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—Portugalų vadovaujami An
golos kovotojai paleido 
belaisvius.

Prez. Mite randa s kritikavo Sovietų vyriausybę dėl 
Andropovo kalbos. Rusai vieni turi vidutinio dydžio 
atomines raketas Europoje ir kritikuoja. JAV, kad 

jos nori atkelti tas raketas Vak. Europon.
Santa Fe geležinkelio linijos darbininkai ruošiasi 

ateinančių metų rinkimams.

BERLYNAS.Rytų .Vokie
tijos -pasienio sargai pradėjo iš
jungti ir naikinti pasienyje 
įrengtas minas. Pasirodo, kad 
nuo tų minų-.daugiau, nukenčia 
patys rytų vokiečiai, saugoj au
tieji pasienį Be to, dažnai ant 
minos atsistoja pasienyje besi-

ISLAMABADAS, Pakistanas.— 
Apie šimtas moterų suėjo į Ra- 
valpini rinkimų kambarį ir 
pradėjo aiškinti, kad diktato
riaus Zia rinkimai yra klastoti. 
Rinkėjai gali balsuoti už ką jie 
nori, bet diktatorius vistiek bus 
išrinktas.

Atvyko būrys policijos ir 
pradėjo moteris varyti laukan

PATARIA AMERIKIEČIAMS 
VENGTI VĖŽIO

MASKVA, Rusija. — Jurijus 
Andropovas, Aukščiausios So
vietų tarybos pirmininkas, tre
čiadienį paruošė ir atidavė Tass 
agentūrai paskelbti tvirtinimą, 
kad Amerika nori užvaldyti vi
są pasaulį. Andropovas čia pat 
pridėjo, kad Sovietų Sąjungos 
vyriausybė, vadovaujama ko
munistų partijos, neleis Ameri
kai pakeisti dabartinės karo jė
gų lygsvaros.

Įtakingiausiam Sovietų Sąjun
gos komunistų partijos genera
liniam sekretoriui labai nepati
ko prezidento Reagano pirma
dienį Jungtinėms Tautoms pa
sakyta kalba. Leonidas Brežne
vas savo nepasitenkinimą pa
reikšdavo užsienio diplomatams, 
o vėliau leisdavo Sovietų val
džios atstovams juos komentuo
ti, tuo tarpu Andropovas, nega
lėdamas judinti kairiosios ran
kos, paruošė ilgą pareiškimą, 
atidavė jį Tass agentūrai ir įsa-, 
kė.-paskelbti visoje -• Sovie'.o.

kaina $15 asmeniui. Malonėkite 
bilietus į banketą užsisakyti iš 
anksto, kreipiantis į ALTo cent-• 
rą, 2606 West 63rd St., Chicago,! 
Ill. 60620, tel. (312) 778-6900. į

Suvažiavimo išvakarėse, penk-: 
tadienį, spalio 21 d., 7:30 vai. j 
vakare įvyks suvažiavimo atsto
vų ir svečių susipažinimo vaka- j 
ras ALTo būstinėje, 2606 West, 
63rd Street.
veikėją -Povilą' Dargį. Bilietų

s Amerikos Lietuvių Tarybos 
43-asis metinis suvažiavimas 
įvyks š. m. spalio mėn. 22 d., 
šeštadienį 9 .vai. ryto, Lietuvių 
Tautiniuose Namuose, 6422 So. 
Kedzie Ave., Chicago Ill. 60629. 
Registracijos pradžia 8:30 vai.

Manoma, kad minų ardymo 
darbas bus: ir toliau tęsiamas. 
Rytų Vokietijos gyventojai nori 
susijungti su Vakarų Vokietija, 
bet Sovietų Sąjunga ir jų.pa
skirti pareigūnai apie tai ir kal
bėti nenori.“ ’ • '•

iš rinkiminio kambario. Jos ra
gino policininkus reikalauti, 
kad rinkimai. būtų tokie, kokie 
buvo Ali Buto 'laikais. Visi tu
rėjo teisę balsuoti už kandidatą, 
kuris jiems patikdavo, o dabar 
renka tik rinkėjus, o ne kandi
datą.

Policininkai lazdomis pradė
jo mušti moteris. Apdaužytos 
moterys bėgo laukan, bet buvo 
ir tokių, kurios mėtė akmenis ir 
gynėsi kumštimis. Policija su
ėmė ir išvežė 35 moteris ir tris 
vaikus. Vienas nuvežė į ligoni
nę, o kitas išvežė į policijos 
nuovada.

WASHINGTON,_DJL — Bų- f 
yęš.prei RIchard-Xikon'tr^ia-. 
dienį buvo Valstybės departa
mente ir patarė duoti paramą 
Vidurio ir Pietų Amerikos valsj? 
tybėms. Ten dabartinė padėtį^ 
yra labai sunki. Amerika g^y 
padėti ir privalo skirti $tam-' 
besnės sumas.'/Jeigu JAV ne-; 
teiks paramos,, tai atsiras įvairūs ( 
sandinistai, kurie ieško spren- j 
dimų Maskvoje. j

Buvęs prezidentas liudijo f 
Henry Kisingerio vadovauja- j 
mai komisijai. B. Nixonas se
niai nesimatė su Kisingeriu, tai 
dabar spaudos atstovai į tą su-( 
sitikimą atkreipė didelį dėmesį. 
Kisingeris buvo Saugumo tary
bos pirmininkas ir Valstybės 
sekretorius, Nixonui preziden
taujant. Kada prez. Nixonas pa
teko bėdon, tai Kisingeris nuo 
jo nusisuko. Dabar Nixonas 
gyvena New Yorke, prižiūri ser
gančią savo žmoną.

)S AIRES. — Du Ag- 
^feisėjai nepripažįsti 
y-Tfįgnone paskelbtas 
is-' tiems karininkams-, 

Srūzai yra/’kurie be - teismo žudė suimtus 
kalinius. ,

Teisėjai Guillermo Ledesma 
ir Jorge Torlasco pareiškė, kad 

nenutrauks bylų, kurios yra 
ėstos jų teismuose. Jie baigs 

Beiruto aetodromą, bet spręsti bylas ir prisilaikys vei- 
pasiekia ir' prancūzų bei kitas kiančių įstatymų, kurie drau

džia saugumo pareigūnams žu
dyti suimtuosius. Pareigūnai, 
žudę suimtuosius be teismo, su
laužė veikusius įstatymus.

Jiedu taip pat tvirtina, kad 
vyriausybę nuvertusieji karinin
kai neturėjo teisės naudoti vals
tybės iždo pasipelnymo tiks
lams.

Praeitą penktadienį preziden
tas Bignone pasirašė įstatymą, 
pagal kurį paskelbta amnestija 
už prieš dešimtmetį įvykusias 
suimtųjų žudynes.

CHICAGO, Ill. — Chicagoje 
posėdžiaujantieji Vėžio ligos 
draugijos atstovai pataria ame
rikiečiams vengti vėžio, kuris 
visame krašte vis labiau plinta. 
Specialistai nustatė, kad 
nės dažniausiai suserga 
dėl netinkamai paruošto 
to. Amerikiečiai mėgsta 
rius hamburgerius 
vadinamas hot dogs, 

kita

Argentinos teismas nepripažįsta 
paskelbtos amnestijos žudikams

NETURI TEISĖS SKELBTI AMNESTDC^-ŽUDIKAMS 
TEISĖJAI TVIRTINA, KAD PREZIDENTAS BIGNONE

Rugsėjo 30: Jeronimas, By- 
tautė, Uponė, Duongis, Girdilė, 
Eidminas.

muose. Andropovas vengia tele- 
vizijos, nes. visi žiūrėtojai mate 

g^į negaluojantį Jis negašli pajų- 
-..dinti kairės savo rankos,, negali 

pasitaisyti/ veik visada nusmu
kusio skv.6 kaklaraiščio ir per 
didelių t jo marškinių kalnie- 
riausi: Jeigu parodomas Andrb- 
povas, kalbantis su užsienio at
stovais/tai visuomet kitame sta
lo gale stovi vienas ar du stiprūs 
vyrai, kad galėtų jam padėti su 
sitvarkyti.’ Tuo pačiu metu tie 
vyrai galėtų Andropovą ginti, 
jeigu būtų reikalo.

Viso Andropovo pareiškime 
teksto dar neturime, liet tarp
tautinės žinių agentūros jau 
pranešė pačius pagrindinius 
tvirtinimus. Komunistų partijos 
vadui labiausiai nepatinka pra
nešimai apie Pietų Korėjos ke
leivinio lėktuvo sunaikinimą 
Dar labiau jam nepatinka — to 
lėktuvo sunaikinimo pasekmės. 
Visa eilė valstybių atsisakė pri
imti Sovietų Aerofloto lėktuvus.

Andropovas tvirtina, kad pre- 
susirūpinęs zįdentui Reaganui reikalingas 

laikės iki gruodžio pradžios pa-

ĮTIKINĖJA RUSUS, KAD JAV 
NORI VALDYTI VISA PASAULĮ
KOMUNISTŲ PARTIJA NELEIS AMERIKAI IŠMUŠTI

DABARTINĖS KARIŠKOS LYGSVAROS

MITER AND AS SUSIRŪPI
NĘS RUSŲ BAIME

NEW YORK, N.Y. - - Prancū 
zijos prezidentas
Sovietų Sąjungos vyriausybės ir 
kariuomenės vadų baime dėl 
Amerikos vidutinio dydžio ato
minių raketų, planuojamų iš
dėstyti Vak. Europoje.

Dabartiniu metu vieni rusai, 
su niekuo nepasitarę, tas rake
tas įsirengė Rytų Europoje. Jos 
siekia 5,000 kilometrų. Rusai 
neina toliau, nes vandenynas 
juos sustabdo. Jeigu ne vande
nynas, tai jie būtų stūmęsi to
lyn. Dabar, kada Amerika pla
nuoja kelias vidutinio dydžio 
atomines raketas atgabenti į 
Europą, tai jie jau iš kailio ne
riasi. Miterandas nepatenkintas 
tekiu rusų nerimu.

Egipto prezidentas, Mubcra- 
kas prašė Izraelį užmiršti sve
timų žemių grobimą ir siekti 
taikos su kaimynais.

Ilgesnę kalbą pasakė Indira 
Gandhi. Ji tvirtino, kad taiką 
atneš tiktai visiškas nusiginkla
vimas. Kol visi ginkluosią, tai 
taikos nebus.

JERUZALĖ. — Izraelio kraš
to apsąųgos ministeris. Mošė 
Aren^į^akg-^drūzams a 
ti. . j eigų
kari '4-ėJĄ^jiaišy tų
gink^ptos.-paj^oš/

Daba r tiniu 
užėi^sJę^s^-kąi^S. Beiruto- 
Dam^^riYįėškėlict/piėtinėje pu
sėje. Iš naujai-išimtų pozicijų 
parestiniėičai ir. drūzai apšaudo lie 
ne tik Amerikos marinų apsaū- už v 
gomą ---- z—.-------- — - -

PASIENIO SARGAI NAIKINA RYTŲ 
VOKIETIJOS PASIENIO MINAS

- RYTŲ- VOKIEČIAI DAUGIAU NUKENČIA NUO 
; - PASIENIO MINŲ, NEGU VAKARIEČIAI ,

raketas. Prezidentas tikisi 
paruošti ir laiku išdėstyti 
įvairiose Vakarų Europos 

valstybėse. Tuo tarpu Ženevoje 
Amerika, visai nesvarsto Sovie
tų Sąjungos pasiūlymų atomi
nio karo pavojui sumažinti.

Savo pareiškimą Andropovas 
baigia tvirtinimu, kad Sovietų 
Sąjungos vyriausybė, vadovau
jama komunistų partijos, ne
leis Amerikai tapti galingesnei 
ir sunaikinti dabartinėm-karo 
jvgų--lygsvaros. - -

dina. Daugiausia nukenčia^avy$į 
kurios nueina toliau begu pagal 
nurodymus įsaky-ta, ir žūva.

Rytų Vok'įe$įo4į?^na' su Va
karų Vokiętyą/iii^^l^mylias 
ilgio, ^isa^ęjį'a būvu žftKtgsty*. 
ta ĮmnonMŠį-' kurios ’ gąlė«iavb

pozicijas.-?- • ’?-

Mosė'Arens įspėjo, kad jeigu 
drūzaį nesiims priemonių prieš 
palestiniečius, tai Izraelis dar 
kartą mešis kovon..

— Kol jūs kovojote už kai
mus, kuriuose . gyveno drūzai, 
lai mes supratome, bet kai jūs 
su palestiniečiais, žingsniuojate 
prie Beiruto vartų/ tai mes ne
suprantame, —• pareiškė Izrae
lio gynybos ministeris.

TOKIJO, Japonija. — Keli ja
ponų transporto laivai trečia
dienį bandė pasiekti numuštą 
Pietų Korėjos lėktuvą' Japonų 
jūroje, bet ketvirtadienį buvo 
priversti nutraukti visus ieško
jimo darbus.

Ketvirtadienio ryte pradėjo 
pūsti labai smarkus šiaurės vė
jas, kuris sutrukdė ieškojimo 
darbus. Vėjas sukėlė tokias di
deles bangas, kad japonai buvo 
priversti iškelti nusileidusius 
narus.

