt
rus. Kai kitus gyvulius, išvarė7 Į 
lauko galą, tai telyčią nuvedė Į 
tvarto kampą ir maėjL.Ji'e^-ęj lai
kyti už ragų. TonkS^fi^Si^sė 
didelį puodą ir dalg^^^yaik^ii 
už ragų, o jis kaklą’’^££u^infe-. 
jo, pačiupinėjo, oiyęĮia.ų; pridėjo 
dalgį ir patraukė.; . >

Kraujui pradėjus bėgti, jis 
pakišo puodą. Kraujas buyb ver
tingas, žiūrėjo, kad nėnųlįęgfty 
aut šiaudų. Aš vis laikiau uzį|&s'‘ 
gų. Maniau, kad tely^,.^oksf;BK 
jojau, kad man nedųrtų, bet ji' 
ramiai stovėjo. Nesitraukė nuo 
jos ir Tonkūnas, padėjęs nu
šluostytą dalgį.

Pastovėjusi karvė pradėjo 
svyruoti. Netrukus atsiklaupė 
ant priešakinių kojų, o vėliau 
atsiklaupė ir ant paskutinių.

— Ragus gali paleisti, ji dau
giau jau nebeatsikels, — pasakė 
Tonkūnas.

Jis tuojau atsinešė virves ir 
pradėjo lupti kailį. Viską gražiai 
nulupo.

Tuo tarpu vyrai atnešė sukal
tą karstą, juodai nudažytą. Įdėjo 
mirusį tėvą ir padėjo viduryje 
seklyčios, galva į stalą. Pavaka-

GROMYKA TURĖS SKRISTI 
KARO LĖKTUVU

' ■kisw YORK; N-^'— Sorieiu / 
aviacijos vadams įsakius? hūsau- E 
ti Pietų Korėjos, lėktuvą ir nu
žudžius 269 kęleivius, pr^židen-

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

! SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
L yra ■ šeniaasiar didžiausia -.ir., turtingiausia lietuvių fraternalinė 

^ųrganteadja,. lietuviams ištikimai tarnaujanti jati per 97 metus.
IV 'SLA — atlieka kultūrinius darbūs, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 

; 'darbus dirba. ■' \ 4‘
‘dagiau,kaip AŠTUONIS 3HLU0NUS dolerių

T- savd naridmsTsv ^
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLAJ neieško pelno, 

nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali

; f , Susivienijime apsidrausti iki $10,000.-
SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 

Insurance, kurį ypač ;naudinga jaunimui' siekiančiam 
‘ , .Aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai. ‘ v

7 ’ . ' - -J ' ’ ‘ ' j

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

• ŠLAkuopų yra visose lietuviu, kdonijose.

1
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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.

MARUA NOREIKIENĖ

-L—

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kai Bet kada Ir
i

Ir Keturių kalbą. Jis mokės! kartu su kun. Jaunium ir prof. B,

Atdara šiokiadieniais nuo

3 — Naujienos, Chicago, 8, HL Tuesday, September 20, 19^3

_ 50 metų studijavęs, kaip

ŪKANŲ

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
— r, •

Cosmos Parcels Express Corp 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

į , 2b01 W. 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2737 

I

JAY DRUGS VAISTINE ,
2759 W. 71st St., Chicago, Ill.

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

' 9 vaL ryto ua 10 vaL vakaro.
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak.

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

TeL 476-2206

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W. 30th St, New York,’N.Y. X0001 

Tel. (212) 563-2210
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. TEISYBES DEIVE SYPSOSI
Žinum, Teisybės Dei- na organizacija daugiau? Ar

i vė svarstykles laiko užrištomis mažai mūsą organizacijų? Ne

pagimdė. Mę>, kaip tazai Ttra- 
»> Bulba, kuris sakė sūnui: “AŠ 
tave pagimdžiau, aš tave užmu
šiu!” Mes, kaip krikščionys, ir

Tautos švente praeityje ir dabar
Skaičiau viename laikraštyje redaktoriaus parašytą 

raginimą prisiminti rugsėjo šventes. Aiškinama: “Rug
sėjo 8 yra ir Tautos šventė. Ji buvo įvesta 1930 Vytauto 
Didžiojo metais. Tai buvo šventė, skirta Vytautui Didžia
jam pagerbti ir drauge pagerbti ir visą senąją Lietuvą .

Ir taip, ir ne!
Losangeliškei visuomenei, kiek jos klausosi radijo 

programų, rugsėjo 8 dienos Šventė šįmet priminta rug
sėjo* 10' & radijo''programoj e.. Buvo, pasakojimų ir dekla
macijų. Sakyta, jo% rugsėjo 8'd.,,kaip-Tautos šventė, 
stovėjusi greta vasario 16 d. šventės. Dėstyta ir platesnė 
istorija (panašiai kaip ir anas laikraštis rašė): rugsėjo 
8 d. Tautos šventė įvesta ryšiui su senąja Lietuva palai
kyti, buvęs ir kitas motyvas — vasaris šalčiausias metų 
laikas, kai net “jaučio ragas sušąla”. Nepatogus laikas 
paraduojantiems ir nepatogus paradus priimantiems.

Ir vėl: taip ir ne! .. . J J-
Istorinė praeitis byloja, kai Lietuva atbudo, nepri

klausomos respublikos Steigiamasis seimas pataikyta su
kviesti gamtos atbudimo mėnesyje — gegužės 15 d. Ir 
nuo to laiko Steigiamojo seimo susirinkimo diena, gegu
žės 15-oji, iki 1927 m. buvo Tautos šventė. Ta diena ir 
1928 metais dar buvo šventė, labai iškilmingai paradais 
ir nepriklausomybės medaliu apdovanojimais atžymėta. 
Tą dieną paskelbta nauja konstitucija ir Steigiamojo sei
mo priimtoji konstitucija tapo tik “archyvine” senove.

