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LENKIJOS KOMUNISTAI KALTINA 
BUVUSIUS KOMUNISTŲ VADUS

VARŠUVA.— Lenkijos komu
nistų partijos vadovybė paskel
bė pranešimą, kad krašte buvu
sių neramumų kalti buvusieji 
komunistų partijos vadai, ne
mokėję įvesti tvarkos, suprasti 
darbininkų reikalavimų.

Pranešimas buvo paruoštas ir 
išsiuntinėtas kitiems Centro ko
miteto nariams. Viskas buvo 
paruošta pagal gen. Vaitiekaus 
Jaruzelskio nurodymus. Kalti 
Gomulka ir Gierekas.

Pirmą kartą komunistai vie
šai paskelbia, kad kalti buvo 
atsakingi partijos vadai.

PRANCŪZIJOJE LABAI
i SMARKUS VĖJAS

PARYŽIUS. — Praeita sek
madienį visoje šiaurės Prancū
zijoje pūtė nepaprastai smarkus 
vėjas: Jis laužė medžius, plėšė 
stogus, vertė vežimus.

Vėjas buvo toks smarkus, 
kad užmušė keturis žmonas, o 
sunkiai-sužeidė septynis. . 1 7

Vėjas išstūmė- laivelius iš 
vandens ir suvertė ant krantų. 
Didieji keliai buvo užversti me
džiais, žmoųės'Tieg^ėįo prava
žiuoti. Viėną^^§uižg^į®is, tu
rėdamas -

SAUDI ARABIJOJ TUPI 
27 AMERIKIEČIAI

RIJAD. — Saudi Arabijos po
licija suėmė 27 amerikiečius ir 
laiko juos kalėjime iki šios die
nos. Arabų policija juos išklau
sinėjo, ruošia bylą, bet eina la- j 
bai lėtai. Yra suimti trys, kurie 
visą pusmetį sėdi kalėjime be-j 
veik be jokio tardymo. Suėmi-j 
mo dieną juos apklausinėje, iš
tardė, o vėliau uždarė. Jie tebe- j 
sėdi iki šios dienos.

Be tardymo yra laikomi Al-' 
vin, Levine, jo žmona Leah ir į 
Ehner A. Kadry. Niekuo jie ne-j 
apkaltinti, bet jų nepaleidžia.

Kitus suimtuosius palaiko po-’ 
rą savaičių, apklausinėj a ir pa- • 
leidžia, bet šių neklausinėja ir 
nepaleidžia.

— Tikintieji protestuoja, kadi 
Etiopijoje tikėjimo išpažinimas 
varžomas. !•
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Mre kompd^toriuš Alfonsas Mikulskis

Pas mus lapai jau geltonuoja ir krinta,, o N. Dakotoj jau iškrito sniegas.

PIRMADIENI ŠAULIAI NUŠOVĖ

SOVIETŲ SPECIALISTAI APIARNAUJA SIRIJON 
ATVEŽT AS ATOMINES SOVIETŲ RAKETAS

- RoŽrT McFarlane prezi-’ WASHINGTON, D.C. - Pra- Iš vrso-Liban^jau nušauti 
dento .parinktas Saugumo tary- eit3 penktadienį prezidentas R.. JAV marinai.
hnc nariu į Reaganas pasirašė įstatymą, ku-

I ris leidžia prezidentui siųsti į 
; Libatt^^merikos karo jėga^.

"" " “gu^Ėjjįiane yra 1,700 msg 
□riė'kžrrtu su prancūzais, 
ir italais bando a (statyti [delis gaisras,

Praeito penktadienio ryte nuo širdies ligos Clevelande 
mirė kompozitorius ir dirigentas Alfonsas Mikulskis. Prieš 
15 metų jis buvo suruošęs koncertą Naujienoms.

Muzikas Mikulskis visą laiką vadovavo Čiurlionio cho
rui, kuriam SLA buvo padėjęs įsigyti savo centrą Clevelande.

Muzikas Mikulskis buvo gimęs 1909 metų rugsėjo 14 d. 
Panevėžio aps., Pušaloto, vis.. Daglėnų kaime. Jis baigė Jo
niškėlio vidurinę mokyklą. Muzikos mokėsi Klaipėdos mu
zikos mokykloj ir Kauno konservatorijoj. Dirbo Kauno ir 
Vilniaus radijo stotyse.

Liko nuliūdusi Ona Mozoliauskaitė Mikulskienė, muzikė 
kanklininkė, kanklių orkestro vadovė.

Miręs muzikas bus laidojamas Clevelande.

šeši

Sovietų atomine raketa gali nepa
siekti JAV, sako dr. Keyworth

RUSAI NETURĖTŲ GĄSDINT! IŠVAŽIAVIMU Iš ŽENE- 
NEVOS KONFERENCIJOS, SAKO MOKSLININKAS

WASHINGTON, D.C. — Pra
eitą ketvirtadienį prez. Reagano 
mokslo reikalų patarėjas dr. G. 
Keyworth 2nd skaitė paskaitą 
otomo srities specialistams. Pa
skaitoje dalyvavo visa eilė 
mokslininkų, Pentagono įvairių 
sričių specialistai ir fizikos bei 
chemijos žinovai.