Japonams ir amerikiečiams 
labai svarbu surasti dvi “juodą
sias dėžes”, iš kurių turėtų būti 
aišku, kodėl minėtas lėktuvas 
nukrypo nuo tiesios linijos. Taip 
pat paaiškėtų, ar lakūnas ži
nojo. kuriomis vietomis jis skri
do. lėktuvas buvo 3,200 pėdų 
aukštumoje. Nakčia žemės jis 
nematė, negalėjo orientuotis, 
kur jis skrenda.

Jeigu “juodosios dėžės” pa
tektų į rusų rankas, tai jie ga
lėtų pokalbius suklastoti, kad 
pateisintų lėktuvo sunaikinimą.

zmo- 
vėžiu 
mais- 
įvai- 

dešriukes, 
rūkytą 

kumpį, žuvį ir kitą panašų 
maistą. Dauguma vėžį gauna 
nuo rūkyto maisto. Kol gamin
tojai išmoks pagaminti sveiką 
maistą, tai tuo tarpu jo neval
gyti, nes kai įsigali vėžys, tai 
nėra būdų jį sustapdyti.

Vėžio draugijos atsiuvai, iš
tyrę vėžio pasireiškimus, pata
ria vartoti javus, daržoves, vai
sius vengti tabako ir didelių 
kiekių dęglinės. Dr. Jenas Ado
mavičius jau prieš 10 metų 
Naujienose patarinėjo lietu
viams, ką valgyti ir ko vengti, 

ruošti vidutinio dydžio atomi Jis ir dabar rašo apie sveikatą.

Sąks^mj q<' ' yTąt
darys1 ig kitėise vietose, t C1 %

/ E. Honeckeris tarėsi > % 
-ž su Berlyno meru.

•*' * ’ .-3' ''■

Rytų Vokietijos rūstį pabir
tas prez. č Erickas • Honeckeris 
rugsėjo 15/dieną buvo atvykęs į 
Berlyną ir kelias valandas pra
leido su Berlyno meru Richard 
von Weizsacheriu.

Iš Honevkerio meras patyrė, 
kad patys‘-vokiečiai pradėjo ar
dyti pasienyje įjungtas šrapne
lių minas.. Jeigu kas artėdavo 
prie sienos ir paliesdavo miną, 
tai jos dalelytės sprogdavo į vi
sas šalis ir sužeisdavo norintį 
per sieną pereiti.

Jau tada pietų pasienyje buvo 
išjungta 1,500 užtaisytų minų.

M
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Prelato Jono Balkūno patarimai 
testamentu reikalu

Per 56-is kunigystės metus te
ko landyti daug ligonių. Daž- 
lųįiasAi juos paklausdavau: ar 
tvarkoj šeimos reikalai, ar dar 
kas padarytina ar taisytini,. Drįs- 
divau priminti ir apie finansus 
—— ką,negalės padaryti pasili
kę gyvieji, arba bus palikti gy
vieji nuskriausti. Didžiumoje 
sužinodavau, kad . yra paliktas 
paskutinis testameųtas ir doku- 
meritas sutartinai pasirašytas ii- 
viskas tvarkoje. Kai kada sei> 
gąs ašmuo tiėsiog sakydavo: ne
sirūpink, jis žinąs ką darąs. Na, 
ir vėHau seSiriddavRQ, krid festa- 
mefiię stftži hfelitidą^b, afba blot 
gai šitfašylas afba Plito lėngvąį 
sugriaūHantaš. Tb .pasėkoje (iaug 

• y f įSfc f ’ r 4 ; X * a — -i. A ■. i” A w jk w • -pinigh 
iždžį,
vokafefftš,- o’galop Ir 'rife tie žmo
nės gairės kiįriėmš .būvo skirta^.

J.. : ' • m - v p.

Pašktitrhialš iaikaĮš-^gf'rdimė, 
kaip okupuotos^JJ£hfvciš pasam
dyti advokaial*sudbroja aukštąš 
suma? ir nūskriaudžiamos girrii- 
nės Lietuvoje ;>r net Amerikoje. 
Paskutinėmis žiniomis rusai gau
na apie 6 milijonus dolerių kas
met iš mūsų. Kodėl?‘Tik dėl 
blogai surašytų testamentų' Kas 
darytina? Tuiimė pasimokyti, 
kaip su rašyti'testamentą naudin
gą giminėms ar kitiems.

Pirma taisyklė. — Nebūk be 
parašyto testamento. Nepaisant 
kokio amžiaus esi, ar vedęs ar 
ne, ar turtas didelis ar mažąsr 
visada turėk teisingai surašytą 
testamentą. Be testamento irn- 
ri 
vyriausybei. Giminės iešką vė- 
lionies turto su advokatais išlei
džia daug pinigo.

Antra taisyklė. — Surašyk tes- 
tžmentą pas advokatą. Jei ve
dęs, tai atskirus testamentus ra
šo vvras ir žmona. Vienas kita 
teskiria vykdytojais. 2 ar 3 liu- 
dihinkai pasirašo riot aro akivaiz
doje, kad matė testatorių pąsira- 
šant po testamentu ir liūdi ja, kad 
tėstatorius pasirašydamas testa
mentą buvo teisėto amžiaus, 
sveiko proto, geros atminties ir 
pasirašė laisva valia. Svarbu, 
kad testamento vykdytojas -- 
trustee — ar administratorius 
būtų riintaš?’patikimas ir suge
bąs tas pareigas atlikti, patikė
tinas. Komplikacijos bus išven
giamos, kai vyras savo žmoną, 
o žmona savo vyrą skiria admi
nistratorium — testamento vyk
dytoju. Tokie testamentai vi
suomet sudaromi visai atskirai 
vienas nuo kito ir jie vadinasi: 
“Reliprocal Last Will and Tes-

ces

tameni” tarp vyro ir žmonos.
Trečia taisyklė. — Daryda

mi “Reciprocal Last Will and 
Testament”, turime pagalvoti 
■ipie netikėtumus: galimybė ga
li įvykti, kad vienas arba abudu 
kaitų žūva, ar abu sunkiai suser
ga. susižeidžia ir negali vykdy- 1 
Ii administratoriaus pareigų dėl' 
kokių kitokių priežasčių. Tad 
klausutė testamente naudinga 
turėt’' numatant P'atvėr of Attor- Į 
ney arba testamento vykdytojo 
antrininką.

Ketvirta taisyklė. Mums lie-’ 
tuviams turintierhs giminių oku
puotoje Lietuvoje, kuriems už-' 
rašome dalį ar visą palikimą, 
arba teisiniu paveldėjimu paliki
mas jiems priklausytų, turime 
žinoti, kad okupantai ;(feda visas 
pastangas mūsų dolerius užgrob- 
i. Amerikije jiems dirba visas į 
advokatų tinki

SENIOKAMS ĮSIDĖMĖTINOS Ž1N10S

Čikagos “Grandies” šokėjai

Pr. Petitas narnos, bent šiais metais tie mo-

Pr. Petitas

• Pasirodo, kad po plačių kal
bų, jog pensijos bus taip pdt 
Federalinės valdžios apmokestiTinkaftiMs skyrybų apsvarstymas mažiiia greitinti jų tfeisinę 

fūpėscius ir sutaupo pinigų
— Mdiioi pate italas yta vifenih- problemų, — adv. Behteldatto 

tėlis, — tatė Mičhael A. Bėnėdl- baigė paaiškinimą.
tto, Odk Pafk adtijfeątas. diš ša
kosi tdri vifeiiihtfeiį vad. “Špek- 

; ti um”, žiridiiėmš patąrndvirhą.
j Jo raŠtiiiė tūli pigiausią, ba- 

., ‘Sakoma spau-i Pras^ pataimavltrid žtabfiėrnš už 
da ,Įsu mirusiųjų ’pranešimais, j žemiadšlą kairią, aivofšb bylose, 
giminių laiškai cenzūruojami ir|*^v’ BM^dittd yra bene viėriih- 

į. i telis ChltagtTb tfeisihirikaš MtiHs 
įj_ i tarpinHlkatija difdršb aiyejiibšė.

Jis veikia, kaip nėuiraltiš ėdvd- 
katas — patatėjas abibtns šalims, 
siekiajtįtiUihįų jškyb^bti.

dir® mtl ''šfi' šelfhdš pdta-

net siunčiami Amerikon giminės ’ 
palikimų išieškoti. Tr taip pal 
kimo pinigai patenka į okupan 
to iždą, o giminėms išmokamai 
tik vargani likučiai.

Penkta taisyklė. — Te$tamen..ifėjais šti jaiš thėglhi įld-
te svarbų.įrašyti. lnlošti. (htišidlyti) šūtaAis tifp
gyvenantiems glrtįųįė?J?š,^>ūtų ' abiejų pusių.'
išnrĮpkąirią. pinigais,- bef' medžia
ga, siuntiniais ar kitais daiktais, 
lik ne doleriais. Tą teisę testa
tor i us paveda testamente vyk
dytojui. Jei tai nebūtų įmano
ma, ar nepatogu, padal yti, saky
tini per du metų^L tąj palikimą, 

tįsio viengungio turkas pąf^i^^eryįesti kokiai kultįųinepar. po-
litįnęi- orgaųįzącijąi; -pavyzdžiui 
Tautos. Fondui .-^- Lithuanian 
National Foundation Ine.

Šešta taisykle. — Tautos Fon
das turi patarėjus palikimų rei
kalams. Jei kyla pas Jus kokie 
klausimai dėl testamento sura
šymo ar paruošimo, tai Tautos 
Fondas mielai ’Jūiriš patarnaus. 
Tautos Fpridas tyrKfestamentų 
pž4yzdžfus jjr’4fefnokamai- išaiš
kins įvirhius kitus klausimus. 
Rąžykite Tautos Fondo Centrui. 
Antrašas: 345 Highland Blvd., 
.Brooklyn, N. . 11207, arba P. O. 
Box 21073 Wocfdhaven. N. Y. 
11421. Savo valstijoje kontak
tuokite- Tautos: Fondo Įgalioti
nius. Jie padės (ELTA)

EMALĖ DANTIMS 
APSAUGOTI

Pranešami, jog Eastman dan- 
u centro niikslininkai Roches-

Ar gdlimd per viėriiį 
dieną divdrsuofiš?

Pasirddo, kad Chicagos mies
to cehttfe. yia Gregory P. Turza 
& As$otiatės, kūrį yra bene viė- 
hiiiibiė firma, padėdahti vėdū- 
šlėihš per ritiną ditihą. Jėgai iškai 
iššiftibkti.

Šitiš. lihritiš vadovai sako, kad 
vien tik ieškovui reikalinga aidi.

į reikią ateiti į teismą. Vienos die- 
I rios Ūivorsb procedūra tūri tokią 

Patarnavimas susideda išdvie-į pirmenybę tik dėlto, kad abi pu- 
jų, daugiausia iš penkių sesijų, į sgs ĮUrj susitarti dėl divorso ter-
.kurių kiekviena tęsiasi ne ii-Į 
giaU, kaip 2 valandas. Adv. Be- 
heditto ir šeimos patarėjas sie
kia sumažinti diskusijas dėl rąš- 

|bŠkds !3ūtartM?V‘ Kad būtų pa- 
.-siekiama sutartis, aidv.-Beneditto 
dirba su advokatais, kurte bai
gia divorsą su mažomis išlaido-;

• mis. '
Pirmenybė tokiri sutarčių yra! 

tame, kad jos sumažinta laiką ir j 
išlaidas šiuose atvejuose. Dari 

>«daUgiau (Pivorso tarpininkavi-

minc, 'įkas eliminuoja .lenghty 
emotional trauma dėl normalaus > 
divorso proredūros ir mažiau 
pareikalauja išlaidų.

Būdinga, kad šibs rūšies bylds 
per vieną dieną teisiškai išsis
kirti, sudaro galimybę pasinau
doti vadinama “Karšta telefono 
linija (“Hotline) ir tuo pačiu j 
metu žmonės turi galimybių už- Į

ntas stengiasi išspręsti konflik
tus, sumažinti eriibcihius item.j 
pimus, stengiasi presėrvuoti tė-l 
vų-vaikų tarpusavio santykius,’ 
sumažinti pinigines išlaidas ir į 
numato sąlygas pasiekti divorsą. ‘

Šią sutartį tenka sekti ir jos 
’privalomos abiem pusėm, ka- 
tdangi jos buvo sunkiai dirbant 
pasiektos, išvengiant po divorso

mo apsaugc'j. juos nudažydami’ 
tam tikra ėmale. Ta emalė esan- į 
ii ka’p nagų d?žcnfas's lakas,1 
tik be spalvos. Ta enia'ė užpil
do dantų nelygumus ir ap'augo

tėty, ^.Y.. pradėjo praktikuoti hūo bakterijų, kurios nebaran- 
niują būdą dantims nuo gedi- da Rur įsimesti.

l.Kfck išdšiiė iš ligoninės ir 
pasiliksite mediciniškos priežiū
ros namuose, ir jei jums bus 
rėikalihga laikina med. pagalba 
sesutės, fizikalinis terapistas ar
ba kalbos patalogas, tai išeinant 
iš ligonines susižinokite su So- 
bid! darbuotoju ir savo gydyto
ju; kad gautumėt vad. “Home 
Health Care” vizitus pagal Me
dicare apdraudą. Tuo reikalu 
kreipkitės į minėtą agentūrą

rodyti, kad pajėgiąs dirbti ir 
neri dirbti. Še to, jis turi pa
tvirtinti raštu, kad aktyviai ieš
ko darbo.