1928 metų Lietuvos valstybės konstitucija imtasi įtei
sinti beseiminį valdymą. Aišku, jog Steigiamojo seimo 
paminėjimas pasidarė akibrokštu naujiesiems valdo
vams, tad net konstitucijos įžangoje Steigiamojo seimo 
diena “perkrikštyta” į “kariuomenės šventės dieną”. 
Pasiskaitykim tos konstitucijos įžangą:

“Respublikos Prezidentas, pritariamas viso Mi- 
nisterių Kabineto — Ministerio Pirmininko ir Už-' 
sienių Reikalų Ministerio prof. A. Voldemaro, Kraš
to Apsaugos Ministerio gen. Įeit. T. Daukanto, Fi

nansų Ministerio J. Tūbelio, Teisingumo Ministerio 
A. Žilinsko, Žemės Ūkio Ministerio J. Aleksos, Vidaus 
Reikalų Ministerio L Musteikio, Susisiekimo Minis
terio S. Čiurlionio, Švietimo Ministerio K. Šakenio 
ir Valstybės Kontrolieriaus V. Matulaičio — susi
rinko iškilmingan posėdin kariuomenės šventės die
ną, 1928 m. gegužės mėn. 15 d., su padėka paminėti 
žygių, padarytų per dešimtį metų Lietuvių Tautos,. 
ypač jos ■ geriausių vaikų, ginklu apgynusių ? nępri- 
klaūsomą/ Lietuvos likimą ir nuolat esančių jos sar
gyboje, nusprendė paskelbti šitokią Lietuvos Vals
tybės Konstituciją”... (šį įžangos tekstą-cituoju iš. 
Konstantino Račkausko knygos “Lietuvos Konstitu
cinės Teisės Klausimais” — J.K.)

1929 m. žolinė tautos šventė *
Taigi, iki 1927 m. švęstoji Tautos šventė, Steigiamojo 

seimo diena, 1928 m. konstitucijos įžangoje pavadinta 
“kariuomenės šventės diena”. Tokiu pavadinimu gegu
žės 15-oji tebuvo tik tais vienais metais minėta, nes kaip 
pavadinimą bekeistų, ta diena visvien primena Slegia
mąjį seimą ir jo atliktus darbus.

Tad ir prabilo A. Smetonos ir A. Voldemaro valdžios 
propagandinė aparatūra, aiškindama, jog Lietuvoje esa
ma perdaug švenčių. Esąs reikalas Tautos šventę nukelti 
į tokią dieną, kuri švenčiama bažnyčios įsakymu. Buvo 
pakeistas švenčių ir poilsiu dienų įstatymas, paskelbiant, 
jog gegužės 15 d. yra darbo diena, o rugpjūčio 15 d. — 
Žolinė arba Marijos dangun ėmimas — švenčiama ir kaip 
tautos šventė.

Planuotojai apsiriko, nieko gero iš tokios tautos šven
tės. neišėjo, nes rugpiūtyje jaunimas - moksleivija atosto
gose, nedalyvavo paraduose, o be jaunimo, koks gi gali 
būti entuziazmas. Reikia vėl tautos šventei kitos dienos.

Parinkta kita katalikų švenčiama diena — rugsėjo 8, 
Marijos gimimas, tuo pačiu imtasi minėti Vytautą Didįjį. 
Taip tad “užmegzti ryšiai su senąja Lietuva”, bet nu-

vardas lomia, o darbai. Darbo 
vaistai parodo kuri ko verta.

Ar negali būti Organizuota 
Bendrucirianė, H e rorgutizuota 
Bendruomenė, Perskilusi Bend 
ruomenė? Ir su visomis į teis
mą? Sumarfūs 'advokatai iš ka
tino uodegos gali lafigeriuoti to
kią bylą, kad ligi paskutinės 
Vejamo dienos nesibaigs... jeigu 
tik atsiras koks pagramdukas, 
pabarzdokas, gaila negaila, nai 
nys treigys — ir jiems aukos pi- 
Q-gUs pasauliniai ar vieliniai... 
užsimojus katinams uodegas 
.nazgyli, iš kvailystės mestis į 

pbsui'dą: “Mes laimėjom bylą!” 
Kokią, kam, kada?

Sėskit i teisėjo kėdę Čikagoje 
šiai dvi Lietuvių Bendruomenės 
sėdi suoluose. Viena — Pasauli
nė, kita — Reorganizuota. Pa 
saulinė tvirtina: Jinai esanti ii 
pasaulio, ir gerųjų dievų pa
kaukta nešioti Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės karūną ir klum
pes. Teisėjui ateina klausimas: 
Kiek jūsų, pasaulinių, priskaito- 
te narių? Nelengvas klausimas. 
Pasaųlinjai tariasi, advokatai 
sukiša .barzdas. Atsakymas: Bal
suoja apie 6 tūkstančiai. Susto
kit nosį apsišluostyti... Pasau
linę nosį tik... 6 tūkstančiai 
balsuotojų? O kaip jūs balsuo
ja!? Vėl barzdų sukišimas, dar 
glausčiau... “Kadangi-pasisklai- 
dę Amerikoje, tai mes laiške
liais susisiunėiam, valdybų, ta
rybų nariai sėda į mašinas^ya-į 
žįuoja, sutinka, užklausia. . ; kai 
kuris ir pabalsuoja. Prie baisa- 
viriio dėžių sėdi savi žmonės, ci
garetes pasirūkydami, pasivaikš
čiodami... ir .taip balsavimas, 
žinote, vyksta. Mums labai svar
bu demokratija. Dar kartą de
mokratija! Matote, jūsų malo
nybe Teisėjau, mes norim už-

- ąkimia. Čikagoje kalbama, kad 
Pasaulinė# Bendruomenės teis 

’ nio dienomis Deivė užsirišanti 
1 akU seną kojine. Geros valios 
lietuvi*! — kąjp jau įpratom va-

i .liūtis—savo geromis akimis ma- 
! tę Įteivę heaHypsančią iš pasau
linių...

Turbūt, jau visam lietuviš
kam pašau,iui, už kalnų ir už 
marių, iinoma Pasaulinės Bend
ruomenės metų metus besitę- 
ūanli, lietuvių istorijoj negirdė
ta byla Čikagos teismuose. Ga
lima patikėti: netrukus byla at- 
sidur <r Vyriausiame teisme: 
kad šauti, tai šauti — pasauli
niu šūviu!

Kolei kąs padėkim humorą
I šalį.

PL Bendruomenės vadovai ir 
ganytojai turėtų viešai paskelb
ti: kiek tūkstančių dolerių, lie 
tuvių suaukotų, ištaškyta besi
tampant teismuose su Reorgani
zuota Lietuvių Bendruomene?

Ne didelė paslaptis Čikagoje 
ir kitur: RLB keletas tosios Ben
druomenės narių apmoka teis
mo išlaidas norint-nenorint, kai 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė 
pradėjo ir tęsia bylą po bylos, 
lengva ranka apmokėdama bran
gius advokatus iš visų lietuvių 
suaukotų dolerių — aukų.

Buvo nepriklausomoj Lietu' vj 
tokie broliai Domeikos, aprašyti 
Dovydėno romane. Ten bylos 
tęsėsi teismuose. dėl gaidžio. 
Kiek girdėti, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė net ir gaidžio :ne: 
turinti. Už PL Bendruomenės 
pečių sėdinti tetulė Ambicija.