Dr. Keyworth patarė prez. 
Reaganui pranešti Sovietų Są
jungos valdovams, kad jų ga
minamos atominės raketos gali

. neatsiekti savo tikslų. Jie turėtų 
žinoti, kad amerikiečiai gali pa
leisti laserio spindulius, kurie

' pasieks Amerikon skriejančią 
Į Sovietų raketą ir ji toliau nepa- 
■ judės. Gali pridėti, kad ameri- 
i kiečiai paleis laserio spindulius 
“už dešimties metų”, šioje sri
tyje amerikiečiai jau dirba.

Kai rusai bus informuoti apie 
prezidento Reagano pasiūlymą 
sunaikinti atomines raketas, tai 
jie nesijuoks iš pasiūlymo, bet. ties. Jis mirė 1942 metais. Jis 
pradės rimtai jį svarstyti. Da- nemokėjo itališkai, bet pamatus 
bar jie gąsdina JAV atstovus pramoko. Per 40 metų jis klau- 
ženevos konferencijos metu,

bet paskutiniu metu jis pakeitė 
savo nuomonę. Galimas raiktas, 
kad Gromyką pasiekė dr. Key- 
wortho Washingtone padarytos 
pastabos. Gromyka pastebėjo, 
kad Sovietų delegatai pasiliks 
Ženevoj ir toliau svarstys gali
mybe atominiu raketų nevar
toti karo reikalams.

PASKELBĖ ŠVENTUOJU 
KROATIJOS KAPUCINĄ

VATIKANAS. — Popiežius 
Jonas Paulius II paskelbė šven
tuoju vienuolį kapuciną Bogdan 
- Leopoldą Mandičį. Savo laiku 
jis buvo labai veiklus Kroatijoj 
ir kišosi į politiką.

Kun. Mandiė buvo priverstas 
bėgti iš Kroatijos. Jis pasiekė 
Italiją šimtmečio pradžioj. Tuo
metinis popiežius, norėdamas jį 
atpratinti nuo politikos, pasiun
tė į Paduvos miestą, o ten jis 
turėjo klausyti žmonių išpažin-

PREMJERAS B. CRAXI 
SKRENDA Į WASHINGTON^

| ROMA, Italija. — Italų kabi-. 
I netas posėdžiavo praeitą penk- 
| tadienį, kad galėtų aptarti prem- 
į jero Bet tino Craxi kelionę į 
'Washingtdną. Craxi planuoja 
antradienį būti Washingtone, 
pasitarti su italų ambasadoriu
mi, o vėliau pasimatys .su pre
zidentu Reaganu. į-.. t.T7 . ...’.djos, nes JAV nenori svarstyti 

Craxi niekad neatstovavo Ita- -Sovietų pasiūlymo, bet reikalau-

Buvo sutarta su Libano 
riausybe. o vėliau ir su driizų 
vadais,>kad bus sustabdyti pro- 
vokacimai užpuolimai prieš JAV 
marinus, prancūzų ir italų ka-

___  rius. Amerikiečiai pranešė Liba-i lijos užsienyje. Jis net nelabai i ja svarstyti prezidento Reaganu 
'iLibano nepriklausomybę. Keli! no vyriausybei apie provokacinj 

i Kongreso nariai kėlė triukšmą, užpuolimą, bet į drūzus daū- 
; nenorėjo leisti prezidentui siųs- giau nesikreipė.
Ui marinų į Libaną, buvo įsiti- Pirmadienį ir vėl buvo pa
akinę, kad šis žingsnis nuves leistos kelios kulkos iš italų ka- 
I kraštą prie didelių išlaidų ir, ko rių saugojamo sektoriaus į pa- 
gero. prie didesnio įvėlimo, bet sienį saugojančius marinus, šį

‘ paskutinėmis dienomis jie pa
keitė savo nuomonę, kai patyrė

• apie atvežtas vidutinio dydžio 
Sovietų raketas ir patarėjus.

Sovietų valdkiai nereikia atsi
klausti parlamento. Politiniam 
biurui nutarus, buvo pasiųstos 
Sirijos 
dydžio raketos, o kartu ten pa
sėsti ir specialistai toms rake
toms aptarnauti. Pasiųsti ne tik 
specialistai, bet ten atvyko ir vi
sas personalas raketoms sau
goti. Iš viso šiandien Sirijoje 
yra 7,000 Sovietų karių. Aiškus 
daiktas, kad jie kariai specia
listai, bet Senato valdžiai nebe- 

, reikia prašyti parlamento ar ka- 
! nuomonės vadovybės leidimo I •
šiems kariams pasiųsti. Ten vis
kas atliekama patylomis.

Praeitą sekmadienį Amerikos 
marinai patruliavo aerodromo 
srities pakrančius. Marinams

! pravažiuojant pro universiteto 
knygyną, iš italų karių saugo
jamo sektoriaus buvo paleistos

( kelios kulkos, kurie užmušė vie
ną mariną ir sužeidė tris kitus.

vyriausybei vidutinio

KAI.ENDORĖ1.IS
Spalio 18: Lukas ev., Milgau-

; das, Ralvilis, Mylita, Gentvilis, 
į Bruknė.

Saulė teka 7:06, leidžiasi 6:07. i
Oras vėsesnis, gali lyti.

vy-

Pirmadienį ir vėl buvo pa-

kartą marinai šauliai jau buvo 
pasiruošę. Jie nustatė iš kurių 
namų paleidžiamos kulkos į ; 
JAV prižiūrimą sektorių. Kaip 
tik pasiruošdavo priešas paleis
ti kulką į amerikiečius, jis pats 
pirma ją gaudavo.