3. Vadinami — U. S. Treasure 
bonai, Notės, Bills it Savings 
Bonds nuošimčiai yra apmokes
tinami federaliniais mokesčiais. 
Vad. Interest nėra apmokestina
mi lllinojaus valstijoje. Tačiau 

___r___  _ _____ _ _o____ ntkrimčiai ar dividendai, už lai- 
jūsų apylinkėje ir užšlregijtruo- komus Money Market account
kite savo distrikto Soc. See. raš
tinėje, kad būtumėt tikri, jog 
ta sveikatos agentūra yra legali. 
J turis hėfėikėš mokėti piriniiiių 
S75 deddctable, pagal Medicare 
jtaft 'B” už inėdicinišktls vlžt 
tūš narnu os e.

2. Kad senioras gautų nedarbo

pinigus yra Lllinojaus valstijo
je apmokestinami.

4. Vad. Tax-Exempt invest
ment gali būti geriau, riė^u pil
nai apmokestihami. P. š. 
Mindkvay Sėntintel 
Špbtlipht for Seniors

Višierns sėklinas SLA 
psvyždyš

Paskuiiniainb ŠLA organiza
cijos leidžiėiftaTnfe ihėnrašty "Te- 
Vynė”, žuthalistas Vyt. Kąsniu-1 
nas ’dėkoja šlA vadovybei, kad 
jį paskyrė geiieratinlu organiza- 
fiuiri. Ten pat nttrddo, kad jis 
i savo “orbitą” itHiike abu savo 

‘suduš, kad jarh '^khgvintų dar
bą. Taip įiat fluibdo, kad su 
Šhittagbš tatdijo valandė
lių vadovais tarėsi ir susitarė, 
kad aptė SĖA Orb bangomis pa
kalbėti: idbtnėsnbš Naujienas.

Pažymėtina, ka<l žurn. Vyt. 
Kašiiš jaū kuris laikas rašo savoj 
kolonijoje “Nuo seimo iki sei: 
mo” SLA siekius bei visą veiklą. 
Neturim žinių, kiek SLA padidė
jo skaičiumi' narių ir kapitalu,

kerčiai pensijų neapkarpys. Kva 
lifikuotos reikiamą laiką išdir
busiųjų pensijos, gaunamos iš 
Profit-sharing sumos, paimami 
pinigai iš taip vadinamų Reti
rement aceodhts arba iš populd- 
raus Keogh plano taip pat ne
bus valdiškais mokesčiais apsun
kintos.’ * * *

e Nepamirškite pensininkai, 
kurie neturite 12,-000 dol; meii-

* ’ v . T t-
nių pajamų (j pajamkš įškditd- 
ma visokių rūšių gaūnairia pen
sija, % ir dividėhtai, paganios 
už išnuoniotūš būtus ir kit.) ir 
šįmet užpildyti specialias anke-

pai ginti.
Tie pensininkai, kurie iš ttli- 

no'is valstijos praeitais metais to
kią pašalpą yra gavę, turėjo tas 
specialūs anketas gauti ir šįmet. 
Jos turi būt užpildytos’ ligi š. m.

bet atrodo, kad; organizacija gė-j gruodžio mėn. paskutinės die. 
rai veikia, nes reguliariai “Tė-l hbs.
vyrię” leidžia,' ko kitos organi-| Tie, kūrienis ligi 1983 m. sau- 
zacijos neįstengia padaryti, galą} šio’ niėri. 1 d. suėjo 65 fnėtai, ir

, j_ -_____ _____ ______ ui

Jonas: “Arišsipildė tavo jau
nystės -'troškimai?”

Petras: “Taip: Kai mama man 
šukuodavo plaukus, ląbai norė
davau, kad jų neturėčiau...”

* * * .

Keliautojas Bengalijoj, Indi
jos proyincijoj,-paklausė vietinio 
ar nėra pavojinga maudytis 
upėje, nes gali būti ryklių — 

. sarks. Vietinis užtikrintai at
sakė:

— Tamsta gali būti ramus. Ry
kliai čia niekad riepasiradb: jie .

1 bijosi krododilų.

su galu nesuveda ir vėluoja.
Pr: Petitas

Australijoje priskaitoma 
vesti ir kitų rūšių bylas bei pa- apie 100 milijonų-kengūrų.

i- KATINAS
i

y*.

Ak, tas katinas! Tos akys — 
Tarsi niekad jis nelakęs.,. 
Man su jud čia tiktas vargas — 
Siikčius jis, gal dedas sergąs, 
Pats vagilius, jis — dviveidis 
Snaudžia, Bet nagus išleidęs... 
Aš žinau laiptelių spyrį, 
Kur jis ntftna, tyka, dyri, — j 
Neseniai jis šlaistės, trynės 
Teff, kur geldos ir puodynės — 
AŠ tiaŽįštū ifiktą putfdiitį, 
Nes iš tolo jį nuuodžiu.
f - Jurgis Baltrušaitis

jų mėtinės pajamos nebuvo di
desnės kaip 12,000 dol., ta pašal
pą taip pat gali gauti. Kaip 
tuos visus formalumus atlikti, 
skambinkite šiais telefonais: 641- 
2130 arba 1-800-252-8972. 

* * *
t Visi pėhsihihkai, gyvena-, 

rrtų namų savininkai ir jūose 
gyveną, jei tų namų vertė nuo 
1977 m. asesorių buvb padidin
ta, tai tiž ligi 3;000 dol. vertės 
padidėjimą nuosavybės riiokeš. 
čių nereikės mokėti. Jei nek. 
nuosavybės vertė padidės 5,0d0 
dol., tai už (5,000—3,000) 2,000 
dol. mokesčiai teks mokėti

Rčik žinoti, kdd kas 4 mėtai 
nekilnojama riūdšavjrbė yra 
naujai įvertinama, it kaip pa
prastai — ji kyla.

ŠĖlMYMNiAt kiviRČAI

Keblaičių šeimoje yra praga
ras. Tarpe vyro ir žmonos kilo 
baisus kivirciai. P-nia Keblai- 
Uėriė pagaliau ėmė imti viršų 
.ir išeidama iš kambario smarkiai 
ifėnkė dūri tais. Vienintelis sū
nelis Andrius prieina prie savo 
tėvo ir sako: -

— Matai, tetyt, jeigu iri ūdų ne
būtum pažinę mamos, koks pui
kus gyvenimas būtų mums 
abiems...

KAIP RŪKYMAS ŽMOGUI 
SUTRUMPINA AMŽIŲ

Energirisš kovotdjSš prieš

* » * 
tJETikĖLlS TAMOŠIUS

Vyra^ grįžta ahfeitdi rytą į ha- 
mūš. Žmona klaūsia kuri vdldn- 
da.

'— Pusė dvylikės, — Nedrąsiai 
atsakb vyras. Thorn tarpu laik
rodis išmuša tris.

— Melavau! — surinka žrho- 
ria. — Trankaisi visą naktį ir 
dar teisybės išsakai...

— Susimildama, nejaugi tu 
daugiau tiki tam Ir.ik* ajerui, ne- 
gtl skvo vyrui... Nesitikėjau to.

° J 1 i

rūkymą Hr. Altėri Ochąalėr ap-1 
skaičiavo, kad žniogus, kuris 
sulaukės 50 metų amžiaus nėrd 
savo amžiuje rbfe^Š, tiiri I 
metų ilgesnį amžių; negu tas, pbf Hibtią it ifi’ y T 
kuris surūkti pb jjikėlj zi Mtažhillš.

6 Ha a
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Jonas Jokubonis

DAUG VARGTA, MAŽAI MATYTA
'ii *

Kol dar nevėlu, k'Jl ,1/ii^aš- nų 
čiuose rašoma apie praėjusias, — 
Pasaulio Lietuvių Dienas, šppr-. 
tp šventę ir šeštąją dainų šven
tę, 'norisi pasidalinti įspūdžiais 
ir Išgyveniihais. =♦’

Mūsų spaustoje koresponden
tai trumpai, aprašė dainų šven
tę, apėm^ visa: kartil, nes juk 
iš tikrųjų vadinamoje išeivijos 
lietuvių sostinėje Čikagoje ūžė 
veikimas: spaudos paroda, lite
ratūros vikaras, opera. Patau
po Lietuvių Bendruomenės po
sėdžiai — veikla, trukusi- jau b^- 
ue dvi savaites, baigė vienalyte 
daina tas didžiosios veiklos, 
nas. , P s v/L į -i

Čikaga šį kartą išnešė didelę 
naštą. Bė mažesniu ar didesnių 
pepasišekimų darbas atliktas pa
sigėrėtinai.

Kas ;gąįėjo, nuvykti bent sa
vaitę anksčiau, tas tikrai paju
to mūsiį išeivijos kultūrinį, tau
tini darbą. Galėjo aplankyti 
spaudos paradą, pabendrauti su 
suvažiavusiais ir dvasioje pakilę 
grįžti į kasdienybę.

Tačiau toje gražioje, kultūri
nėj e,turga vėtė jė neviskas vyko 
sklandžiai. Kaip tik šiuos ne- 
skĮandųmus ,rr norėčiau iškelti.

į dirigavimą, bet sudainuoti 
nepasisekė, vien dėlto, kad trū
ko laiko pasimokyti. Per pasku. 
tinę repeticiją perharmonizuo- 
ta daina davė silpnus reultatus.

Patalpos buvo vėsinamos ir 
patogios, tapiau akustika neper
geriausia. Tai. jautė tiek chorai, 
tiek ir solistai.’

Be to išmoktoj kaikurios dai
nos netaip, kaip pageidauta. Pa
taisymai nebuvo pri.sįųrii pa
vieniams chorams. Tai. turėjo 
būti padaryta prieš dainų šven
tę. Kitaip tariant, buvo, ripka 
komunikacijos su pavieniais cho 
rais ir jų dirigentais. Per pasku
tinę repeticiją tegalima išlygin
ti dainavimą,' bet neharmonū- 
zuoti ir iš naujo mokyti. Be to, 
kaip teko girdėti, nevisi chorai 
vienodai mokėsi. Vieni ilgiau, 
kiti vos porą mėnesių. Tačiau, 
nepaisant visų kliūčių, sekmadie_ j 
nį žygiavome pakilioje nuotai
koje ir dainoje jautėme ryšį su 
toli kenčiančia tėvyne.

Aplink pasižvalgius, daugelio J 
choristų veiduose matėsi am-Į 
žiau$ žymės, 
broliai ir seserys, atvykę iš po
kario stovyklų, nebe vienoje dai
nų šventėje buvę. Jie numylė
tos idbinų dainelės dėka suva
žiuoja ir vėl išsiskirsto dažnai 
nepastebimi, paskubomis.

- ; J : ~ • •- ' X. - , ,
Šiuos žodžius baigiant kyla 

klausimas: ar besuvažiuos visi 
tie patys, septintąja! dainų šven- f 
teij ar užpildys jų eiles kiti, ar’ 
pajėgs Įsižiebti' dainos meilė 
ateinančiose kartose, • ar ir jos 
bus. tūkstantinės?. Baigiu 
šiais; žodžiais: s

O" dainų idainele, 
Skrisk į tėvynę. 
Per Atlantą < platų 
Nuskambėk jauna.

i <Tegul riša kovai, v 
Mus vilties grandinė.

J' širdyse liepsnoja 
Žodis"— Lietuva.

, N erima Narui ė, 
Rocchester, N. Y.

Tėv. Žib.

balny ia
' Kada procesija pradėjo artėt j 
prie reformatų bažnyčios, su 
skambėjo visi varpai. Susidarė 
'spūdis, kad jhąno t< yą veš j re
formatų bažnyčią. Bet mano tė 
V2s buvo katalikas, tai jj turėjo 
vežti j katalikų bažnyčią.

Paprastai skambindavo'tiktų'- 
viena bažnyčia. Jei atveždavt 
seforma’ą, tai -skambindavo re-, 
formalų bažnyčia, o jei atvežda , 
ve kata.i'cą, tai katalikų. Tito- 
metu- reformatų bažnyčios*, vy 
riausiu kunigu bu^o Neįmanąs, 
Čikagoje gyvenančio kun; Neį
mano, mano gero draugo, tėvas.