Beskįm kastuvą gtlumon — ir 
alkaskiin klausimą: ar buvo pa
grindo Pasaulio (!) Lietuvių 
Bendruomenei mestis į teismus 
su Reorganizuota Lietuvių Ben
druomene? Pasaulinės atsaky
mas: “Reorgai pasisavino fnūsų» mu§ti tokį seną mūsų priešą 
vardą”. Na, ir kas, jeigu dar vie- VLĮKą. Jisai, tasai VLIKas, mus

traukti ryšiai su Steigiamuoju seimu.
Naujoji šventė suskaldė visuomenę. Valdžios apara

tas ją reklamavo, rengė paradus, o Steigiamojo seimo ir 
bendrai demokratinio valdymosi šalininkai tiesiog igno
ravo tokią šventę. Kai kurie kunigai ėmėsi aštrios akcijos. 
Tautininkų spaudoje būdavo nusiskundimų, jog, nežiū
rint, kad rugsėjo 8-oji yra katalikų šventė, kai kur kle
bonai, anksti ryte atlaikę mišias, bažnyčią užrakinę. Kai 
kur kunigai užstoję bažnyčios duris paradųotojams ir 
neleidę jaunalietuvių su vėliava bažnyčion.

Stebint išeivijos spaudą, aiškiai matyti, kad entu
ziazmas rugsėjo 8-ąją minėti kaip Tautos šventę išblėsta. 
Ir čia, Los Angeles, šįmet bendruomeninės lietuvių dienos 
su Tautos šventės paminėjimu nesurengta ir nežinia kuo 
rugsėjis nuo kitų mėnesių skirsis, nors ir pavadintas 
Liet. Bendruomenės mėnesiu.

J. Klauseikis

SUSITIKIMAS MONTANOJ
(Tęsinys)

Morta jaučia pavojų, ji jį tik mato galimoje 
džiovoje. Daug jai teko girdėti apie džiovą. Jei 
tik ją kas gavo — baigta, jo niekas nebepagydya. 
Taip ir tėvelis sako. 0 džiovos ieškoti toli ne
reikia. štai Benediktas. Toks vyras buvo, ir aukš
tas, ir stiprus, o kas atsitiko? Grįžo pasibaigus 
karui badu iškankintas vokiečių nelaisvėje, kiek 
sustiprėjęs dirbo, stengėsi, mokėsi stalioriaus 
amato, paskui vedė, pasidarė meisteriu, gerai už
dirbo ir darbo daug turėjo, bet, štai, gavo džiovą, 
ir baigta. Dabar nieko jau nebegali dirbti, guli 
namie ir vaiką daboja. Žmona, vargšė, bėgioja, 
pas žydus grindis plauna, kad kaip nors išlaikytų 
šeimą. Ir Petras gali gauti džiovą, jis perdaug 
dirba.

Mama kažkodėl nekreipta dėmesio, kad Pet
ras persunktai dirba. Ji vistiek yra nepatenkinta 
Petro mokslais. Gal ji nori, kad įvyktų taip, kaip 
ji pačioje pradžioje sakė, kad Petras negali mo
kytis, kad jam reikia dirbti, o ne vėjus gaudyti. 
Tegul dabar dirba ir tegul supranta, kaip ji tei
singa buvo. Vyresnis brolis Pranas sėdi namuo
se. kain sėdėjęs. Niekas jo m pasajnd# o jei kas 
norėtų pn.camdyti, tai jis paprašo atlyginimo 
tiek, kad samdytojas negali mokėti.

— Už mažinu man neapsimoka, — pasako 
Us. ir vėl sau sėdi

Jam neapsimoka dirbti ne tik pas ūkininkus, 
bet ir namie. Tegul sau Petras su Morta dirba, 
tegul braukia prakaitą, jis geriau pabus trobos 
pavėsy, nagus pakrapštys, cigaretę surūkys. Ma
ma duoda jam ramybę. Ji žino, kad jis jos nepa
klausys, ir jai ką nors užgaulaus pasakys. Bet 
kartais jis pasirodo prie darbo.

Du kartu per savaitę Petras eina Į Pelkinę 
pas mokytojus. Pirmą kartą jam tenka mokytis 
prancūzų kalbos. Jo mokytoja yra sena direkto
riaus sesuo, papurusiais žilsvais plaukais, raukš
lėtu ir didelėmis karpomis veidu. Sutartu laiku 
Petras ateina pas ją ir klausosi prancūzų kalbos 
pamokos, bet nedaug ką tesupranta, nes ji ne
moka lietuviškai kalbėti ir negali prancūziškos 
prasmės išaiškinti. Ji gyvena dideliuose ir tur
tinguose namuose pas savo brolį ir jo žmoną. Turi 
minkštus, kaip pūkas, baldus, skambina pianinu 
ir vaikščioja didžiuliame sode, lyg paukštis, k$ 
nors niūniuodama. Ji labai panaši į kokią gerą 
pasakos laumę, o kai kas sako, kad jai ne visj 
namie.

Pertraukos metu ji liepia Petrui išeiti į sodą. 
Tuomet jis nueina taku toli j patvorį, mėgina įvai
rius obuolius ir gėrisi puikiai žydinčiais jurginų
kerais. <

Kai Petras baigia pamokas, būna pietų lai
kas. Jam pietus Julė atneša į savo kambarį už 
virtuvės. Ponas Natauskas liepė Julei žiūrėti, kad 
Petras neišeitų nevalgęs. Jis gauna tiršto, gerai 
pariebinto, o kartais ir su mėsos gabaliukais vi
ralo ir mėsos. Visą davinį jis galėtų lengvai su
valgyti ir dar nebųtų visai sotus, bet namie yra 
jo mama ir ji neturi jokio geresnio kąsnelio. Rei
kia jaį parnešti, kas galima. Paima popieriaus 
lapą iš savo, sąsiuvinio, suvynioja šmotelį mėsos, 
kai niekas nepastebi, ir įsideda į kišenę. Jis par- 
rieš mamai, gal ji sustiprės, kai geriau užvalgys.

Jos sveikatą šią vasarą gerokai nusilpo. Ji 
guli lovoje nuo pat pavasario ir vis dar negali 
atsikelti. Daug kartų mėgino ratelį sukti, bet ne
pajėgia, krūtinė spaudžia, galva sukasi, ir silpna 
darosi.

Morta pašildo Petro parneštą mėsos gabaliu
ką. Jai atrodo toks skanus( rodos, pakąstum ir 
pranyktų, bet ji neparagauja, ant lėkštelės pa
duoda-mamai. Ji mėgina, šiaip taip pakąnda, bet 
skonis jos nevilioja. Ji nešino, kaip sunkiai Pet
ras nuo sąv§s tą kąsni ątėmė, ir kad jam būtų 
didžiausias džiaugsmas matyti ją skaniai valgan
čią |r stiprėjančią.