Paaiškėjo, kad į amerikiečius 
pradėjo šaudyti musulmonai ši- 
jitai. Jie pakėlė triukšmą, kad | 
amerikiečiai nušovė penkis šiji-į. 
tus ir 10 sunkiai sužeidė, bet/ 
pirmadienį šijitai jau buvo nu-. 
stoję šaudyti į JAV marinų pri- j 
žiūrimą Beiruto zoną.

sė išpažinties, neprotestuodamas
ikad jie išvažiuos iš konferenci- prieš popiežiaus Įsakymą. Sek-

susipažinęs su iki šiol galiojau- pasiūlymą, 
čiais susitarimais, todėl jis no-j 
rėjo išgirsti iš buvusio premje
ro ir krašto apsaugos ministerio 
apie susitarimus su JAV. Craxi 
principe yra priešingas Ameri
kos atominių ginklų išdėstymui 
Vakarų Europoje, todėl dabar 
jam labai svarbu nuodugniai 
aptarti priemones, kurių italai ( 
privalės prisilaikyti

madieni šv. Petro aikštėje susi
rinko apie 100,000 žmonių ir 
dalyvavo šv. Leopoldo kanoni
zacijoje.

AZIJOS AERODROMAI 
LAUKIA GROBIK Ų

KUALA LUMPUR. Malaizija. 
— Vietos aerodromo vadovybė 
gavo pranešimą iš Europos, kad

Dr. Keyworth paskaitą suruo
šė Karo jėgų susisiekimo ir 
elektronikos draugijos nariams: 
Jeigu Sovietų atstovai žinos, 
kad jų atominės raketos yra be
jėgės pasiekti paskyrimo vietą,
lai atsisės ir svarstys preziden- keturi lėktuvų grobikai išvyko 
to Reagano; pasiūlymą.

VIENĄ,t Austrija. — Vakarų 
j Vokietijos užsienio .reikalų mi- 
nisteris Hans Dietrich Genscher

DIKTATORIUS ZIA TARIASI du kartu tarėsi su Andrei Gro- 
SU POLITINIU PRIEŠU

ISLAMABADAS. Pakistanas. 
— Diktatorius Zia Julhak nuste
bino visą Pakistaną, kai pasi-

1 .kvietė pasitarimui gen. Chalid 
j Mahnul Arif.

Generolas Arif ilgus metus 
tarnavo Pakistano kariuomenėj, 
žino veikiančius įstatymus, bu
vo priešingas premjero Zulfikar 
Ali Buto sušaudymui. Bet Zia 
užsispyrė, pakeitė teisėjus, su
darė naują bylą, nuteisę Buto ir 
jį sušaudė. Gen. Arif tada pa-, 
sitraukė iš Pakistano kariuo
menės. I

Dabar gen. Zia nori pakeisti

į Pietų Aziją, kur jie planuoja 
pagrobti dideli keleivinį lėktu
vą. Pranešta, kad lėktuvą pa
grobs europiečiai, azijatų pa
dedami.

Aerodromų vadovybė labai 
atidžiai seka keleivius, kad pa
stebėtų panašius grobikus. Pa
našiai yra sekami

; myka įvairiais krašto apsaugos 
reikalais.

Gromyka pasakė, kad jis pats
nežinąs, ką patarti. Jis buvo įsi-' našiai yra sekami keleiviai 
tikinęs, kad Sovietų delegacija Bangkoko. Hong Kongo ir Ran- 
pasitrauks iš Ženevos posgdžių, gūno aerodromuose.

ATLEISTAS BRITŲ PREM
JERĖS BENDRADARBIS

x t

LONDONAS, Anglija.—Prem- !
j erė Margaret Thatcher labai 
nenorėjo, bet ji buvo priversta 
atleisti krašto apsaugos minis-1 
terį Cecil Parkinson. Jis buvo Į
geras kalbėtojas, gabus admi- konstituciją, bet jam nesiseka, 
nistratorius. Premjerė dažnai j 
su juo pasitardavo įvairiais į 
valstybės reikalais.

Visa nelaimė, kad į krašto ap-i 
saugos ministeriją jis atsivedė i

Jis paskelbė rinkimus 1985 me
tais, o gyventojai nori, kad jis 
greičiau pasitrauktų. Zia už
draudė protesto demonstraci
jas, šaudo žmones, bet jie ir to-

savo sekretorę, o dabar ji jau Į liau protestuoja ir reikalauja, 
tapo nėščia. Tai sukėlė daug. kad Zia pasitrauktų.
šnekų. Ministeris Parkinson bu
vo vakar galutinai atleistas.

Premjerė paskyrė buvusį la
kūną Norman Teboll ministerio 

..pareigoms. Lakūnas yra išėjęs 
atsargon, tai užims laiko, kol 
nuodugniai susipažins su minis
terijos reikalais.

— Prez. Reaganas yra 72 
metų. Jis kandidatuos preziden
to pareigoms dar vienom ketve- 
rių metų terminui.

— Filipinų prezidentas Fer- ( 
dinand Marcos uždraudė polici
jai šaudyti į demonstrantus.

Paskutinėmis dienomis
įvairiose Vakarų Vokietijos vie
tose vyko protestai prieš bran
duolinius ginklus.