Kun. Neįmanąs žinojo, kad 
mc-no tėvas buvo krikštytas ka
talikas, bet jis vistiek pravežar 
mą tėvą pasveikino varpais? Ar 
jis tai padarė*, norėdamas pa-> 

-gerbti -mano-, m liną, bambizę, ar 
jis norėjo įgelti katalikams, 
sunku pasakyti. Girdėjome fę- 
formatų varpus, pravežamam 
tėvui garsiai skambinančius. 
Procesija nesustojo ir lydėtojau 
daugumoj Kubilių reformatai, 
giedodami katalikų giesmesj

NESIGIRDI “JUODŲJŲ DĖŽIŲ
pranešimų iš jūros gilumos

SOVIETŲ KAR&LAIVAL NEpĄSIEKĖ NU.MUSTO
PIETŲ KORĖJOJ KELEIVINIO LĖKTUVO DALIŲ

vandęnis' atpląokė trys Ameri- - 
kos karo .laivai. Jie bandė už
megzti kontaktą sti ^juodojom

■ dėžėm”, bet ir jiems nepąvyko; 
Jįe iš viso negirdėjo jokią sig/ 
nalo. Amerikiečiai nepranešė; 
ar JAV jūre-įviai leidosi į gylį

Tarp Hpką^Ios u Morieroų sa-- 
lo^ yra didelės pašlaitės. Vietom 
mis tėo gyife'šlekią vįfš l 0,00d 

’pėdų,/ Jeigu lėktuvas husmukd 
į patį dugną, jfai bus sunku j f 
pasiekti,.//- ;■ ■ ■ • j.

’■ f - L- -'“ ' U-s, ■. .. . . . r
t Bahamas susideda iš 700 są: 

“ lų 'ir maždaug 2,300 ajemens iš- 
ky^iljų 'ir upių. - ;

TOKIJO, Japonija..— Araeri' 
kos karo laivai buvo nuplaukę 
į Japonų jūrą, netoli Mąneron 
sąląą, Jtur galėjo nukristi- Ševio
tų lakūno numuštas) Rietą. /Ko
rėjos keleivinis lėktūvas. JTpjė 
vietęje iškilo į paviršių visa eilė 
žmęnių drabužių, j . • 

i /.Japonų jūreiviai tvirtino, kad 
jiems teko užregistruoti sunai
kinto keleivinio lėktuvo ‘juodą
sias dėžes’/ Jeigu , būtų pavykę 
jas ištraukti,' tai bjftį biiyę/^a- 
Mhia daugiau, sužiagti. apie-Im
tuvo numtįšimą, bet /‘‘jitod'ųjfy 
dėžių” nepavykodškęlti.
- Matyt, . kad ir Sovietų karo 
laivai ' bandė • pasiekti-, tas nu- > 
mušto lėktuvo dališ, bęt jiems 
nepavyko. Apskaičiuojama,' k^i'd 
numuštas lėktuvas nuskendo 
3,200 pėdų gilumoje. Soyiętų 
karo laivai bandė,'pasiekti nu- 
škendusį lėktuvą,bet, atrodo, 
tad jiems .-nepavyko,- Jąpąhai 
tvirtina, kad ,“j uodosios dėžės?’ 
dar pranešinėjo • signalus, -kai 
rusai pasitraukė. * •.. . j ; ., ' . 
/. šiandien, -j' Afoneron- - salos

laiška

, >

i

• < •
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Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankot 
J. Raukflo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir V 
Meilsus straipsniai . bei studijos, Muštruotos nuotraukomis fc 
M. K. Čiurlionio. M. ŠUeikio, V. Kašubas, A. Rakštelės Ir JL Vam/

Laidotuvių dieną niekas Ku-
Tai vis tie dainos! kiliuose nedirbo. Vienas kitas

rai sutvertas?”
“Kaip dėl kuproto, tai visai 

neblogai”, — susigriebęs atsakė

OJaš’žmaū,Ti^d;
I Jonas Jokubonis

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL. $25-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių. 

Maistas iš Europos sandelių.
MARIJA NOREIKlENfi

' \ 1 j' . ’ ' >

. i 1

~^,5>

S dolerių 

apdraudžia -pĮgiavsipalsHtonąa<SLĄ-neieško .pelno,

lifeiu? tiktai dainų šventę. Suva
žiavome į. šeštąją dainų šventę, 
neparsydami^nd. -nuovargio',' tier 
išlaidų, nęi ilgų kelionių. Tąeiaų 
atsiradę Čikagoje jautėmės lyg 
f’ sali nustumti, trško infdfma- 
cicjttefbfęliškd žodžio, ypąčtrais 
portąęcijęSf reikaluose.. šeštądie-^ 
nį autobusais nuvežė J repėticiį 
ją, bet kai reikėjb grįžti;'jų he-’ 
bųyd.iar laiku, neatvažiavo^ Bu-

. vo-minėta; kad visus veš j Jau
nimąČentją.po repeticijos, bet 
viskas tik šneka ir pasiliko. Taip 
atsitiko’ ir; sekmadieni. ‘ Nevisi 
gagėjome;dalyvauti pamaldose, 
nes suvažinėjimo laikas buvo ne- 
apškaiSiilptaš. Grįžę į viešbutį 
iš šventovės, nebūttime spėję į 
šventę. -// ' ■ . / " '■ ■

r. ■ -* ?.f d;-■ *■*'*I ? -

; Sudėjus šiuos nesklandumus, 
išvada;tokia:’daug vargta,"mažai 
lęątyfcLI \ ' -/ ij . ' į/ ' ; M

Į)ąb,ar. norisi iškelti pačios dai
rių'^ šventės; trūkumus. Tai jau 
dainuojančių.'pergyvenimai ir 
nųotąįkps; r kuriąs-visai nekrei
piamą dėtoęffld. Žaųr/banid^siu 
pasisakyti nęį- kaltindama,/’nei 
girifeiina/ įi’7 

■ ijfevišas damos skambėjo; kaip; 
xntes^didSįį^muzika — dirigen-j 
tai pagedavo/ypač moteru cho- 
ti&Ų-Nors visos moterys labai

. įtemptai i sekiLgana:gražų ir dar- kunigas. .
' _Z 11 1 « l ■!■■ ■■ n II ■-

LTTERATDRA, lietuvių literatūros, meno !r mo&h

Skambino abiejų bažnyčių varpai
arčiau kitų, kad būtų lengviau praėjo tolyn. . .
suderinti balsui Vežimui išva- Kai privažiavome prie kata-, 
žiavus iš kiemo; išsirikiavo riša likų bažnyčios, tai varpai tylė

jo. Tiktai nuėjus į bažnyčią?ir 
pasakius kun; Pšybiševskiui| 
kad jau atvažiavome iš Kubrliųf 
klebonas įsakė vargonininkui 
skambinti varpus. .- •'•’ . • i

Pats klebonas atlaikė misiąs 
ir pasimeldė. Kubilių vyrai at
giedojo giesmę ir išėjo žings
niuoti namo. Giedojo per visą 
Papilį. ;. ’ . 'ii

Už miesto pažiągsniav.O įkur} 
laiką tylomis, o? vėliau ir. 'Vėl 
jau giedojo. Prbcekijaigpasiek.ųš 
Kubilius, risi keliomsiįninūtėiHS 
sustojo tie mūsų.,-sQdyŲąĮ Moti
na negalėjo sulaikyti, ašafų/vęr* 
kė nesustodama. : ' 7 j

j v'Giedodami praejomeyyišą Ku- 
bilių kaimą. Kaimo gafelpąsū-

_ VISKĄ GERAI SUTVĖRĖ

Kunigas sakė pamokslą temo
je: “Ką Dievas tvėrė, tą viską 
gerai; sutvėrė”. Po- pamaldų 
šventoriuje prieina prie kunigo

šeimos narys liko namų priežiū
rai,'o visi kiti apie pusę ryto 
pradėjo rinktis prie mūsų namų.

Pakinkė abu arklius į ilgą 
vežimą. Abu galus užtaisė^ kad 
niekas neiškristų ar nėišsmuk- 

| to. Priešakyje buvo paruošta 
j sėdynė motinai.

Viduje giedojo ir meldėsi, 
pasimainydami. Mane aprengė 
bažnyčion. Atgiediojus giesmes, 
Vyrai išnešė karstą ir įdėjoj ve
žimą. Tuo tarpu aš sukinėjausi 
apie arklius. Kažkas patarė pan 
lipti ant arklio važnyčioti.’ Aš 

; dar nenorėjau lipti, bet mane 
pakylėjo.,Užlipau, pasiėmiau va
deles, . atsiraišiojau ir atsisėdau. 
PŲ karsto- išėjo ir motiną, -Sa
dauskienės lydima. Ji buvo juo
dai, apsirengusi. ...Visi, drabužiai, 
buy o juodi. . Ant gąlvbs buvo 
juoda skepetaitė. Prieš lipant į 
vežimą, ji žengė’ porą žingsnių 
’į mane ir negarsiai tarė, kad 
nesukliudytų giesmei: f - 

< — Na, ko tu <<Sia užlipai?
— Mane .užsodino,' fiėpė man 

‘joti... ' ' ■'
—Greičiau lipk žemyn ir.eik 

-su visais, — tarė man motinai
Pavadį perrišau, padėjau ant 

įkarščių ir nulipau'. Tuo tarpii 
motina įlipo į vežimą. : 
į . Motinai, atsisėdus,.-.-visa pro
cesija susitvarkė. Priešakyje 
nešė kryžių, tuojau po ’ vežitno. 
ėjo šeimos nariai ir artimieji, ją 
Vėliau sėkė giesmininkai, vieni

procesija, vienas vyras užtrau
kė giesmę, kiti jam pritarė ir 
visa procesija pajudėjo j Papilį.

Kubiliuose buvę dešimt ūki
ninkų. Daugunią • buvo liutero
nai reformatai, o Jokuboniai 
buvo :katalikai. .Bet' laidotuvių 
'dieną niekas nebedirbo. Visi su
sirinko ir išėjo į bažnyčią. Pri
sidėjo keli ūkininkai iš'gretimų 
kaimu.; Buvo atvykusių gimi
naičių iš Panevėžio.
t . Diena \ pasitaikė graži. Viskas 
jau žaliavo. Giesmininkai sugie
dojo porą giesmių, vėliau žings
niavo kfeiiėlikai žingsnių tylo
mis, o tada ir vėl užtraukdavo 
kitą- liūdną ■ giesmę. 'Jeigu .k-as 
važiuodavo, .tai pasukdavo iš 
kelio ir sustabdydavo arklius, 
kol praeidavo visa/ procesiją. 
Stovintieji persižegnodavo.
j Kubiliai inuo <PšŲilio yra trijų 
varstį atstumoj/ Už valandoj 
5 gal... anksčiau, .laido tuvių prcė 
■cesija jau pasiekė Papilį. .

Procesija, įžengianti į mieste
lį, giedojo. Žmonės išeidavo iŠ 
namų pasįteiraųti,/ kąše mirė. 
Vieni jau žinojo^ bet buvo ir to
kių,- kurie nieko nebuvo girdė
ję apie tėvĮ>; mirtį. Visi jį pažp 
no, nes jis, ten augo, mokėsi-ir 
gyyeno, žpŲ.išvažįąvo j Rygą, i7-

Papilys stovi ant žalvos. Kiek 
žemiau stovi reformatų bąžny- 
i^ą, p gerokai toliau ir ant. kal
niuko;. stovi didesnė katal&ų

paląidot$s tęĮi; Jčdt ji,ė*sakė,' j*ąš 
žinojau/kad jie klydo...

- /Buvo' praėję 60'metų nuo Tėvo 
-mirties, -;o jau teką ginčy6š/ kur 
<jis j ■palaidotąs.' /Aš -ni^od^kli 
kapinių r tvbros .Sikučiuą/ greta 
buvu^.- maną brolioko'kapą,. ki- 
IbT zbusėf. stovinčias medžius.-

tvoros. Ten karstas su giesmė/ 
mis ir maldomis buvo nuleistai 
į duobę. / - ' ' ■

Kai prieš 7 metus buvaūnūg 
važiavęs Į Kubilius, pusbrolio 
vaiku buvau., puyęriasj^ųfaį^ll 
kapinaites.
man pa rodė.>vi:et£; bęvęikįjvĮfeij

palaidotas mano- tėvas;-
Išklausiau, -ką man-pašąl&jiy 

o vėliau nUėjaū'li.tą-Įvįętą, 
tėvą laidojoųi, ir .fąiian: / •.