< ~ ®e reikalo tu man- neši, gėriau pats su-
Julė tamąuja už kambarinę ir pądeda vir£: įįtigytūinėi. Man jau nėberėfkla.

jai virtuvėje. Tarp kitų darbų, jos pareiga yra 
paduoti ponui Natauskui ir jo šeimai valgius į 
stalą. JPturi nešioti patiekalus iš virtuvės per 
priemenę į valgomąjį.

— Ai gaunu dąug, man užtenka. Mama, val
gyk ir sustiprėk.

Bet ji nebestiprėja. Ji ne tik nebemėgina 
vaikščioti, bet ir su vargu lovoje pasėdi.

dar demokratai, labai norim už 
mušti aava tėvą.

Ir taip, gerbiamieji. Teisėjas 
aadrįata lypMtig, už jį šypsosi 
r<isyi>ės Deivė... nes: ar tam 
jūs bėgote be kvapo nuo raudo- 
nQjų( >r tam miesto aikštėse gu
lėjo jūsų nepalaidotieji kovoto
jai, ar tam jūs stovite lemtingos 
kovos priešakyje, kad laiką, 
garbę, jums paaukotą dolerį 
mestumėt visaip apsukriems ad
vokatams

Čia atsiranda teismo salės 
sargąs.

‘■lakios bylos, kokią jūs čia 
užvirėt”, kalba teismo sargas, 
“suteikia aukso kasyklas advo
katams. Ar daug ž no teisėjai, 
ar teisėjas, kaip jūs ten susior
ganizavę, kokios ten jūsų tradi
cijos, garbės supratimas, puto
tos ambicijos, tarybų, valdybų 
gąlvos ir pusgalviai?”

“Reorganizuota Lietuvių Ben
druomenė’’, kalba toliau sargas, 
“man atrodo, nusikaltimo nepa
daro, jeigu jinai, kaip ir Pasau
liniai, ruošia piknikus, valgo ku
gelį, dešras ir užsigeria alum. Ir 
kiek girdžiu iš liudininkų, advo
katų, Reorgasizuotieji nepasisa
vino organizuotųjų pinigų, ne
suvalgė kugelio, nepradūrė ba- 
liomį — idant jos supukšėtų, — 
nfeapspidvė galvos nė pusgalvio 
atlapo. Ir dėl to gal galėtumėt 
tarpusavyje susitarti. Kiek gir
dėjau, jūąų ;^ėY^i,i;įąisyuje, ųe- 

dėl gai- 
totemuose atkakliai grūmė

si. Suprantama: gaidys tąį gai
dys! O čia nematau padoraus 
gaidžio. 'Į'iąsa, rodosi, keletas 
vištgaidžių, kurie netingi teis
muose!.. Jūsų byla tai kąip vi? 
nis: juo labiau kali, tuo labiau 
gilyn lenda... Taip kalbėjo 
teisųio salės sargas.

Gal ne teismai, bylos imą ky
šoti pro sąsparą? GaYnet ne do
leris? Kiša galvą gūdus, net 
skaudus klausimas; Kokie gi tie 
mūsų vadai, galvos ir tt, susi
metę į Pasaulinę? Ar iš skam
bių žodžių, posėdžių, suvažiavi
mų netyko mūąų garbės, nuo- 
Šii4ūm0» tautiškumo vidutiny
bė, tuščios ambicijos, lengvo do
lerio žmonės ir žmogučiai?

Ilga kalba —-maža nauda.
Gal mums jau nelemta išvysti 

Kudirką, Basanavičių, Šliūpą, 
Valančių? Gal net nebesitikė- 
kim ir Sleževičiaus, Krupavi
čiaus, Smetonos, Olio?

Štai mūsų garbės visuomeni
nio, tautinio veikimo dirvonai, 
kuriuos netrukus gali užgožti 
ambicingos vidutinybės, per eili
nių neapdairumą iškilę dvasios 
ir pajėgumo menkystės.

Rapolas A. Daukša

Petro lova yra prie pat jos lovos. Jis daug 
kartų pašoksta naktį, kai tik ji sudejuoja. Paso
dina ir palaiko į save atrėmęs, kol jai geriau pasi
daro, paskui švelniai paguldo, pagalvę pataiso, 
užkloja. Vasaros naktys tokios trumpos, netru
kus reikia keltis, darbai, knyga, bet tos akys lyg 
sustingusios, neišsisapnavusi mintis — neskaidri. 
Bet mokytis reikia. Gausiai nusiprausia šalto van- 
dent kįbire ant kiemo, ima knygą ir čia pat prie 
mamos lovos mokosi. Netrukus Mortos barščiai 
gatavi ir išvirusios kruopos garuoja katile. Jis 
pasodina lovoje mamą, pats atsisėda ant jos lovos 
ir ją remia, kad jai būtų lengviau sėdėti. Morta 
atneša baltų miežinių kruopų bllftdelį. Mama mė
gina valgyti, bet jos ranka dreba. Jai atrodo 
kruopų bliūdelis esąs taip toli nuo jos, ir ji negali 
šaukšto atnešti iki savo lūpų.

— Petrai, pavalgydink mane, mano rankos 
manęs nebeklauso. Aš tąve valgydinau, kai tu 
mažas buvai, dabar tu man atsilygink.

Stipriai sugelia Petrui širdj. Mama darosi 
labai silpna, bet jis susivaldo. Pataiso pagalves už 
jos nugaros, kad ji kiek atsiremtų, paima bliū- 
delį, semia su šaukštu sriubą ir duoda jai atsar
giai. Petras jaučia dldeij malonumą, kad jis bent 
šiuo menku patarnavimu gaji padėkoti jai už jos 
meilę. 0 ji mylėjo jį didele ir neišmatuojamai gi
lia meile. ‘

(Bus daugiau)
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vakarų vejai 
112 modernios 
riršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu;
JNaajieimtj, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wmichaatar Community Idiuikm 
Medicinos direktorius

1939 S. Manhaim Rd, Waatchastar, 111. 
VALANDOS: 3—S darbo dienomis 

ir ku antrą šeštadienį 8—3 tiL 

Tel: 562-2727 arba 562-272^
„l,, - T-irmin— v—ri m ■ imi ■. ............ . m

TEL. 233-9553
Sarvice 355-4504, Pa»a 06053

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS Ik CHIRURGAS, 

SPECLALYBt; AKIŲ LIGOS 

S9w WMt 103rd Street

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA UETUVIŠKAI 

Uli W. 71«t St TeL 737-5149 

Tikrina akia. Pritaiko akini ik 
ir “contact lenses”,

Dr. LEONAS SEIBUT1S 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CH1RURGUA 
2454 WEST 43rd STREET 

VajaadoK aatnd. 1—4 popiaį 
katvirtaa. S—1 vaL vak. 
Oftae teietanaK 774-2MŠ, 

Rsštaaciįm MtU 441-5544

FLUUIDA
-----a----------.------ -------------__a------ A-__

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

taką chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

St Petersburg, Fla, 33/1S 
Tel. (8132 321-420®

/ " . --■-----------------
PRRKRAUSTYMA1 

MOVING 

Latdiiml — Pilna apaiasį"
ŽEMA KAINA

Priimam Master Charge 
ir VISA Korteles.