— Kariuomenės vadovybė da
vė 24 valandas Grenados prem
jerui atsistatydinti.
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TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai

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

ŠARLATA.NYSTĖ IR JOS AUKOS

tokie nelaimingieji

MANTGIRDAS MOTERAITIS

Visada geriau tokiais at- 
užbėgti ligai laiku už

jau liaukimės besiskun-

Dagys

(Tęsinys)

Paėmęs saują tų grūdų, 
Ką tik į maišą gilbertų. 
Artojas džįaugiąsi, kad sunkūs, 
Pajaučia jųjų vertę rankos: 
“Duonelė bus iš jų skani, 
Kad mes tik būtume sveiki...”

* * 4
Kaip ežios skirsto it dalina 
Laukus vienokius nuo kitų, 
Taip šventės žmones atgaivina 
Ir teikia jiems naujų jėgų.

Kaip renkasi būrin po mūšio 
Aptart laimėjimus kariai, 
Kaip į Olimpą net uždusę 
Į puotas kopdavo dievai, 
Taip pat ir žmonės šių laikų 
Geriausiai jaučiasi kartu.

Ann Landers, plačiai žinoma 
kolumnis’ė. tvirtina, kad šarla- 
tanystės auka gimsta kas minu
tę, o tokią ją išnaudoti pajė
giau.iėji šarlatanai net DU asti- 
randa- kiekvieną minutę. Tuo
jau mūsiškis ims klausti: “Kaip 
žmogus gali būti toks kvailas, 
kad jis patiki kiekvienam apga
vikui; <kaip jis gali pavesti savo 
turtą tokiam šarlatanui, kuris 
žada dangaus karalystėje užtik
rintą pirmą vietą prie švento 
Petro, tik tu mesk savo turė‘ą 
tikėjimą ir eik per jo siūlomą 
Ii ep. ei j; tik tu palik jam VISAS 
savas santaupas, o jis tau duos 
VELTUI nurodymus kaip alsi- 
gaiveiinti iš naujo, jis tau be at
lyginimo prisius niekus, aiški
nančius apie Kelnių karalystės piktinasi dėl tokių 
baisumus, o tu, velniškų baisy
bių išsigandęs, šliekis prie jo 
niekdar.bių, nes jis tave išganys. 
Na, kaip gali net pamokytas 
mūsiškis šlietis prie tokių apga
viku?!” ** • • I

Visa lekia nelaimė glūdi ne 
vien žmogaus kvailume, bet ir 
jo beviltiškame- nusiminime ii’ 
pagėidavįmų išsipildymais už
imtame galvojime. Toks galvo- 
jrfrias sumenkina žmogaus gal
vojimą ir užgniaužia sveiką 
protą. .

^Religiniai apgavikai dirba iš
sijuosę. Per radiją, spaudą ir 
televiziją jie suprakaitavę mul- 
kna nusiminusiuosius, pristaty
dami visokius neva stebuklin
gas per apgaviko tarpininkavi
mą apturėtus tariamus pasvei- nors ir savu noru jas ant savo 
Rimus. Sveikatos trokštamieji pečių užsikraunančių. Kaip su

Visokie apgavikai-šarlatanai čiulpia nekal-1 
tųjų lengvatikių pinigus ir gyvybę visokiais ! 
būdais, dieną-naktį dirbdami išsijuosę.

(Dabartinio gyvenimo tiesa) i 
šliejasi prie tokių šarlatanų, 
idant sustiprėtų, o tikrumoje — i 
Kad dar daugiau savą sveikatą | 
sumenkintų. Mums, normales 
niems žmonėms, miegant, iiusi-; 
minusiems-apleistiems. gcesnio 
gyvenimo trokštantiems mažai j 
padedant,
šliejasi prie šarlatanų. Pastarie
ji, savam žalingam darbui gerą 
dirvą turėdami, dirba be alvan- > 
uos. Ir uždirba milijonus žaliu
kų. Iš lengvatikių praturtėjoj 
jie samdo agentus. Tie agentai ■ 
gauna po 30 tūkstančių <l< lenų • 
per melus ir ima loti ten, kur 
laka. Taip ir sukasi apgavysčių 
ratai, nekaltuosius skriausdami. 
o apgavikus turtindami. Visi 
geros valios lietuviai jau labai 

šarlatanų
veiklos, dėl lokio didelio mūsiš
kių lengvatikių išnaudojimo, kai 
tų lengvatikių vienas vieninte 
i is negerumas yra i u neišmany
mas- ir minkštakošiškumas. To
kius mes visi turime globoti 
daug energ'mgiau, negu ligi šiol 
kad glcbcjome. Tada šarlata- 
lams bus atimta duona.iTięšiog 
reikia stotis’ piešiu 'prieš visus

■ tokiu apgaviku žmonių menkin- i 
tojus.

Mes turime pasibaisėti jų 
nįekdarbiais ir eiti pagalbon 
skriaudžiamiems visa sava jėga. 
Nusiteikime tokion .pagalbon ii 
jon leiskimės, visus savus men-1 
kesnius reikmenis šalin pastų- j 
mę. Juk negalime toliau pakęs 
ti mūsiškių lengvatikių kančių, :

Pianistas Manigirdas Motekaitis daug koncertuoja Ame
rikoje ir užsieniuose. Jis yra koncertavęs kaip solistas Chica- 
gos NBC Televizijoje su simfoniniu orkestru “Artists’ Show
case programoje, su Chicago Philharmonic Orkestru Audi
torium Theatre, ir atlikęs daugybę kitų koncertų, gaudamas 
geriausius įvertinimus iš spaudos.