— Mano tėvas pąįaidotąš čįi!*
Ku bi Ii u ose

nen orė jo tik ėtŲ. kad; tėvas' butų 
palaidotas mano -nurodytoj e Šeš
toje. Jie buvo' įsitikinę, kadi jiš

> DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rsJytojoe Ir to 
Kalą Jokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dafni 
Švente* bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
Hemą, gėrintis autorė* puikiu stiliumi Ir surinktais duomenim^ 
bd užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja IX

> VIENIŠO ŽMOGAUS GY VENIMAS, Antano Rūke apr&ly 
tu žuoso Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. T&i ne šarmai 
gyvenimo bruožu aprašymas, bęt tiksli to laikotarpio bultiu Hto- 
ratūrinė studija, suskirstyta ridrantitali. Ta 206 puslapių knygs 
parduodama tik už H. ’ • į 7 . ’ 1 • *<
r > LUPI L VIA KASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamalrafi 
JAomial parašyta studija apie Rytprūsius, remianti! Pakrinfe B 
Labguvos apskričiu duomenimis Aprašymai (domūs Bekvfenaai

maišiais bolševiką okUpadfjbs metais. Knygi turi 234 pualapius 
bet kainuoja tik H. 'f iJ -

f y JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupras 
tas tr klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje? t£k ta 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą fa* poa 
siją. Dabar būtij jj į^fima pavadinti kovotoju už žmogaus tebes 
Knyga yra ffidrfio fortnato, 5^5 pualaplą, kalmoja fd.
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Išnykus tautiniams ir religiniams 
centrams, išnyks ir lietuvybe

Neperseniausiai “Naujienose” ir “Laišvbje Lietu
voje” buvo atspausdinti didelio dėmesio vbrti rašiniai, 
kuriuose keliamas susirūpinimas lietuvių parapijų ir 
bažnyčių likimu. Tikrai, šiandien toks susirūpinimas 
yra labai aktualus, nes tai liečia ne tik lietuvių parapijų 
gyvybę, bet ir lietuvybės išlaikymą. Išnykus tautiniams, 
ręligipiapjs centrams, išnyks ir lietuvybė. Juk ir pats 
žadis “parapija” yra graikiškos ItiĮrpėš, ir reiškia — ant
rieji namai, antroji Jajkįharbuveinė svetimoje/vietovėje 
ar svetimame krašte? , Taigi, lietuvis išeivis, ateidamas į 
savo bažnyčią, jis nori rąsti KristausTietųyą. . , ; •

Tik liūdna, kad išeivijoje daugumai lietuvių savo lie
tuviška bažnyčia pasidarė per tolima, tad tokiems ir lie
tuviška parapija yra svetima, jie jos išlaikymu nesisie- 

: loja. Tad nestebėtina, kad pamažu blėsta lietuviškumas, 
!• prarandamas tarpusavio ryšys ir tarpusavis bendravimas.

Reikia tik stebėtis senąja lietuvių išeivija. Ji šiūb 
atžvilgiu buvo daug sąmoningesnė, nors jos dauguma ne
buvo ėję nė žeirtųjų; nė aukštųjų mokslų,- kuo šiandien di- 

; džiuojasi naujosios išeivijos lietuviai. Todėl ir kiaušų 
; kodėl šie, išėję aukštus mokslus nepriklausomoje Lietii- 
’ voje, jų gana didelė dalis rodo tokį menką susidomėjinlą
• tais mūsų tautiniais - religiniais centrais, o ypač tuo nė- 
; sidomėjimu pasižymi jų vaikai ? Juk tikriausiai bus vierta 
: iš tų priežasčių, kodėl -jų vaikai sunkiai lietuviškai kalbą,
• nepajėgia lietuviškai išreikšti Savo ininčių. Tokiems ir 
■ tautybė nėra brangioji vertybė,- jiems nėra brangi nfei 
; tėvų religija, ar grynos lietuviškos vedybos. Tokių faktų

akivaizdoje klausi, kodėl taip greitai ir toks didelis skai- 
*. čius naujosios išeivijos nugrimzdo svetimoje jūroje?

Spaudoje daug kas bandė šią problemą aiškinti, bėt 
; iki šibl niekas dar nėra pilnai'išaiškinęs; Tiesa, kai kas
• aiškina, kad senesnioji išeivija ilgiau lietuvybę išlaikė, 

nes buvo tamsi, bemokslė. Tokiai buvo sunkiau ir ištau-

tėti. Gal šiek tiek Čia yra tiesos, bet nepilnai Tada išeitų, 
kad įsigytas mokslas nepatarnauja tautiniam sąmonin
gumui išlaikyti, o tik pagreitina. Bet tada, kaip reiktų 
išaiškinti tokį faktą: juk lietuviškoji liaudis buvo be
mokslė, o vis tik labai didele dalimi buvo sulenkinta. Mes 
žinome, kad Lietuvoje, nekalbant apie miestus, buvb Su
lenkintos ištisos apylinkės, ištisos parapijos.

Matyt, kad Amerikon atvykusi senoji lietuvių išei
vija, kurią kai kas vadina bemoksle ir tamsia, buvo tau
tiniai ir kultūriniai giliai sąmoninga. Ji negailėjo sunkiu 
darbu uždirbtų dolerių. Ji jų nekrovė, kad priemiesčiuose 
įsigytų ištaigingas rezidencijas, bet pirmiausia steigė 
parapijas, statė bažnyčias, mokyklas, sales, leido ir skaitė 
laikraščius, spausdino knygas. Tuo tarpu naujieji lietu
viai išeiviai, išsimokslinę nepriklausomoje Lifetuvoieį ry
žosi pirmiausia tapti “aristokratais”. Jiems nerūpėjo lie
tuviškos parapijos ir jų bažnyčios, bau daugiau Jaunimo 
centrai, kultūros židiniai.

Juk labai aiškiai šiomis dienomis-Mykolas Dtunga 
atspausdino net du vedamuosius, kuriuose primygtinai 
įrodinėjo, kad lietuvybės gyvastingumui išlaikyti reikia 
statyti Jaunimo centrus. Jis jau nebekalba apie parapijų 
kūrimą bei bažnyčių statymą. Gal Mykolu Drunga ne
reiktų stebėtis. Matyt, kad jam parapija ir lietuvių baž
nyčia svetima. Bet reikia stebėtis, kad tokia reklama 
skleidžiama Drauge. Juk jis visada rėmė lietuvių para
pijų kūrimą ir bažnyčių statymą. Šiandien jo rašovas 
apie tai nė žodžio.

Meš visai neabejojame, kad išnykus lietuvių parapi
joms ir jų bažnyčioms, išnyks ir lietuvybė. Jaunimo ar 
kultūros centrai lietuvių nuo ištautėjimo .neapsaugos 
Tai faktas: kai tik nyksta lietuvių parapijos, jų bažny
čios, nyksta ir jaunimo centrai. Šiandien aiškiai kalba
ma, kad Chicagoje Jaunimo Centras greit bus paverstas 
kažkokiu archyvu. Reiškia, jis anksčiau' išnyks, negu 
Chicagoje esančios parapijos. 0,. be to, buvo bandoma 
įkurti ir kultūros centrus.: Jie anksčiau išnyko, negu lie
tuvių! bažnyčios, .. :
s • Gaila, kad p: P. Žičkus savo rašinyje'nerado reikalo 
giliau panagrinėti šio’liūdno fakto* kodėl mūsų naujo
sios išeivijos didelė dalis taip greit nutautėjo. Kodėl jai 
nėra brangios lietuviškų parapijų bažnyčios, nors jos yra 
lietuvių tautiniai ir religiniai gyvybės centrai? Kas tie, 
kurie .paaukoja LB-nei dešimkę ar šimtinę, ir jaučiasi 
ramūs, nes jau atliko “patriotinį” darbą. Gaila, jų ne
matysi jokioje lietuviškoje veikloje nei parengimuose; 
jie visai nesirūpina lietuvių bažnyčiomis. Kodėl jie ne
mato, kad šiandien okupuotoje Lietuvoje bažnyčia vai
dina nemažą vaidmenį ne tik religijos; Bet ir lietuvybės 
išlaikymui, prieš lietuvių kalbos- išstūmimą iš viešojo 
gyvenimo? Juk okupantas ten bažnyčią laiko rezisten
cijos centru.

Spaudoje rašoma, kad reikia stengtis išeivijoje at
gaivinti mūsų parapijas, kad jose vyktų pamaldos lietu
viškai, tada kiekvienas, kuriame dar nors kiek rusena 
lietuvybė, norės eiti į tokią bažnyčią. Tai tik graži sva
jonė. Tikrovė yra kita. Chicagoje yra keletas lietuviškų 
bažnyčių, jos labai gražios, jose vyksta lietuviškos pa
maldos ir giedojimai. O kiek naujosios išeivijos lietuvių 
“aristokratų” Su savo jaunimu jose dalyvauja?

Nereikia manyti, jog kas nori pasmerkti tuos, kurie ■ 
yra įsigiję priemiesčiuose rezidencijas, jie ne dėl to pei
kiami, Bet kad ten Įsikraustė užmiršta savo lietuvišką 
parapiją ir jos bažnyčią, kad išsibraukia iŠ lietuvių para
pijiečių sąrašų ir Įsijungia Į svetimtaučių. Yra ir tokių, 
kuriuos mes skaitome net iškiliais visuomenininkais, bet

Dotnuvos Žemės ūkio akademija
^6

nijos premjeras Žab Zijang at
skris į Washington^ ir susitiksSekretorius Weinberger tarėsi su Tengu 

ir Kinijos kariuomenės Vadais
SEKRETORIUS ĮTIKINO KINIEČIUS APIE REIKALĄ 

GAUTI ELEKTRONINIUS GINKLUS

PEKINAS, Kinija. — Sekreto
rius Caspar Weinberger per tris 
dienas atliko labai didelį darbą 
— įtikino kiniečius apie reikalą 
Įsigyti elektroninius ginklus, 
jeigu nori Kinijos gyventojams 
taikos ir gerbūvio visai pietų
Azijai.

Sekretorius išsikalbėjo su Ki
nijos krašto apsaugos ministe- 
riu, Kinijos premjeru, preziden
tu ir ilgai tarėsi su vicepremje
ru Ten^u ; Ūsiaopingu? KinitP 
čiai, patyrę, apie sekretoriaus 
tikslus, tuojhu tarėsi ir nutarė

reigūnai ttirės susitikti ir visk^ 
išdėstyti juodu ant balto.

Sekretorius Wainberger tris 
dienas tarėsi su valdžios atsto
vais ir, nuskridęs į Šanchajų, 
pasimatė su vietos kariuomenės 
vadais, dalyvavo Kihijos karių 
šaudymo pratimuose ir vėl susi
rinko išklausyti Kinijos vyriau
sybės nutarimų. Pats svarbiau
sias nutarimas — principe pri
imti pasiūlymą Įsigyti' elektro
nines priemones Idraštūi ginti. 
Visa Kinijos ir ŠoVietų Šajun- 

'gbs siena turės naudoti niodėr-
priihiti prihcipėL sekretoriaus hiuš ginklus, jeigu rasai; baidyk 
pasiūlymą, bet visą reįkalą, tu- tų’ veržtis. į Kiniją.. <;
rėš atlikti oficialiais keliais. Kiniečiai ir sekretorius nuta- 
Atsakingi abiejų valstybių pa- rė, kad ateinančiais metais Ki--

jų vaikai vedasi ir savo vaikus krikštiją švetirijtaučių 
bažnyčiose, nors lietuvių parapijų bažnyčios labai leng
vai pasiekiamos.

Spaudoje primenama ir LB-nei vieną jos svarbiau
sių uždavinių — patraukti atgal lietuvius į lietuviškas 
parapijas. Deja, argi mes neskaitėme spaudoje, jog kai 
šią vasarą Chicag'on suvažiavo bėhdruomenininkai, pa
maldos buvo suruoštos švetiintaučių koplyčioje, nors Chi
cagoje lietuvių sunkiai uždirbtais doleriais štovi pasta
tytos didelės erdvios lietuvių parapijų bažnyčios. Kodėl' 
taip padaryta ? Iki šiol nesulaukta atsakymo. Reikia ma
nyti, kad tokie rengėjai tiek ir teturėjo tautinės savi
garbos. '

Dar kiti rašo, kad lietuviškų parapijų atgaivinimui 
reiktų kviesti ir kunigus. Mari rodos, kad kunigai, ir 
nekviečiami tokią pareigą atliks, jei tik lietuviai para
pijiečiai savo parapijų nepaliks ir galvotrūkčais nesi- 
kraustys į tolimus priemiesčius. Ką gi kuiiigaš gali da
ryti, kai lietuviai Įsijungia Į svetimtaučių parapijas ? Tei
singai rašė Naujienos, kad Chicagoje meksikiečiams ge
rai sekasi. Jiems lietuviai pristatė bažnyčių, mokyklų, 
salių. Lietuviai šiandien jas palieka. Taigi, meksikie
čiams yra gera proga jas perimti.

A. Svilonis

si! prezidentu Reaganu. Jie ap
tars kinijbs apginklavimo ir 
pasaulio taikos reikalus. Prem
jero žao kelionės į Washingtona 
reikalas bus aptartas atsakingų 
valstybės pareigūnų.

Weinberger taip pat paskel
bė spaudos atstovams, kad atei
nančių metų balandžio mėnesį 
prezidentas Reaganas skris į 
Pekiną. Jo kelionės tikslas bus 
aptartas vėliau, kada bus pato
giausia abieni valstybėm.

Weinbergeriui; atskridus į Pe- 
.•kiną,’ kiniečių spaudoje buvo 
paškelbta žinia, kad- Taivano 
klausimas yra pats- svarbiau
sias, škin^KĮiiiią ir Amfe-

Radijo :kbmeii ta toriai dar 
it Sekančią dieną pakartojo, tą 
pdčią žinią; Bet trečiadienį .ka- 
idą sęk^totibs Weinberger pra
nešė žurnalistams, kad premje
rai Žao šfetūšio niėnėsį skris1 į 
Wasiiingtona, ikomehtarai apie 
Taivaną'jau nutraukti.

Kinijos vyriausybės nariai su
prato, kad modernus apsiginkla
vimas yra daug svarbiau negu 
Taivano likimas. Taivano parei
gūnei vis tebekritikubja Pekino 
vyriuasybę, reikalaudami dau
giau laisvės Kinijos gyvento- 
itais.