R. ŽERĖNAŠ. TeL 925-W6S

JIOYING 

Aądriusta, p«rkraustyi£d£ 
ii įvairių afatuasį,

ANTANAS VILIMAS 
T»L 174-1M1 arba 37M9H

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

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

Lietuvių Žagarės klubo poarostogi- 
nis narių susirinkimas įvyks šeštadie
nį, rugsėjo 24 d., 2 vaL popiet, Anelės 
Kojak salėje, 4500 S. Talman Avė. 
Nariai prasimi dalyvauti, nes yra 
svarbių reikalų aptarti. v Bus vaišės,'

Rožė Didžgalvis, rast.

ARGENTINA GAMINASI 
ATOMINĘ BOMBĄ

WASHINGTON, D.C. — Ar
gentinos kariuomenės vadai jau. 
seniai ruošėsi pagaminti atomi
nę bombą. Pastaraisiais metais 
visi paruošiamieji darbai akty
vėjo ir Argentina jau gavo rei
kalingą kiekį medžiagos tam 
tikslui atsiekti.

Manoma, kad argentiniečiai 
gali bandyti vėl atsiimti iš bri
tų Falklando salas ar tuo sustip
rinti savo pozicijas ginčuose su 
Čile dėl sienų. - ' ■

S Žmogaus oda vidutiniškai 
sveria 6 svarus.

KNOW YOUR HEART
I.

NAPOLEONAS TILŽĖJE

AUKOS TAUTOS FONDUI
A.A. Felicijos Modestavičie- 

nės atminimui aukojo:

Po 30 dol. — Jonas ir Vincen- 
tina Jurkūnai, S. Virpša.

25 dol. — dr. Leonas ir Irena 
Kriaučeliūnai.

Po 20 dol. — Vaclovas ir Van
da Mažeikai, Eleonora ir Mečys 
Valiukėnai, Juozas Žemaitis, 
Mečys ir Valerija Javai, ir J.D. 
Gers tikas.

Po 10 dol. — Juozas Jurevi
čius, M. ir P. Andrijauskas (Fl.). 
R. Gerštikas ir Verutė Linke
vičius.

11

Iš viso surinkta $225. Visiems 
aukotojams Chicagos- Tautos 
Fondo Komitetas nuoširdžiai dė
koja.

* * *
A.A. Adomo Ūselio atminimui 

aukojo:
Po $10 — Juozas Bagdžius, 

Matas Milusauskas ir Petras Žo
lynas. j .

$5 -— Aleksandra Vaičiulienė.
Iš viso suaukota $35. Visiems 

aukotojams Ghlcagos Fondo Ko
mitetas nuoširdžiai dėkoja.* '* *

A.A. Juozo Grišmanausko at
minimui aukojo sekančiai:

$25 — Roman Xlendoza.

Po $10 — Grožvydas Lazaus
kas, Stepas Paiilauskas, Juozas 
Blažys,- dr. Bronė ir Viktoras 
Motušiai, Mr. & Mrs. Albinas 
Karaliūnas, ir Albinas Repšys.

Po $5 — Ona ir Antanas Dum- 
čiai, Alfonsas Kizlaitis ir Galin
da šilingąitė.

Iš viso surinkta $100. Visiems 
aukotojąrSs Chicagos Tautos 
Fondo Komitetas nuoširdžiai 
dėkoja. * * *

A.A. Motiejaus Balčiūno atmi
nimui aukojo:

$50 — Ona ir Valerijonas Šim
tai.

Po $20 — architektas Oswald 
Tliiėl ir Stasys Čiužas.

$15 — AntaninaLiorentailė.
Po $10 — E. ir J. Jašiūnai, 

Juozas Bagdžius ir Antanina 
Repšienė.

Po $5 — Aleksandra Vaičiu
lienė ir Antanas Sereika.

Iš viso surinkta $145. Visiems 
aukotojams Ghicagos Tautos 
Fondo K-tas nuoširdžiai dėkoja

Tautos Fondo iždininko Chi
cago] e adresas:

Lithuanian National

pDundMtiftn Ine.
c/o Pranas Povilaitis 
9050 Troy Avė.
Evergreen Park, IL 60642

Los Angeles, Calif.
Iš Lietuvos dukterų veiklos

Lietuvos dukterimis pasivadi
nusios organizacijos tikslas yra 
šelpti ir globoti ligos ar vargo 
prispaustus lietuvius.

šalpa jautrus dalykas. Negi 
organizacija reklaniuosis, katrą 
lietuvį šelpia ar kitaip jam pa
deda ! Tad veikiama tyliai.

Lietuvos dukterims darbo ne
trūksta, kad tik lėšų netrūktų. 
Ir štai be didelės reklamos rug
sėjo 11 d. į šv. Kazimiero para
pijos salę susirinko labai daug 
publikos, nes Lietuvos dukterys 
surengė viešus pietus .arba, kaip 
kartais sakoma, pikniką po sto
gu. Vadisasi, visuomenė veikėjų 
darbą vertina.

Lietuvos dukterų valdyboje 
pirmininke yra Aldona Audro- 
nienė. Kitos, įvairiose pareigose: 
Marija Grušienė, Elena Matulai
tienė, Janina Radvenienė ir Ale
na Škirmantienė.

J. Klauseikis

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stašukaitis 
FD. LE.
(312) Ž26-1344

1729 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

SKENDUOLIAI
Kasmet Lietuvoje nuskęsta 

450-600 žmonių. Pernai jų žuvo ; 
beveik keturi šimtai. Tai be galo 
skaudus praradimas artimie
siems ir visuomenei.

Daugiausia nelaimių būta ten, 
kur jų mažiausiai tikėtasi — 
upeliuose, kūdrose, balose., Daž
niausiai nelaimės įvyksta dėl to, 
kad nemokama plaukti, neatsar
giai, lengvabūdiškai elgiamasi 
vaiidenyj e ir valtyse, paliekami 
be priežiūros vaikai, maudoma- ’ 
si apsvaigus alkoholiu. Girtavi
mas paplūdimiuose, kitose vie
tose prie vandens telkinių per
nai nusinešė beveik 150 gyvy
bių. Didesniuose paplūdimiuose 
girtavimui rodoma daugiau ne- 
pa'kantamumo, ten ir nelaimių 
mažiau, o štai nuošaliose vieto
se kaip kas nori, taip ir elgiasi.