M. Motekaiėio koncertas įvyks š.m. spalio 23 d., sekma- 
dienį, 3 vai. popiet, Jaunimo Centro didžiojoje salėje. 5620 
S. Claremont, Chicagoje.

ligomis kovoti medicina ,pradė- Palinkusį karklą visokios ož- 
jo tikra s b'dais, nors žmonės, kos graužia, sako mūsų žmonės, 
dažnai del tamsumo, priešinosi 
;okiai kovai, taip ir mes leiski
mės saviems broliams pagal
bon, nors jie dėl savo tamsumo 
tokios pagalbos neprašo, net jai 
priešinasi. Tik kai jie susipras, 
ims vertinti mūsų jiems teikia
mą gėrį.

Tokius karklus išnaudoja tūlas 
pirties savininkas, tvirtindamas, 
kad jis pagydąs odos vėžį, kad 
jis išvaląs nuodus iš kūno per, 
odą. Tai baisi nelaimė: lengva
tikiai ims pirtyje vėžius gydy
tis, jie tarsis toks elgimasis bus 
pigesnis ir patogesnis.

menką malsią naudoja. Ypat 
mažai vaisių, daižovią valgo'; 
Tada, žinoma, sustoja viduriai 
čia kur buvęs, kur nebuvęs prL 
sistato apgavikas: siūlo jiems 
už aštuonis dolerius menką 
oonkutę vidurių paliuosavimui 
vaisių (metamucil). Tai ne -kas 
kitas, kaip javų, vaisių, daržo* Į 
riu sėlenos.

Už tai visi palinkusieji kark
ai ats'tieskite ir visos ožkos 
jūsų graužti nepasieks: pradė
ti te .abai gausiai valgyti vai
sius, daržoves įvairiausiais pa- 
/jdalais. Tada viduriai ims 
reikti normaliai. O kai viduriai 
neveikia, nežiūrint normalios 
m tybos, prisieina juos ištirti 
»y dytojui talkinant. Mat, gali 
vėžys užspausti žarnos spindį ir 
viduriai tada nesituština. Taip 
elkitės kiekvienas, nes pavėluo
tas tvarkymui žarnose vėžys 
gali atnešti neatitaisomų nege
rumu, 
vėjais 
akių.

Tik
dę, kad neturima dantų, kad 
nevirškina-pnčia, todėl daržoj 
vių ir vaisių nevalgoma. Virki-' 
mes, susimalkime, susitrinki- 
me, vaistų virškinimui su gyriy-f 
tojo pagalba apturėkime, ir būĮ 
tinai daržoves - vaisius gausiau-, 
siais kiekiais naudokime. Netin
gėkime tinkamą maistą pasiga-f} 
minti. Pensininko dienos ilgos, 
naudokime jas ne vien poilsiui, 
bet ir sveikai mitybai. O visi 
kiti pensininkams talkinantieji,- 
imkime jiems tikrame reikale 
TINKAMAI PADĖTI. Ypač or* 
ganizacijos, ir religines įskai
tant, meskime vien 'baliais besi
rūpinę, imkime griebtis už tikro-: 
darbo, už atsakančios pagalbos . 
savam artimui. BALFo ir bal- 
fiečių pavyzdžiu visi kiti pradė
kime naudingą veiklą. Tuomį" 
įprasminsime mes savo čia ant 
žemės gyvenimą. Gana religi- 
trinkams vien apie Dangaus ka-1- 
ralystę skelbus ir jon žmones- 
neva rengus. Tik per atsakančią' 
veiklą savam artimui mes užsi- 
‘ikrinsime sau čionykštį ir fę-

Po darbo reikia pasilsėti 
Ir pasidžiaugti su draugais, 
Kad nepradėtų įkyrėti 
Skubėjimai tie su vargais.

Kad būt laiminai talkininkai, 
Ir sotūs uolūs darbininkai, — 
Jiems šeimininkė už tą gerą 
Apkrauna valgiais ilgą stalą, 
O šeimininkas už jų triūsą . 
Atsidėkodamas, iš rūsio * 
Alaus statinę išvolioja . 
Ir kūlėjams ją paaukoja 
Nuplauti dulkėms, per kūlimą, 
Kurios jų gerkles išdžiovino.

Juk malonu yra labai' 
Kada patenkinti draugai

&
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Ne vien religijoj žmonės 
išnaudojami

For the woman
N

her family's finance
Tou can’t aSTord to be 
Because if you’re in charts J.

JLL

1

And that’s where U-S.
Savings Bonds come in. Bu* 
them through your bank. O 
encourage your husband 
sign up for the Payroll Bar
ings Plan where he workx

That way, while you’re 
meeting the day-to-day ex- 
perves, vou’ll still be ouildiry 
a more secure future tor your 
family.

U.S. Savings Bond*. For 
the woman who really knows 
a good bargain.

pigesnis ir patogesnis. nykštį, jei norit, gyvenimą. Nė
Alkoholikai, menkos mitybos | zienam, ypač dvasiškiui, neleis

ta.inkusieji karklai, netenka j tina dykaduoniaviniu bei lėiiig; 
vyriškumo jaunesniame amžiu
je. Tada tokiems, kaip vinis ne
judriems, ateina šarlatanas “tal
kon”: j__  ___  ... _ ____
for man”: cinko 25 mg. table {Tai bus mūsų lietuviškiausia, Į 
tęs; jis pataria jiems vartoti J krikščioniškiausia elgsena. Tc- 
stirnos taukus (Musk oil) po 
vienuolika dolerių už buteliuką.
Dar trečias apgavikas siūlo oro 
pripučiamus Įtaisus šilam reika
lui (air inflatible device).