• " , : L’1 - --  C . < Tf ' 1

—- Filipinų prezidentas Fer
dinand Marcos pareikalavo, kad 
paskirta komisija savaitės bė
gyje paskelbtų sprendimus se
natoriaus Benigno Aquino nu
žudymo byloje. Nėra prasmės 
taip , ilgai laukti ir tuščiai klau
sinėti.

— Darbiečių vadas šimon Pe
res pareiškė, kad buvęs Izraelio 
premjeras paliko moralinį nuo
smukį Izraelio kariuomenėje. 
Jis to nepataisė net gen. šarono 
ir kitų generolų pašaliniptu k 
pareigų.

SUSITIKIMAS MONTANOJ
(Tęsinys)

— Kodėl negalėjote man tiilijąū savo reikalo 
sakyti. Jei darbo aš ir negalėjau jums duoti, tai 
pinigų, nors šiam kartui; Ibūčiaii tikbai Suradus. 
Be to, būtumėte galėjęs pab manė ktilčį laiką pa? 
viešėti. t / -z' L. > >

— Taip, as žinati, jūs esate labai gferas, bfcl 
aš. .. Aš nedorėlis, aš plėšikas, žmogžudys, aš 
nebeturėjau drąsos. Ir kaip gi aš turėsiu? Alan 
Kamuolių gyvenimas prisiminė. Tdto žmona iŠ 
mano kaltės... — jis gerokai uŽtrbkšta. Mėgina 
atsigauti, bet negali. Atbėga slaugė, uždeda de
guonies maskę, Išvirkščia Vaistų: Už valandėlės 
ligonis atsigauna, kvėpavimas sugrįžto, Bet jis už
simerkęs, lyg miega, gal nuo vaistų apsvaigo, o 
gal sąmonės neteko, t , L n

— Father, jūs geriau dabar palikite jį. Atro
do, perdaug bus kalbėjęs ir Išvargo. Daktaras 
draudžia jam daug kalbėti, jo plaučių žaizda dar 
neužgijusi. - . ■ v

— Taip, jis gal perdaug kalbėjo, — pasako 
Giedra ir išeina. Dabar jo galvoje sukasi didžiau
sia minčių audra. Svarbius dalykus užminė jam 
Surgaila, bet jis nepajėgė jų nušviesti. Ką jis no
gėjo pasakyti, kad jis kaltas dėl^ėdrioa Ijyvenkno 
tragedijos? Staiga nutrūkp pasakpjimas apie 
Marytę Užpelkytę. Gaila, kad jis nieko daugiau 
apie ją nesužinojo. Taigi, čia turi būti toji Ma
rytė Užpelkytė. pirmoji mdlė, tarnavusi pas 

Ragaišį. Štai, kur ji atsirado — Kalifornijojė. 
Tiesa, tai buvo prieš dvidešimt metų. Nežinia, kur 
ji yra džbat. Būtų labai Įdomu susitikti, žinoma, 
ji jaU pasenusi; kaip ir jis pats, gal vedusi. 0 kad 
taip paieškojus jos. Gal ji norėtų Surgailą aplan
kyti; o gal dar nevedusi, tai galėtų su Surgaila 
apsivesti; Juk tai būtų pats geriausias sprendimas.

Uf*įŽęs į kleboniją, Giedra prisimena, kad 
Surgaila sakė Sutikęs Marytę Sant Pain mieste. 
Tame pat mieste yra ir jo pažįstamas kunigas ■ 
Kazys Budraitis. Giedra tuojau jam paskambino:

— Mano, parapijietis ieško savo giminaitės 
Matytės Užpelkytės. Prieš dvidešimt metų ji bu
vusi restorano padavėja Sant Pain mieste.
'• ‘-i- Marytė Užpelkytė? Taip, aš ją žinau, ji 
paš tnus klebonijoje šeimininkauja. Gal norite su 
ja kalbėti? Aš tuojau ją pašauksiu. Maryte!

~ Alio, pasigirsta moteriškas balsas.
— Kalba kun. Petrus Giedra. Aš jus atsimenu 

iš Lietuvos ir jūs mane gal taip pat. Aš tik šian
dien apie jus sužinojau ir kaip malonu, kad galiu 
su jumis kalbėti

— Labai malonu, tikrai. Iš kur jūs, kunige, 
kalbate?

— Aš kalbu iš Spriketo. Montanoje, štai koks 
reikalas. Vienas žmogus guli ligoninėje ir gafi 
būti, kad jis nebesikels. Jis labai norėtų pamatyti 
jus. Jis prieš kokį dvidešimt metų sutiko jus res
torane ir jus Įsimylėjo, bet žiaurus gyvenimas 
nusviedė jį taip, kad per dvidešimt taietų jis ne
galėjo su jumis jokio ryšio turėti. Jis būtų labai 

laimingas, jei galėtų jus pamatyti, o gal ir pagytų 
žmogtis. Ar jūs nebūtumėte tokia gera, ar neat
važiuotumėte jo aplankyti?

Marytei staiga išdygo atminty restoranas, 
puošnus, nepaprastai turtihgaš liėtiiviš vyras. 
Brangią jo dovaną ji dar ir dabar tebeturi. Auksa
kalys ją įvertino penkiais tūkstančiais dolerių. Ji 
prišinifena, kaip paslaptingai jis dingo tuomet iš 
restorano ir ji daugiau iki šiol jo nebematė. Vi
saip apie šį .įvykį spėliojo ir nė vienas spėjimas 

jai tikris. ii fjrisiiiiėha jo vardą.
~ JuožAs Surgaila; ar he taip?

, — Taip. , . t

— O, kaip netikėtai, po dvidešimt metų.. . — 
Jos balsas dreba.

— Taip ir jis sakė.
— Reikėtų atvykti.

- Būtinai atvykite,'ir'tuojau. Lėktiivu at- 
škrisklte. Jo šVeikhta nėta ghra, reikia skubėti.

—• Gerai, gal rytoj iš gUlfeiu atvykti.
— Aš jus sutiksiu aetoporte.

Ačiū. - . •
Tikra Giedrai staigmena. Po tiek metų... O, 

kaip ksįHtai jis ją tuomet mylėjo... Bet dabar 
it* jiš ją tbbeipyii? Jim pąčižūn neaišku. Greičiau 
tai yrtl tik meilės atrifhirrtmii, bet mėilės jau nėra. 
Ją nusinešė mėtų graridltiė ir gyvenimo vingiai. 
Dabar jis ją sutiks mandagiai, kunigiškai, jai pa
tarnaus, padės. Jiš iiiėkad nekalbėjo jai apie mei
lę, ji nežino, kad jis ją mylėjo, tegul ir lieka jai 
nežinoma. Ką ten visas vaikiškas meiles supai

sysi. Bet vistiek labai bus įdomu ją pamatyti. 
Kaip ji dabar atrodo? Žinoma, ji jau sena, pasi
keitusi, jokiu būdu jos nebeatpažins, ir ji jo nebe- 
atpažins. Įdomu, labai įdomu.

Taip, jis dabar prisimena, paskutinį kartą ją 
matė Lietuvoje po kokių keturių metų, kai ji išėjo 
iš Ragaišio. Jis tuomet sėdėjo ant kelio griovio 
kranto ir laukė savo sužadėtinės, kurią jis turėjo 
palydėti į hamuš. tuomfet Marytė ėjo iš bažny
čios. Ji Buvo paprastai apsirengusi, basa ir jos 
kojų nareliai traškėjo. Jis būtų visai jos neatpa- 
žinęs, ji jam atrodė senoka kaimietė. Bet ji Petrą 
atpažino ir užkalbino. Ji norėjo su juo pasikalbėti, 
nors trumpai. Gal manė, kad jis eina į ta pat pusę 
ir jiedu galės eiti drauge. Jis jau tuivu gerokai 
pasikeitęs, vyriškesnis, įdomesnis. Jfedd pasikal
bės, prišimihš artas praėjusias diėnaš Ragaišio 
ūky. Gal dabar jis jau daug drąsesnis, gal nu 
džiugęs ją pamatęs, ką nors grafams pasakys.

Bet jis laukė tuomet savo sužadėtinės, ir jam 
būtų buvę labai nemalonu, jei jo sužadėtinė būtų 
radusi jį besikalbantį su mergiote. Tuomet jis no
rėjo, kid kuo trumpiausiai Marytė kalbėtų su juo, 
kad kuo greičiausiai ji nueitų. Jis tik pasakė jai: 
“O, Maryte; labas, kur einate?” ir hieko -deųgiau, 
be jokios šilumos,-lyg vakar matytai kaimynei

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

tokiu adresu.;
Naujienos, 1739 & Halsted St, Chicago, IL 60608

Nubdirigi pdtaHmdi ir įdomūs dalykai

rau«. 25 g. razmkti, 50 g mielių.
Užvirinus vandenį, sudedama 

duona ir paviHnima keletą mi
nučių. Nuėmus nuo ugnies, pa
laikoma 3-4 valandas. Nukošia- 
ma, į skystį suberiamas cukrus, 
sudedamos su cukrumi mielės 
ir palaikoma 12 valandų, kol iš
rūgsta. Nuėmus putą, gira su- 
pilstoma į butelius. Tinka ger
ti po 2-3 dienų.

DR. PAUL V. DARGIS 
CYOYTOJAS IK CHIRURGAS 

We^dw^er Community klinikos 

Medicinos dirvktorius
ItU S. Manheim RxL> Westchester, UL 
VALANDOS: 3—0 darbo (townii

TeL: 562-2727 arba 562-272S

GYDYTOJAS Ik CHIRURGAS, 

SPSClALYBt; AKIŲ LIGOS 

WC7 West 10M Street 

Vriaudot pajai maitarimą.

OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
Ml* W. 71ąt $t TeL 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko f kiniu* 
ir “contact lecaea”,

Dr. LEONAS SELBUTI8 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2*54 WEST 6M STREET

MANO LAIMĖ
Mano laimė kažkur dingo, 
Dingo jau seniai;
Ir džiaugsmai širdy sustingo, 
Neramu nūnai.

Tik dėl mano dainužėlių, 
Dėl slaptų (dainų 
Ji pradengia veidužėlį 
Iš ilgų sapnų.

O tos laimės valandėlės
Žiba žiburiais,
Kaip rytelį margos gėlės 

Maloniais būriais.

Ir tuomet aš kaip paukštelis
Iš tamsių šilų, 
Skrieju Lietuvos takeliais 
Kur ramu, tylu.

Jūs vėjaliai vėjužėliai,
Jūs seni laikai,
Grįžt... ar grįšite man vėlei, 
Kaip drugių pulkai?
Ne, jau dingote brangieji, 
Iš gimtos šalies,
Veltui laukiu jūs sugrįžtant 
Ir savos dalies...

Pūkelis

—Prez. Marcos įsakė kariams 
pasiruošti suvaldyti demonstra
cijas be leidimo.

Ofise toHfeass; 776-2UE, 
EMMfsadies Meti 111 5511

® California .yra viena.iš,dau
giausia apgyventų valstijų JAV

nOiDA
g,į. ...-—a«.

Prostatos, inkstų ir ilapmao 
teką chirurgija, 

iX)2i> CENTRAL, AVĖ, 
SL Petersburg^ Fla. 33/jj 

let (8132 3214204

PSRKRAUSTYMA1

MOVING 
LeMiaul — Pilna aarfnsta 

ŽEMA KAINA 
Prii mam Master Chares 

ir VISA Xorteie*.
X. ŽERENAS. T*L 925-4042

Apdrausta* peraraustynea 
Š fra iri y atstumu, 

ANTANAS VILIMAI 
TeL J7L-IM2 arta 47M994

KNOW YOUR HEART1

♦ *

HELP MQOS HEART. FUND

į

SOi’HJE BARČUS
RADIJO RE1MQS VALANDOS 

fletudientei» b leknuliciiuli 
ęuo 8^0 iki raL ryte. 
Stoti*. WOPA • 1499 AM 

truMliuojtmai ii musę tfudŲU 
Parka.

Vebiji — Aldona Daukša 

TĮMafcj 77f-154j 
/

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL VKK

“Lietuvos Aidai”
? KAŽI SRAZDilONYTt

nuo pirmadienio LU paeik’ 
Udienio 3:30 vii vakarą 

Viaoc laidai ii WCEV itotlaa.

li wnS rtotie*. 1110 AM banga.

We 71M Streel

CUOkE*, nttxxta E062I 
TaUt 7784174

I

iCaliiofnijos universiteto suskaldo per metus apie 
svarų akmenų kiekvienam 
rikiečiui. Skaldyklų bus 
giama daugiau, nes skaldytų ak
menų transported ja yra brangi.

• Miškų gaisrai padaro daug 
niioštbiiij, Sunaikindami ne tik 
augmeniją, bet ir gyvūniją. Miš
ko gaisras įjėr dvi minutes išlei
džiu tiek energijos, kiek ir 20 
kiiotbnų spiegusi bomba. Nusta
tyta, kad idbvyni iš dešimties 
gaišfiĮ kyla dėl neatsargumo, o 
vienas iš keturių yra padegimo 
darbaš.