(E. L.) j

EUDEIKIS
GAIDAS -DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŽKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

b/ 2533 W. 71st Street \
k 1410 So. 50th Ave., Cicero '
ę Telef. 476-2345

1 TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

— Robert Kennedy Jr., nužu
dyto senatoriaus sūnus, jau ke
linti metai turi bėdos su narko
tikais. Praeitą savaitę Pietų Da-’ 
kotos policija jį sulaikė ir rado 
pas jį narkotikų. Jis bandė tei
sintis, kad važiuoja į ligoninę, 
kur ieškos pagalbos, bandant. 
nuo jų atsikratyti. •

■ VANCE FUNERAL HOME

? 1424 South 50th Avenue
Cicero, HL 60650 

TeL: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINŽ 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

z. JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

SOPHIE BARČUS
RADIJO iEIMOS VALANDOS 

fiėėudieniai* lx seknuliauialf 
dttD 8:30 iki 9:39 rah ryto. 
Stotim WOPA - 1499 AM 

tnnxliuojimm jj nO«v atudi|m' 
Marqvatta Parka,

Veda|a — Aldona Davin*, 

TaMU 779-1544

7159 So. MAPLEWOOD AVA 
CHICAGO, IL 4OC29

1 R Arthcny Dias Blue

fWEAPPLE SPARERIBS
TI'jA tad fruit go well together, and tbe combination of 
ereribs with &e sweet and sour taste of pineapple is a naturaL 
Before being cooked over a ebarcoal outdoor grill, spare-

'S pen mb mabie to devote the time or the refrigerator

That rather roboat dbfa b 3deai for a barbecue party. For 
leęer groups, allow 1 pound of spareribs for each person and 
focrcaae the amount of besting sauce accordingly. Accompany

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue 
Tel. — 523-3572

J

SOME CHICAGO MOTO R CLUS TT-3 ©H

tXHeSSHMY DH/WW
DON'T CUT PN BETWEEN CARS 
THAT are auowihg saff 
FOLLOWING cmstaxces~- tI

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

_j Laidotuvių Direktoriai k

2424 West 69th Street — Tel. RE 7-1213 /

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

“Lietuvos Aidai” GnBed Pineippte Spareribs

KAZi feRAZbilONYTt
V«4«|a

Liadiec find 111 p«nt }
tulMfild 8:30 ♦*£ ntata.

VlMi IakIm U WCEV rtottM.
banga 1400 AM.

St Petersburg. Fla, 1X30 vaL p p.
ti WTIS stotiea, 1110 AM bansa.

lili W. tilt Slrw

I dove* garlic, mfnced 
tablespoon* roy urace

brown sugar

Parboil the spsrerihs In Anmering water for 30 mfotrtas. 
Place ths ribs ta a roasting pan and poor the ptoeappie

CkiciRa, Illinou off with water. Refrigetaie for 24 hours.
o MeanwhOe, prepare the basting feroceu Combine flbe 

crushed ptaeapt>ta and Hi Squid, the wine, lemon juice, gailia*., 
soy mUcb, moiasBes or sugar, oil and pepper, In a Mocepi^ 4 
Bring to a boll brtd iimmef ftx 10 minute*,

o Whefc teedy io grill, place the ribs 6 to 8 inches abowe a 
medium hbt fire, tod cook, turning frequently, for 30 minutes.

• During the last 18 minutes of ceoking, baste often with 
&e pineapple sande, laving some of it to serve with the ribs.

yOt/LL. RUM IMTO TftOUBLT F 
TMESES A SUOP®M FTO^

I VASAITIS-BUTKUS

f - j LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

' ’ 1446 South 50th Avenue
y Cicero, Illinois \

| '* Telefonas — 6 5 2-1003

--------------—_—_—_, ___—_ ___----------------------------------------------------------------—------------------------------------------------- -— ------------------------ ------------- -

T- ■IIIIIIIM^w m_- _ ' ' ' -------------- ---- ~ M 
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Tarybos, valdybos narių, apygardos, 
apylinkių pirmininkų pasitarimas

JAV (R) LB-nės Tarybos Prezidiumo pirmininko 
dr. Valentino Plioplio pavesta pranešu, kad š.m. rug
sėjo mėn. 24 d. (šeštadienį), 10 vai. ryto, Lietuvių Tau
tiniuose Namuose (6422 So. Kedzie Ave., Chicago, Ill.) 
šaukiamas tarybos narių, Centro valdybos, Apygardos 

' pirmininko arba įgaliotinių 
' susirinkimas - pasitarimas.

Kviečiama dalyvaut Centro 
valdyba, apygardos ir apylinkių 
[pirmininkai arba įgaliotiniai 
s Pasitarimas — susirinkimas 
jvyks ,‘š. .n)M rugsėjo men. 24 d , 
šeštadientį, 10 v. ryto, Liet. Tau- 
tiniuOse namuose (6422 So. Ke
dzie A ve., Chicago, UI.).

Svarbiausieji susirinkimo—pa- 
sitgrinĮO darbotvarkės punktai:

1. Atidarymas — dr. Valenti
nas Plioplys.
Bendra mūsų (R. L. B-nės) 
padėtis — dr. V. Dargis. 
Leidinėlis: “Kas mes esa
me”? — kan. V. Zakaraus
kas ir A. Tauginąs.’ 
Teismo reikalai — inž. Sta
sys Dubauskas.

ir Tarybos Prezidiumo

2.

3.

I kad Elizabeih Taylor buvo ve- 
i dusi aštuonis kartus ir, jei kas 
I pasakytų josios buvusių vyrų 

pavai dės, (ai jis tam duos po ku
poną. Iš publikos vis tik atsira
do kurie tiksliai paminėjo tų vy
rų pavardes. Tą savaitę Spring- 
fiekie vyko karnavalas ir ūkio 
gyvulių paroda. Aš nepraleidau 
progos aplankyti parodą ir pasi
džiaugti Amerikos ūkininkų gra
žiai užlaikomais gyvuliais. j 

Važiuojant namo, visi choris
tai buvo gerame ūpe. F. Strolia 
turėjo su savimi akordeoną, tad 
autobuse pakartojom visas kon-' 
certe atliktas dainas. Vėliau dar 
pridėjome ir liaudies dainų. I 

Manau, kad visi lietuviai tu
rėtų būti dėkingi Vyčių chorui 
už pagarsinimą Lietuvos vardo.1

Antanas Marma

i

i

Spauda ir kiti reikalai — 
Z. Juškevičienė.