Tokie ir šimtai kitokių apga 
vikų išniLslų nieko nepadeda ly
tiškai pastipusiam vyrui. Jani 
reikia kreiptis pas gydytoją 
urologą, ar savo šeimos dakta
rą, kad šis ištirtų tokį ligonį 
surastų jo nusilpimo priežastį ii 
patartų atsakantį tvarkymąsi. 
O visiems vyrams patartina jau 
dabar liautis savo kūną silpninti 
visokiais nuodais: alkoholiu, ta
baku. netinkamu maistu (vien 
miltiniais mėginimas pasisotin-

• ti, kada reikia būtinai kartu 
i valgyti ir daug baltymų: kiau- 
i šinio baltimas. pieno baltyiriai 
■ ankštiniai javai, paukštiena, žu- 
I vis — visas maistas turi būti pa- 
, kankamai liesas). O kai vyras 
: pasinis dėl savo prigimties su- 
! merb;— :— -
1 tikt
I i

jis siūlo ’‘Natural tonic i -r

valikių išnaudojimu sau duonų 
pelnytis. Tapkime kiekvienas 
>au žmonėmis, neišnaudokime 

nesileiskimės išnaudojami.

I

1

kios visi trokštame, tad imki
mės atsakančios veiklos tokiam 
troškimui įgyvendinti mūsų 
tarpe.
Išnaudotojų gausybė, tik suki

mės ir kratykimės nuo jų
štai plokščios krūtinės savi

ninkės mergaitė, trokštanti nor
malaus moteriškumo, kviečia
ma apgaviko naudotis jo pata
rimu krūtų padidinimui. O tene
gąsdina vėžiu, kaip anas apga-| 
zikas pragaru, šeimininkę, ver
dančią valgius aliumininiame 
■nde. žinoma, už gražias žaliu- 
;ų sumas toks apgavikų patar- 
savimas siūlomas.

Po išgertuvių tų: gerų
Iškilo ten keistų ininčių:
“Žinai-tu ką?” — prabilo, vienas 
Į sūnų pusgirtis kūlėjas.

‘‘Dabar tu daug grūdų turi, 
Taj juos laisvai naudot gali. 
Mes padarysime gėrimo, 
Kokiu vaišindavo tėvai 
Savus svečius lig pasiutimo, 
Nors būdavo labai retai, 
Bet dainos sklisdavo plačiai. 
Kada anų gera valia 
Jų laimei buvo palenkta.

Taip tu svečius vaišint galėsi 
Ir pats daug džiaugsmo apturėsi 
O jei pakviesime mergiočių, 
Tai visko bus mums ligi sočiai”.

♦ * *
Jaunystė greit sprendimą daro, 
Nes viliasi sulaukt tik gero.
Ji veikia taip, kaip jai patinka, 
Ir laimi daug ar apsirinka.

(Bus daugiau)

po plaukais: lavinkime savo 
protą ir didinkime savą išmintį. 
Daugybė yra praplikusių labai 
laimingų vyrų savo gyvenime, 
jei jie užsiima kūrybiniais, žmo
nijai naudingais darbais.

O ten vėl apgavikas siūlo jau
nuoliui per kelias savaites pa
gijimą nuo veido spuogų. Tokią 
ligą febai sunkiai sekasi sutvar
kyti net labai patyrusiam gydy
tojui. Tik lengvatikis gali pati
kėti apgaviko darbui.

štek nūkusfart siūloma be Jo
kių pastangų saiiesėjtftią, ėai-l 
gani kiek ūorirria ar ftas imn- 
fna. DMėsrifs apgavyste sdrikn 
rasti, o vienok daug lengvatiki^ 
leidžiasi tokioms ožkoms sa$ė 
graužti. • :

Labai lengvai išnaudoja šar
latanai lytiškai pastipusiuosius 

Tas' ta4> vadinamose “Sex Clinic". 
Jie gerai pelnosi iš nepagydo
mai sergančiųjų vėžiu bei ftka-; 
tais. Apgavikai paperka tūlua 
pažįstamus, l<ad jiė skelIltV Hie-1 
l&gfagas žinias apie hėva aptu
rėtą pagijimą. Yra nrt. tokių, 
kurie religiniais bumetūnAn (re-

Ilginiai pakvaišėliai) 
mediciniško gydymo, 
ria melstis. O spic 
darbus įlūtyli. Tokių visi Ven
kime iš tolo.

Visose srityse tyko opgm Ibs. 
Čia jis ihutkina pasilpiuiūs dėl 
mažakraujystes, s i ū ly dairias 
Geritol, k Ada tokiam reikia lik
to mediciniško gydymo. Ten 
kitas apgaudinėja vė m scr- 
gančiuoshte, artritą nėg-Tunjan- 
cdiia. suliesėti riorin.k^ lytiš- 
M nusiipurfus. McgS matnn- 
Čioosius. siūlydAmes fh<ti aki-

atsisako 
•Tiė pata- 
leikfeftiusTen vėl šarlatanas beldžiasi į 

moteriškės duris, siūlydamas 
‘paslaptingą” (kaip anas pirty
je “paslaptingas” piliules) kre
mą veido raukšlių išlyginimui, 
nors tai brangus kremas, jis 
esąs pigesnis už operacijos bū
du veide raukšlių prašalinimą.