• Valgių istorijos dūomfenimis 
dėsėftcį Išrado Ik pirmasis Hūbia- 
tbš prddejd tifekti valgyklų šve- 
čiamš basktį virėjas Mohdrago- 
na$ 1709 m. kiti tvirtina, kad 
jftb ttžbdigdaV8 pįėtUs garsus 
prahfcftzų FlFėjaš Ėscotfiėr. Jų 
recfeptei ir desertii mada greitai 
paplito po visą Eurbpą.

8,000 
ame- 
stei-

studija rodo, kad japonai yra pa
tikimiausi darbininkai, pralei
džia mažiausiai darbo dienų. Pb 
jų seka amerikiečiai, kurių 85% 
mėgsta arba yra patenkinti savo 
darbbviėte. Jie praleidžia ma
žiau darbadienių Už praiičcūzUs, 
vakarų vokiečius, italuš, olan
dus ir švedus.

s Iš maltų pupelių arba na
tūralios kavos svaro išvėrdama 
c<pie 40 puodukų kavos. Tokios 
namuose gamintos kavos puodu
kas kainuoja 12 centų. Beveik 
tiek pat kainuoja puodukas ka
vos, padarytos iš bėkofeininių 
miltelių. Šaldytos — džiovintos 
kavos miltelių svaras kainubja 
daug brangiau, bet iš jo galima 
pagaminti apie 240 puodukų ka
vos — po 5 centus už puoduką. 
Kakao arba karšto šokolado pud- 
dukas kainuoja 10 centų. Nau
dojant individualius maišelius; 
stiklinė arbatos kainuoji 2 ced- 
tus, g. naudojant palaidą arbatą,' 
sutaupoma centas už puoduką. 
Tiek pat kainuoja vartojant ar
batos miltelius.

e Daugiausia kovos išgeria 
JAV — po 429,000,000 ptiodūkų 
per dieną. Sprendžiant, nuo ku
rio amžiaus pradedama kava gers 
ti, išeina, kad štiatigę išgeria B 
puodukus kavos kasdien.

• Didžiausius kiaušinius de
da stručiai. Pavyzdžiui, vienas 
jų kiaušinis sveria apie 1350 gra
mų (virš 3 svarų), yra nuo .15 Sumaišyti visūs likusius da- 
iki 18 ėefentimetro ilgio ir 15 
cih. ] 
trunka 40 minučių. :

SULTINGI KARBONADAI
6 karbonadai,
1 vidui, dydžio svogūnas, su- 

piaustytas,
10 ir % tiifcč. skardinėlė kon- 

dens. viščiuko kreme šriuboš,
Į4 puoduko pomidorų košė,

padažo. ' ’
Apkepti iš abiejų pusių kar

bonadus, pabaršciūš juos druska 
iri pipirais; Baigiant juos ke
pinti; sudėti svogūnus ir dar pa-

DUONINĖ GIRA SU VAISIAIS

5 litrai vandens, 250 g. džio
vintų vaisių, 500 g. džiovintos 
jiididbs duonos, 250 g. cukrads 
arba 300 gr. mfedaus, gvaizdikė- 
lių, razirikų,, 10 g. mielių.

Nuplauti vaisiai su priesko- 
hiais pavirinami 2 litruose vari- 
dens ir nukošiami. Duona užpli
koma likusiu vandeniu ir nd- 
košiarria. Vaisiu nuoviros ir sun
ka nuo duonos sumaišomos, sd- 
beriama cukrus, įdedamas me
dūs, sudedama sutrintos su cuk
rumi mielės ir padedama šiltai 
24 vai. Įrūgusi gira supilstoma 
Į butelius, įdedant kartu, po ke
lias razinkas, užkemšama ir lai-

; koina šaltoje vietoje. Po 3 dienų 
galinta gerti.* * ♦

BULVIŲ ISTORIJA
Bulvės Lietuvoje pradėtos au

ginti XVIII a. pabaigoj ė tik dar
žuose, nežinant nei kaip augintų 
nei kaip vartoti. Jomis buvo pa
keičiamos ropės, todėl daug kur ’ 

. pas .mus jos ir vadinamos ropu- '

Funetal Home and Crenlhtion Service
Charles ŠtasūkaiHs 17Ž9 S. Halsted St 

Chicago, IL 60608 
24 Hour Service

EUDEIF
GAIDAS - DAIMID

SENlAUSIA IĖ DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

4605-07 S0. HERMITAGE AVeNUE 
TeL 927-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA. AVENUE
Telefonas 523-0440

I temis, ir valgytos žalios. Tik pa- 
■ tyrus, kad bulvės geriausiai mai

stui tiflka keptos arba virtos; 
spaudoje buVd džiaugiamasi, kad 
jos gelbsti kaimą nuo bado. Taip 
buvo iš tikrųjų. Plačiausiai Lie
tuvėje jos paplito 1816—1830, 
pasidarydamos' ne vien tik -.dat-. 
žo, bet ir lauko kultūra ir Savo, 
paplitimu gėrokai aplenkdamas 
kites Rusijos imperijos Sritis. 
1843—1847 tn. Vilniaus guber-

vinius ir užpilti ant karboną-
piočia. Tokį kiaušinį išvirti jų Pakaitinti ąpt. mažos ųg-

• Akmens amžius yra tolimo- i lėkSę ir užpilti pa
dažu.

hiės. apie - pusvalandį. • Sudėti

je praeityje. Modemėjant lai-; 
kams, vis daugiau ir daugiau j 
akmenų yra sunaudojama. Vienį 
skaldyto akmens Amerikoję yri! 
suriaudbjama virš 900 milijonų1 
tonų per metus, už 2.12 bilijonų.. 
dolerių. Juos naudoja namų sta- j 
tybojė; keliams ir tiltams,- gele
žinkeliams, vandens reguliavimo 
darbams ir dar daugeliui dalykų. 
Prie akmens skaldymo įvairių 
darbų dirba virš 54;C00 darbinin
kų — apie 5,500 skaldyklose ir

* * *

DUONINĖ GIRA

5 litrai vandens, 1 kg. dtžio- 
vititbš jtibdoš diidnbš, 500 g; ėuk_

po 358. 085 ketvirčius bulvių: 
iš jų dvarininkų valstiečiai sodi- 
ndl58. 044 ketvirčius, palivar
kai 142.464, valstybiniai vals- 
tigfciaf — 47;6031 valstybiniai pa
livarkai — 9:974. Bulvės paši- 
darė visai valstietiška kultūra.

Magdalena ŠUlaitienė

© 1918 metais US prasidėjo 
laiškų siuntimas oro paštu.

Vienuolikos metų mirties sukaktis

JOHN ŠEŠTOKAS
Gyveno Wauconda, Illinois

Mirė 1972 metų rugsėjo nlėn. 29 d., sulaukęs 85 melų 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Panevėžio aps., Ragtivos valsč., 
Vadoklių parapijoje, Alančių kaime.

Palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse.
Paliko nuliūdę: mylinti žmona Barbora, gimusi Po

cius, sūnūs Albert ir Thomas, jo žmona Charlotte, duktė 
Helen Reeves, jds vyras Edwafti; anūkai — Howard 
Reeves, jo žmona Mary, gyv. Mississippi; Bonnie Reeves 
Zimmerman, jos vyras Randy; David šeštokas, Jill šešto
kas ir Albert šeštokas, kiti giminės, draugai bei pažįstamų

Mes Tavęs, mūsų Brangiausias, niekuomet neužmir
šime. Tu j>as mus jau nėbesugrįši, bet mėš anksčiau* ar 
♦ėliau pts Tave nurisime. Tebūna Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka:
Žmona ir vaikai.

John martin
Paskutinių metu gyvenęs Gulfport, Fla.

Mirė i§83 m. rugsėjo 27 dieną, sulaukęs 90 metų am- 
žiaiiš. Gifefęs Lietuvoje. ’

Arhėrikbje išgyVbno 65 metus.
Paliko Htllifiel^: žmona Sophie, trys dukterys — Ardell 

Klerich; Virginia Fiorenza ir Lillian Swanson, daugelis 
anūkų, proanūkų. gidiinių, draugų bei artimųjų.

į Kūnas penktadienį bus pašarvotas Kenny Bross. koply
čioje, esančioje 364)0 West 95th St.

Šeštadienį, spalio 1 d., bus lydimas iš koplyčios į Ųueen 
of Martyrs parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa maldų bus 
laidojamas St. Matj-kapinėse.

Visi Sa.. John Martin gitniriės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pas- 
kiitifiį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: žmona, dukterys ir anūkai.

(aiddttivių dirbkfbriai Kehny Bross. TeL 239-36()0.

.—1,11,1 ............... 111 ų

fi IĖ L 1Ū N A S
Laidotuvių koplyčia

- . * t ■

: a H 
4348 So. California Avenue

TeL — 523-3572

TĖVAS IR SŪNUS

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, UL 60650 
TeL: 652-5245

f RIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINE . 4

Patarėjai ir Laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street — TeL RE 7-1213

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

y VASAiTiS-BUTKUS A

y LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI ; į

- 1446 South 50th Avenue \ v \
' Cicero, Illinois \

/ Telefonas — 652-1003

"l 1        -——  — - —
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BALFAS - VILTIES ŽIBURĖLIS
ių gerai žinomi.
melų kaip pasibai

gė Antrasis Pasaulinis karas, 
kuris žmonijai ir ypač mūsų pa
vergtai tėvynei atnešė daug ne
laimių ir skurdo. Iš gaunamų 
žinių iš tėvynės, mums aišku,

» Kaip kiekvienais metais, taip gumai lite
ir šįmet, rudenį vykdomas 
ĘALFo piniginis vajus. BALFo 
Chicagos apskrities vajaus ati
da’rymas įvyko rugsėjo 25 dieną 
V.D. šaulių rinktinės namuose. 
Susirinko daug aktyviųjų BAL
Fo darbuotojų ir talkininkų. • kad ir dabar ten, anot priežo- 
Susirihkimą pradėjo ir jam pir- džio, vargas buj.oja, vargas la- 
mihinkavo apskrities valdybos! poja, vargas vartus kiloja... 
p;rmįninkas Vanagūnas. Sekre- Žinoma, visų ten vargstančių 
tore pakviesta ponia Repšienė, nesušelps i me, nebent tuos, ku- 
Pagerbti mirusieji BALFo dar- rie len skursta be jokios švieses- 
Įbuotojai ir aukotojai. Prisinrin-’ nė vilties, 
tas garbingas; BALFo rėmėjas,! 
buvęs Midland taupymo bend
rovės prezidentas a.a. Frank Zo- j 

!gas. Jis 'kelis metus buvo Chica- J 
gos BALFo apskrities vajaus 
globėjas. Ir šįmet Midland tau-* 
pymo bendrovė tą globą tęsia, j 

Toliau sekė sveikinimai ir i
aukų įteikimas. Vajaus pradžiai 
aukų tįeikė jau kelios organiza
cijos. Susirinkimui pasveikinti į 
ir pasakyti savo žodį atvyko ir 
BALFo centro pirmininkė po
nia Marija Rudienė. į

Toliau buvo valdybos ir sky- j
rių atstovų pranešimai. Po kelių' §. m. rugsėjo 25 d. po piet su me
ilausimų ir sumanymų, susi-J no programa įspūdingai atšven- 
rinkimy baigė pirmininkas Va- tė savoj rezidencijoj'Marquette 
nagūnas. Padėkojo visiems au- Į Parke, 6447 S. Washtenaw Ave., 
linkimą baigė pirmininkas Va-* vedybinio gyvenimo auksinę .sū
riems, kurie kuo nors prisidėjo j kakiį. Jiedu savo šeimos žydinį 
prie vajų pra vedimo, kaip aukų j sukūrę. Lietuvoj e,Slavikų para- 
rinkėjams ir kitiems. Į pi joj, bet nuolat gyveno ir dir-
C Kiekviena lietuvių gyvenama Į bo Kaune, Sovietų kariuomenei 
Vietovė aukas renka sau priei- j užplūdus Lietuvą, jiedu su pa- 
bamiausiu būdu. Chicagos ap- bėgėlių banga pateko į Vokieti

ją, Kanoje. Dirbo fabrikuose. 
Amerikiečiai juos išvadavo iš 
prievartos darbų.

Po poros metų laukimo, kaip ? 
D. P., atvyko i Čikagą, kur 34' t 
m. dirbo fabrikuose, kol išėjo 

w 7 . poilsin. Iš uždarbių susitaupę
lips lietuvių, kurių adresų BAL- pinigų įsigijo pradžioj vieno bu_ 
Ęas neturi,-ar kurie .gyvena to^ tb namus, įsijungė į liet, drau- 
liau nuo lietuviškų kolonijų.' gijų veiklą, ypatingai į ALVU- 

. Jau ir kitais ihetais tokie tari-; DĄ, paremdami dr. J. Adom a vi- 
tiečiai-A savo auką įteikdavo Į čiaus pastangas. Jiedu padeda 
BALFo valdybai. Mielai patar- BALFui, prisideda aukomis prie 
nauja ir Sophie Barčus radijo LG Kr. leidimo ir kt. 
programos vedėja ponia Aldona Sūnaus Vaclovo ir jo žmonos

Kai kurie vienokią ar kitokią 
paramą gauna iš Vakaruose gy- 
/enanc i u giminių, draugų ar 
pažįstamų. Bet ne viri jų ten tu
ri. Ypač vargsta gyvenantieji 
Sibiro tremtyje. Antraeiliais pi
liečiais laikomi ir tie,■ kurie iš 
ten jau yra grįžę į pavergtą tė
vynę. Dauguma jų grįžo jau be 
sveikatos — paliegę. Ten- gerai

..gyveną . tie, kurie jau. prisitaikė 
prie komunistinio lovio.