JAV (R) L. B-nės istorijos • 
reikalu — A. Juškevičius.'

JAV (R) L. B-nės Tary- ’ 
bos narių ir atstovų suvažia ' 
vimas — A. Repšienė.

8. Klausimai ir sumanymai.

Maloniai kviečiami visi susi- . 
rinkime — pasitarime skaitlin
gai dalyvauti ir patiekti klausi
mus bei sugestijas (R) L. B-nę 
liečiančiais reikalais.

Su pagarba,
Antanina Repšienė,

JAV (R) LB^nės Tarybos 
Prezidiumo sekretorė

5.

6. 
t
7.

•; Dainavom ir klausėm, kaip kiti dainavo

Lietuviškos knygos
Naujienose buvo skelbiama, 

kad Bronio Railos nusibastymai 
jau atspausdinti. Tai buvo tiesa 

j praeitais metais, kai J. Klausei- j 
I kis pasijuto be pagrindo įžeistas' 

ir panoro pasižiūrėti arčiau į 
Bronio Railos mėgiamas pa- Į 
reikšti nuomones. Arčiau pastų-1 
dijąvęs, jis rado reikalo para-1 
šyti knygą apie Bronio Railos' 
labai lengvą švaistymąsi įžei- ‘

BUTŲ NUOMAVIMAS
M NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

♦ NOTARIATAS • VERTIMAL

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA n

X BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

B529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

2wa4 — Pardavlnwl. — —- Narnai, FacdavlauM, P
K.BAL ESTATE FOR SALE | UAL ĮSTATE FOR ML*\

............. . ■ ■ ■ ■ ■ ..............- 1 '■ .... - ■ i 

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM^ ; 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKtUMAIl } . 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: ’ ?

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 1 
PETRAS KA2ANAUSKAS, Prezidentai

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

: Vyčių choras, vadovaujamas 
muziko Fausto Strolios, sekma
dienį, rugpiūčio 14 d., autobusu 
išvyko į Springfieldą, III.

Springfielde kasmet surengia- 
inas Etninių grupių festivalis. 
Kiekviena tautybė pasirodo savo 
dainomis ir tautiniais šokiais. 
Grupės pakviečiamos Spring- 
fieldo vadovybės. Ji apmoka 
Autobuso išlaidas ir dar prideda 
porą kupotrų užkandai. Kuponas 
yra vertas $1.75.

’■’PaįraF programoj-tvarkaraštį, 
mūsų pasirpdymo laikas buvo 
6:30 vai. vadi. A^ykome 9 va
landą ryte, tad turėjome visą 
dieną laisvo laiko ir tą laiką ga
gėjome sunaudoti kaip kam pa
tiko.

? Oficialus dienos programos, 
atidarymas prasidėjo 12 vai. vė
liavos pakėlimu. 12:30 vaL pasi
rodė Chicago Southwest- Con
cert Band. Kiekvienam pasiro-

džiančiais žodžiais.
Pirmiausia, Klauseikis faktais 

įrodė, kad Raila įžeidęs K. Ja-j 
nutą be jokio pagrindo ir be jo- \ 
kio reikalo. Trenkė kaip perku- i 
has giedrą dieną ir nutratėjo. I 
Kai Januta bandė reikalą išaiš- Į 
kinti, tai Raila ir klausyti neno- . 
rėjo. Orakulas burną atvėrė, tai j 
neteisingo žodžio nepataiso.

J. Klauseikis giliau pažiūrėjo 
į' Railos' “stilistiką” ir papras
čiausiais faktais įrodė, kad gra- j

Vien moterys”, “Lietuva bran- :žiais žodžiais apibarstomas labai 
“Vai negražus tyjrtinimas. Tas tvir- 

(čia' solo dainavo tinimas y eik" visuomet yra melą-

dymui su pasikeitimais skiriama 
30 min. Įdomu“ ne tik patiems 
pasirodyti, bet ir. kitus pama
tyti, tad daug kas iš mūsiškių 
stebėjo ir kitų tautybių progra
mas. Per septynias dienas daug 
tautinių grupių suvažiavo, nes 
per dieną būdavo 20 pasirody
mų.

Vyčių choro koncerte buvo 
sudainuotos 8 dainos — “Pasi
lik sveika”, “Noriu miego”, 
“Jaunimo giesmė”, “Tiltas”,

gi”, “Mergužėle, lelijėle”, 
ir prijojo” I
sopranas Virginia Bružienė ir 
altas AnMary Kessel), . “Namo 
namo, sveteliai namo”. Publika 
mūsų dainomis buvo patenkin-

■ ta ir gausiai plojo. Programų.va-

gingas. O melas, nors jį gražiau
siai “stilistas” papuošia, vis lie
ka melu. Kenksmingu pačiam 
meluotojui ir labai žalingu ap
šmeižtajam.

nuomonę visuomeniniais ir poli
tiniais klausimais. Ją turėtų pa
studijuoti ir teisininkai, kurie 
teisės klausimais dar rūpinasi. 
Knygoje gyvais pavyzdžiais pa
rodyta, kaip nereikia rašyti. Ne
reikia rašyti ne tik paprastam 
piliečiui, bet visai nedera lęelias 
knygas parašiusiam, aukštus 
mokslus baigusiam žmogui. 
Autorius yra teisininkas, baigęs 
Kauno universitetą, dirbęs teis
muose,- rašęs teisinius sampro
tavimus.

Knyga, atspausdinta praeitais 
metais,: jau baigiama parduoti. 
Kas nori ją Įsigyti, tai turi ra
šyti K. Janutai, 2818 Avenal St., 
Los Angeles, CA 900v9. Jei pas 
jį dar yra keli egzemplioriai, tai 
už tris dolerius jums ją- atsiųs, 
o jeigu jau’nebebus, tai bus vie
na iš tų lietuviškų knygų, kuri 
išėjo. Ji nebeguli, bet išėjo į 
žmones. Raila- yra Klauseikio 
knygos vertas. Jis turi pasiklau
syti, ka žmonės apie jo paties

Įėjimas iš šono, 5230 S. Artesian Į 
Avė., Chicagoje. širdingai kvie- ! 
čiame SLA kuopų atstovus daly-1 
vauti. Po susirinkimo bus ka-i 
vutė. Valdyba

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

R Tiofii.ri.. v;4nr-n padalintas i du butus. Batų siuvėjųK. Lietuvių B-nes \ įduno rūsyje. Geros pajamos. Lith-
Vakarų Apygarda kviečia visus uanian Plaza Court (69th St.) ir 

Washtenaw.