O čia vėl atpgavikas siūlo, pa
veldėjimui veikiant, plinkan
čiam vyrui kremą plaukams at
auginti. Jo tėvas pfiko vyriškai 
ir sūnui ta pati negerovė pateko, 
čia nieko nepadarysi, prisieis 
parūką nešioti, jei kitoks neno
rėsi rodytis žmonėse. Bet kokių 
priemonių naudojimas paveldė
to galvos plaukų netekimo rei
kalu yra savos piniginės ploni- 
nimss. o gamintojo ir tų tepalų 
pardavinėtojo tukinimas. 
pats niekas yra ir su plaukų at-

menkimo. tada prisieis jam su-
Ii su likimu taip, kaip ir 

jos netekusiajam. Tokiam 
kia žino!i, kad visokie išnaudo- 

j tojai ims jam talkinti taip, kaip 
varnos talkina daržan išmestam 
kiaulės skrandžiui.

Knėpt knėpt, ir jau 
pavalgęs

Daug pensininkų niekais save 
verčia, menkai valgydami. To
kie nežino, kad jie save menki
na. Jie tik knėplelt, ir jau šali
nasi nuo stalo. O jei ir valgo, 
lai skuba, jų dirbtiniai dimtys| auginimu persodinant juosi Tai 
kleba, maisto trupiniai byrių galvos odos išnidrinfinias, taip 
lauk iš burnos. Tiesiog verkji labai gudriai televizijos rekla- 

’ norisi, žiūrint j tokius SaVižii- 
džius.

Taupydami pinigus (jų turė
dami pakankamai) nežinia kam, 
jie valgo ne tik mažai, bet ir

ko- 
rei-

įsrada. TTg m m Jonelis 
Dufrriėlia, leftgvatikis, į ą inkęs 
karidas. ir pas-Hkėž šarltr'ahais- 
•pįjavikaiš, fei jię netrūks nuo 
tašęs nuririrtf devynias cdas h 
palikti tūve, kaip andjė pasako
je nuluptą ožką, vistfoems ę»- 
tšalaorig graužti. At-ku, 
bar kiekViri

mosc užtušuojamas. Nė vie
nam palinkusiam karklui nerei
kia tokių sirenų klausytu ik jų 
vilionėmis susižavėti. Visi vy
rai daugiau rūpinkimės, kas yra

į

nUo įvi.<r4<id MpgAlipI. >' k’ ;
F^ašknltytl. ' idefs

EncydopėdiB A to 'z antine
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Mergaičių D kl. — šuolis Į

Kiekvienoje klasėje už iški-

SIUVeJASM. ŠILEIKIS

ja laidojo minislerius, nužudy
tus Burmoje. ■' u '

specialios dovanos, kurių laimė-

— Kisingerio komisija susili
ko su Guatemalos prezidentu 
Oscar Mejias Viclores ir tarėsi 
tris valandas.

n usia lyti 
aparuius 

pasauliui

— Sirijos kariai Tripolyje 
bsndė nuginkluoti palestinie
čius, bet jie atkakliai priešinosi.

SAULĘ SUPA PUTNAGO ŽIEDAI 
penai praeitą penktadienį huotraukos rodo, kad tokie žie

dai yra.
Japonai, aišku, gavo nuotrau

kas atsiuntė Amerikos mcksli- — Libane, Tripolio mięsto 
gatvėse, praeitų ketvirtadienį 
ėjo kruvinos žudynės.

šalia lietinių, latvių n estų, 
kaip svečiai dalyvavo ir būrelis 
suomiu.

; Varžybos sutraukė 9-1 daly
vius, iš kurių 63 buvo lietuviai,:

fotografijas, kurios
ado, kad Saulę supa dvejopi 

u nago žiedai. Amerikos moks
lininkai prieš 20 rrtetų p slebė- ninkams. Japonai padarė tiks-

— 1.38 m (4'-6Į4”).
— Beisbolo me 

110T-7” (33.70 m) —

PABALTIECIŲ LENGVOSIOS 
ATLETIKOS PIRMENYBES 

, I, ‘ ■

siu metų rugsėjo 10-11 dienok 
mis Kanados Estų stadione 
“Isekaąru”, kuris yra Udora,' 
Ont, vietovėje, apie 50 mylių 
į šiaurės rytus nuo Toronto, 
įvyko 1983 m. šiaurės Amerikos 
P-abaltieėig lengvosios atletikos 
pirmenybės* kurias vykdė To
ronto Esiųi špurto klubas “Ka-

ta į II PLSŽ-nių programą, tai
1983 m. Š.A. lietuvių pirmeny
bės. šiose klasėse buvo išvestos*
iš pabaltieėių varžybų.

Varžybose buv<5 pagerinti 5
Š.A. Pabaltiečių pirmenybių re
kordai: , ,

Mergaičių B kl. — 400 m bė
gimas 1:06.9 min. — Adria Mo
tiejūnaitė (Žaibas).

Berniukų C kL — 400 m. —>
58.1 sek. — Jonas Natkevičius j i 
(žaibas).