Taip jau yra, kad vieni, ypač 
patekę j Vakarus, gyvena sotūs, 
apsirengę ir apsirūpinę \risu 
kuo, kas normaliame gyvenime 
reikalinga, o kiti, dėl svetimų 
priespaudos, ligų ar kitokių ne
laimių, vargsta neišbrendamą 
vargą. Jų . vargą galime suma- 
žinnti mes, kurie nedateklių ne
jaučiame.

BALFo talkininkai ateis ne 
sau aukos prašyti, bet paimti 
tiems, kuriems mes esame vil
ties liepsnelė. Tai neužtrenki
me jiems durų, bet su gera šir
dimi priimkime ir savo dajį ati
duokime brolių vargui mažinti. 
Jei kurių aukų rinkėjai nepa-j 
sieks, tai palys pasistenkime 
BALFą surasti.

Tenąlieka nė vieno neprisidė- 
jusio kenčiančių vargo ašaroms 
nušluostyti, •

P. Venclova

Atšventė 50 metų vedybinę sukakti
Antanas ir Elzbieta Kleizai 

š. m. rugsėjo 25 d. po piet su įne
šusi-J no programa įspūdingai atšven-

įkrityje aukos daugiausia ren-; 
karnos pas aukotojus apsilan-' 
kant į namus. Ir šių metų va-; 
jaus metu pas daugelį mūsų at-; 
eis BALFo talkininkas. Kiekvie-.> .• I
has jam įteiks auką pagal savo 
išgales. Bet yra daug geros va-1

palaimino kun. Juozevičius, da
lyvaujant kun. Vaškui, MIC. 
Virtuvėje idtarbavbsi p. Norvai
šienė su padėjėjomis.

Ta pačia proga buvo atžymėta 
ir Cicero Šv. Antano bažnyčiom 
vikaro kun. A. B. Rutkausko 50 
metų kunigystės sukaktis. Cice- • 
riečių At-kų meno būrelio va
dovė Onutė Šulaitienė paskaitė 
momentui pritaikytus eilėraš
čius. Svečiai linkėjo jubiliatams 
sulaukti deimantinės sukakties 
ALTo sekr. kun. dr. J. Pruns- 
kis sukaktuvininkus sveikino j 
.raštu: Daug kas sveikino ras-j 

1 tu. Gavo sveikinimų ir iš Vak. 
Vokietijos. Australijos ir iš ki-

programos vedėja ponia Aldona!
JDaukus, 7156 So. Maplewood,! . Astos dfidele pinigine parama, pe buvo daug kaimynų iš įvai 
Chicago, UI. 60629. Į jiedu įsigijo šią didelę reziden--

XApie beveik per 40 metų BAL- ciją ir suruošė šią sukaktį, kur
I jiedu įsigijo šią didelę reziden-:
’ * v • v 9 1 1 J_ * 1 —

— Pardavlmvl
UAL ESTAT1 FOR SALI

w Namai, imti — P*v4avt
RIAL MTATI FOR SJ

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMIN
IS ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOK2J1MAIS 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

MUTUAL FEDERAL SAVINC 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL 847-

—• Penktadienį, spalio 7 d., 
7 vai. vak., Lietuvio -Sodybos sa 
Įėję.; įvykš Chicagos Lietuvių 
Spaudos klubo narių s^isirinki- 

I mas. Bus.-įdomus pranešimas. 
; Visi nariai privalo dalyvauti.

Valdyba
— šakių Apskr. klubo rudens 

balius įvyks š. m. spalio mėn: 
15 d. Vyčių salėje,-2455 West 
47th SL, Caięago. šalta ir šilta 
vakarienė. Šokiams gros Ewal- 
do Knoll orkestras. Įėjimas 10 
dol. Prądžia 7 vai.

Bilietų galima gauti paskam
binus tęl. VI 7-3856 ar 925-0911.

— Lietuvių Tauragės klubo 
metinis banketas įvyks spalio 
22 d. Šaulių salėje, 7 vai. vak. 
Bus gera programa, šokiams 
gros geras E. -Knoll orkestras. 
Rezervacijoms skambinti tele
fonu: 476-8417.

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO ŽINIOS

Lietuvos 'generalinė konsule 
J. Daužvardienė parašė laišką 
P. Korėjos generaliniam konsu
lui, išreikšdama užuojautą dėl 
barbariško Sovietų žygio ir jų

Visi svečiai buvo pavaišinti 
įvairiais skoningais šaltais bei 

^karštais . užkandžiais, įvairiomis 
daržovėmis. Troškuliui nura-' 
minti putojo šampanas, silpni nušauto P., Korėjos lėktuvo ke
be! stipresni vynai, kavutė, pa- leivių nužudymo. f 
sigardžiuorjant tortais ir kitokiais j 
gartdlumynais Be to, svečių, tar- I priminė, kad Lietuva ir lie-

- • "./tuvių tauta'-taipgi yra; nukentė-

Fo atliktus darbus plačiau kai- dalyvavo virš 40 svečių. Čia • sems, ginti pirm. A. Regis ir kit.
?--... . t ... . • i -i. ’__ » -- » a -x r>-n^

■ * rių liet, kolonijų, mok. V. Van- jusi ir kenčia?nuo Sovietų klas-
■ dašienė, jos mamytė, Liet, tei- t°s *r kruvino smurto. Genera-

bęti netenka; jie ir be to dau- maldą sukalbėjo ir gausų maistą Dtalyvė iš Brighton P-ko

Aleksas Ambrose.

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

. Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 —1959 metai).

. ■ 664 psl.į vardynas.'
Minkšti viršeliai. Kaina $15.

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

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBES

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

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

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, EL 60608

Washington suruošė priėmimą I 
Čikagos konsularinio korpuso | 
nariams. Miesto rotušės oficia- i 
iame priėmimų kambaryje me-1 
.as Washington, ii- jo kabineto 
nariai pasisveikino su kiekvienu 
svečiu ir pasikeitė linkėjimais. 
Priėmime dalyvavo gen. konsu
le J. Daužvardienė ir vicekon
sule M. Kraučiūnienė. Priėmimo 
protokolinę tvarką prižiūrėjo 
mero įstaigos protokolo šefė 
Rozalija Locaitytė Clark.

♦

Jau ketvirti metai vicekonsu
le yra kviečiama į Arlington 
Heights aukštesniąją mokyklą, Į 
Europos istorijos pamokose pa- J rinis^S butaisl^^^eg^Gar^.;

BUTŲ NUOMAVIMAS
B NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

» NOTARIATAS • VERTIMAL

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

INCOME TAX SERVICE
5529 So. Kedzie Avė. — 778-2233

KAM MOKĖTI NUOMA? 

GERIAU SKOLĄ.

Pajamų bungalow — aukšto mū- 
i 

daryti pranešimą ir pravesti Marquette Parko centre. Nebrangus, 
pašnekesj.. apie ■ okupuotos Lie-i 2 aukštų mūrinis. Pirmąme aukšte 
tuvos dabartinę būklę. * 

į:

Arlington Memorial Library 
patalpose šįmet vėl bus papuoš
ta lietuviška eglutė. Eglutę puoš 
ir kelias šiaudinukų gaminimo 
pamokas praves vicekonsule M. 
Kraučiūnienė.

Lietuvos generalinis konsula
tas paskolino Lietuvos vėliavą 
ir parūpino informacinės litera
tūros apie okup. Lietuvą North- j 
eastern Illinois universiteto ruo- - 
šiamai tarptautinei parodai.; 
Universiteto adresas: 5500 No. Į 
St. Louis Ave., Čikagoje.'

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

/—11 nr- ....................
ELEKTROS{RENGIMĄ 

PATAISYMAI
Tudu Chicagos mieste les 

Dirbu Ir užmiesčiuose, 
jarantuotsi ir sąžiningi 
KLAUDIJUS PUMPUTI 

4514 S. Talman Av®.
Tel. 927-3559

INCOME TAXINSURANCE
2951 W. 63rd Si 

TeL: 436-7878

DIMES l/C* 
42-80 METŲ AMŽ. VAIRUO
Tikti! $120 pusmečiu! autos 

Liability apdraudimas pesu 
kims. Kreiptis: ’V 

A, LAU RAITU 
Sc. ASHLAND A¥ 

TeL 523-8775

— SLA 6-os apskrities nariai 
labai patenkinti susirinkimu, 
nes aptarė kelis svaebįus orga
nizacijos reikalus.

- - -* - ' v *-

— Trečiadienį Naujienų na
mo stogo dengimas atėmė daug 
laiko ir todėl laikraštis neišėjo. 
Pažymėtina, kad ketvirtadie
nio,- rugsėjo -28 d. Naujienų ne-

Čikagos’miešto meras Harold buvo ir nereikia jo ieškoti'

< linis konsulas Kyung Yil Jhung 
nuoširdžiai padėkojo už Užuo
jautos ir paguodos išreiškimą.

PASSBOOK 
SAVINGS...

Interest Rate* 
paid on Saringi

. Interest Compounded 
Paid Quarterly

fin®ncins 
< AT OUI LOW iATB

Rt r AVMI M 
m F«T vou«

• , t

ESUC

Mutual Federal 
Savinas and Loan

2212 WEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO, ILL 6060$ 

Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 .

DR. ANTANO J. GUSEN0 RASTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy-

Dr. A Gumcb — MINTYS IR DARBAI, 259 paU liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunai dienas Ir 

raairūpinimą___________________________

Dr. A J. Gusmo — DANTYS, jų priežiūra, aveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais 

' Minkštais viršeliais, tik . _________
Dr, A J. Guawn — AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

EMON2S. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___
G<Mma taip pat užsakyti paštu, atsiuntus ček| arba 

money orderĮ, prie nurodytos kainos pri- 
iedart f 1 peniuntimo HUaidoma.

18.00

13.00

F2.00

OPEN HOUSE
SUNDAY 1-4 PM

3859 W. 66th St
Owner — 3 bedroom briek, 

kitchen, full finished
By 
large 
basement. 214 c. brick gar. 60’s

VTC. GARFIELD - RIDGE

BY OWNER. Single family 
frame residence with 4 room 
mother-in-law apartment. Hot 
water heat & wall to wall car- 
pting. 2 fireplaces and 90 ft. lot 
with two 2 car frame garages, 

! Shown by appointment only.-
Call 586-2362 after 8 PM g 

weekdays. -A -■

68-tos ir California apyk 
-5’ * <- -

3 miegamųjų mūrims “bungalow 
Nauja virtuvė, valgomasis.

Ąžuolynės grindys ir apmušalai.
Aptvertas kiemas/ 2 mašinų

436-4427

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoita — teisėjo Alpbonw 
WET.T-S peržiūrėt? “Sūduvos* 
išleista knyga ra legališkomi 
formom!*

Knyga su formomis gauna 
m* Naujienų administracijoje.

“LIUCIJA”
Ave.. Chicago. H. 60629.

Miko Lileikio apsakymų knyga 
“Liucija’* jau atspausdinta.

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

kymai, 184 psL Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 

autorių: 6729 So. Campbell

Dengiame ir taiseme vi! 
siu stogus. Už darbą r 
tuo ja me ir esame apdr

ARVYDAS KIEL
6557 S. Tolman Aver 

Chicago, IL 60629
434-9655 ar 737-,

Pardavimai Ir Taisymą 
1444 Wotf r**h ftrwe 
T»L lEpubtlc 7-1941

Siūntiniąi į JLiętt

P. NEpA%; 4059 JUcher<A 
Chicago, HL 6063X foL YA

Notary Public
INCOME TAX SERVICi 

4259 5. Maplewood, TeL 25^ 

Taip pat daromi vertimą! gi 
iškvietimai, pildomi pilietybė 

žymai ir kitokie blankai

Homeowners insurant

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPfiN 

Darbo valandos: Kasdien?
9 vai. ryto iki 6 vaL vakar 

Šeštai: nuo 9 vai r. iki 12 vi 
Ii pagal susitarimą. ;

TeL 776-5162 
1649 West 63rd Strut 

Chicago, ID. 60629

F. Z a polis, Agent 
320814 W. 95th SL 

Everg. Park, III.
60642 - 424-8654

ADVOKATŲ DRAUGIJA 

V. BULAITIS 
Ir V. BRIZGYS 

* Darbo valandos: 
Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet 

Šeštadieniais pagal susitariu 

4404 $. Kadzla Ava. 
Chicago, IM. 60629 

TeL: 778-8000
• Žemiausia oro temperatūra

U.S. užregistruota —80* Prospect '■ ■■■' 1 ' --------
Creek. Alaskoje. PIRKfTB JAV TAUPYMO 40
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