ŠIMAITIS REALTY
gausiai atsilankyti į gegužinę, 
kuri įvyks rugsėjo 25 d. (sek
madienį) Vyčių salėje. Pradžia 
12 vai. Veiks baras, virtuvė, lai
mės šulinys ir

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

Tel: 436-7878

HELP WANTED —MALE-FEMALE 
•į Reikia Darbininku ir Darbininkių ir į .

dovas ptiblikąį dar priminė, Jįąd J. Klauseikis parašė studiją, knygas^ano; Turės progos 
lietuvių kalba yra senesnė už kurią turėtų atidžiai paskaityti' matyti; k(xJėl jų ola A • 
Sraik*. : ' -H ^lietuviai, kurie plunksną'. įj Klauseikio knyga jis paleido dar

Programos vadovas pranešė, rankas ima ir nori pasakyti savo keIis railiškus Melagingus tvir-

Aleksas Ambrose,

tinimus, bet išdėstytų faktų ne
paneigė. Jau laikas, kad .atkreip- 

! tų‘dėmesį.
SL.Stalioraitis

KAIP PATIim^riKRĄJĄ 
LAEVlį i

“Pah.iminti, kurie- alksta 
trokšta teisybės, nes jie bus pa-; 
sotinti” (Mato 5:6). i

Maloniai kviečiame visus pa-] 
siklausyti šios- “Gerosios Naujie-| 
nūs Lietuviams” šįahdien 8:45*

* 1 Ivai. vakare radijo?Ijanga 1450 
AM per “Lietuvos Aidus”.

1 Sekmadienį 9 vai. r,yto per So- ; 
phie Barčus, radiju banga 1490, 
AM išgirsite “Sąžinės suregulia
vimas“.

Prašome parašyti laiškutį ir 
pareikalauti knygelės-“Iš praei
ties tavo sūnūs te stiprybę se- • 
mia”. Mūsų adresas: Lithuanian 
Ministries, P.O. Box 321, Oak 
Lawn, Ill. 60454. .. ■ - tl

SPECIALTY COOK WANTED
Prepare & cook Polish & Lith
uanian style dishes-; bake Pol
ish & Lithuanian style pastries 
& cakes. 40 hours per' week. 
$292 salary per week. 2 years 
experience as specialty cook 
or 2 years experience aš ap
prentice cook. Take this ad to 
any Illinois Job Service: office, 
Ref. ^313.361 - J, employer 
paid ad. >

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai f

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS 4

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto
> Dirbu ir užmiesčiuose, sreth 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tai. 927-3559

DĖMES I/O
42-10 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI;
Tiktai $120 pusmečiui automobili* 

Liability apdraudimas pensicie* > 
karas. Kreiptis: e ’

A. LAURAITIS ?
4M5 So. ASHLAND AVI. j

TeL 523-8775 i

Dengiame ir taisome visų r į* 
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1711

Laikrodžiai Ir hrtmtenyW 
Pardavimu Ir .Taisymas 

2S44 WMt m StTMf 
T»L REpublIc 7-194]

.- i ' • h : ; ^autorius,
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(.1869 — 1959 metai).

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

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

— SLA 6-osios Apskrities me
tinė konferencija įvyks š.m. rug
sėjo 25 d., sekmadienį, 2 vai. po 
pietų, Lietuvių Evangelikų .Re
formatų parapijos patalpose.

^♦'-•Aukščiausias pasaulyje meę 
.("kiš'randamas šiaudinėje Kalifor
nijoje. Jo vardas raudonasis me- j 
dis, ir jis išaugą-riki 368 
aųk^tmol^ "■ ■ ‘C

pėdų

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys 

Tek 585-6624

Sfunfiiuai į Lietuvą 
ir kitus kraštui 

p: NEDAS, 4059 Archeė- Avenue, 

Chicago, III. 50632. Tel. YA 7-5980

greit- • 
metų 

prieš Kristaus gimimą. Tai buvo 
kariuomenės kelias tarp Babilo
no miesto ir Sirijos.

e Pirmąj^jipmckamą 
elį pastatė'"Aersai 2000

PERSONAL
Asmany leikc

JOHN VISKOSKA

For constipation relief tomorrow 
• reach for EX-LAXtonight, <

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

■ : Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKšOS

i 619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DEL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

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

KAINA — $17. ’(Persiuntimui~pridėti $1)' 
Siųsti čeki:

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

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

If anyone has any information 
concerningJohn Viskoska (al
so known as John Viskoshka 
or John Viskaskas), who was 

i born in Lithuania around 1880 
and emigrated Jq the United 
States around. 1905,'-please 

' contact his grandson, Hugh Č.
Flansen, 140 West 62 Street, 
New York, N.Y. 10023,' 
(212) ,841-5171. (call cpllectj.

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7453
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

Homeowners Insurance
Good service/Good price

F. Zapolis, Agent 
320314 W. 95th St

Everg. Park, III. 
60642 - 424-8654

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI t
Naujienose galima gauti nepaprastai {domius gydy
tojo, Tiauomenės veikėjo ir rašytojo atiminimu*.

Dr. A- Gum — MINTYS IR DARBAI, 259 pal, Mečia 1905 
{vykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir

raairūpinimą — ________________ gg po

Dr. A. J. Guęsen — DANTYS, jų priežiūra, įveik a ta Ir 
grožis. Kietais viršeliais___ i ' ' 64.00

Minkštais viršeliais, tik 63.00
Dr. A J. Guasen — AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ĮMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_ 62.06
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekj arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant II perai antim o Išlaidom*.

NAUJIENOS,
ITH Be liUTIB IT, CHICAGO, IE

JONAS VISKOSKA
Jeigu kas nors turi . žinių apie 
Joną Viskošką (taip pat žino
mą kaip Jonas Viskoshka arba 
Jonas Viskaškas), gimusį Lie
tuvoje 1880 m. ir atvažiavusį 
į Ameriką apie 1905. ni.. pra
šome pranešti jo anūkui Hugh 
C. Hansen, 140 West 62 Street, 
New York, NY 10023, 

tel. (212) 841-5171 
(mes apmok ėsim).

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

Šeštai: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL d.
• Ii pagal susitarimą.

TeL 776-5162 1
M49 West 63rd Street

Chicago, HL 60629

5®

advokatų draugu a
V. BYLAITIS

Ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

Nuo 9 ryt© iki 5 vai. popiet. 
Šeštadieniais pagal susitarimą 

»606 S. Kedde Av*. 
Chicago, Iii. 60629

TeL: 778-8000

FIRJCITI JAV TAUPYMO dONUS

— Naujienos, Ch^go, 8, ID. Tuesday, September 20, 1983