Berniukų D kl. — šuolis į § 
aukštį -r- 1.42 m (4’-8”) — 'A. 

kurie atstovavo Toronto Aušros A. Žaliauskas (Aušra).

jo, kad Saulę supa kažkokie žie
dai, bet amerikiečiai negalėjo 
nusUUya, kekie tie žiedai buvo, 

tarpu japonai mokėjo ge- 
erdvei fclogra- 
ir paskelbė vi- 
pada. y tas nuo-

(28), Hamiltono Kovo (17).
Glevęląndo Žaibo (15) Detroito aukštį — K. VilmanLs (Latv.) 
Kovoj (2) ir Bostono Grandies!
(1) sporto klubus. Buvo tikė-l Mergaičių E 
tąsi, kad.-kas nors pasirodys iš tima:
Chicagos, tačiau tas neįvyko, Kim Roost (Aušra).
nežiūrint, kad chiįęagiškiai taip Kiekvienoje klasėje už iški- 
skaitlingai pasirodė Il-se PLS liausią pasekmę buvo skiriamos 
Ž*se Chicagoje.

Palyginus su keletu praėjusių! tojus patiekiame:
metų, šiemetinės varžybos buvoij Vyrų — J. Salovaara (suo
miniai menkesnės. Ypatingai mis)—už disko metimą — 38.40 
silpnai buvo atstovaujami ,ląt- 
viai ir estai. Nors lietuvių buvo 
ir daugiau, tačiau toli gražu ne
prilygo H PLSŽ-nių varžyboms, 
kur -.dalyvavo 162.

Negana to, prastai paruoštas 
stadionas ir karštas, -drėgnas bei 
vėjuotas oras sudarė labai ne
palankias sąlygas varžyboms. (Aušra) ;— 5 * •***-'*•' .Anfra vertus; ir patys daly- — 11.7 sek. 
viai daugumoje atvyko gana 
mažai pasiruošę, kadangi rie se- 
zdno įmetu' sunku lengvaatletus 
išlaikyti paruoštyjė. <

. Pasekmės. buvo daugumoje 
žemiau vidutiniškų, ypatingai 
vyrų-jaunių.-..A. klasėje,, kur ir 
dalyvių buvo labai inažai. Ge
riau atrodė jaunesnės prieaug
lio klasės.^ J ; .

šį kartą dalyvavo ir senjorai, 
įvairiose amžiaus klasėse. Atro-!

mis)—už disko metimą 
m. (126’<’).

Moterų — J. Orentaitė (Detr.' 
Kovas) — už šuolį į aukštį — 
1.50 (4’-ll”).

Jaunių A — M. Kampe (Žai
bas)-----už 400 m. bėgimą —
55.8 sek.

Jauniu B — Kėstutis B'elaišis 
už 100 m bėgimą

DETROITO NAUJIENOS
JUBILIEJINIS V LIKO SEIMAS DETROITE

šiais metais Vyriausio Lietu- mas. 
vos Išlaisvinimo Komiteto sei
mas ruošiamas Detroito prie
miestyje Southfield, Mich., lap-

Tuo 
riau

• fuoti 
sam
traukas.

i Japonai ir mes visi žinome, 
; kad ore visą laiką yra daug 
vandens garų. Ypatingai jų daug 
yra vasarą. Vanduo garuoja, 
garai kyla į viršų, o kai garai 
atvėsta, tai sudaro debesį ir vėl 
krin.a žemėn. Japonai žino, kad 
tie garai kliudo jautriems foto 
aparatams fotografuoti erdvę.

Jie sugalvojo labai aukštai iš
kelti balioną, o baliono apačioje 
pritaisyti modernų erdvei foto
grafuoti aparatą. Labai aukštai 
iškilus, vėjo nėra, tai kaboda
mas aparatas gali laisvai, Že
mės garų netrukdomas, foto
grafuoti, kas jam labiausiai pa- 
tiska.

Savo balioną japonai nuvežė 
į Indoneziją. Jie apskaičiavo, 
kad Indonezijoje balionas galės 
aukščiau iškilti negu kitose vie
tose, ir kad ten bus maižausia 
garų, kai salose bus matyti Sau
lės užtemimai, tai bus geriausia 
Saulę tada fotografuoti. Balio- 

I nas iškilo tokion aukštumon,

lias nuotraukas ir nustatė žie
dus aplinkui Saulę, o amerikie
čiams pasakė japonams, kur i” 
kokie tie žiedai.

Astronomas dr. Robert R. 
Macqueen, tvarkytojas Colora
do valstijoj Boulder kalnuose 
Įrengtos aukštumų observatori
jos, jau 19GG m., nuvykęs į Boli
viją, pastebėjo kažkokius žie 
dus apie Saulę.

Amerikiečiai nustatė, kad žie
dai apie Saulę yra nuo 900,000 
iki 1,500,000 mylių atsiumoje 
nuo Saulės paviršiaus.

1927 metais olandų astrono
mai nustatė, kad žiedų medžia
ga, artėdamas prie Saulės, įkais
ta, žvilgsi ir galima įžiūrėti.

Amerikos astrofizikas dr. Pe
tersen nustatė, kad tie žiedai 
yra iš žemės paviršiuje esančio 
mineralo, kurį lietuviai vadina 
putnagu, o japonai ir amerikie
čiai vadina kvarcu.

Kiti mokslininkai priėjo įsi
tikinimo, kad putnago dulkės 
priartėja prie Saulės ir prade
da tirpti. Jos gali atitrūkti nuo 
kometų uodegų ar kitų erdvės 
kūnų.

Sunkesnės putnago dulkės su
daro didesnį žiedą apie Saulę. 
Kai tus putnago dulkės įkaista, 
tai jos susikirsto į dalelytes ir 
sudaro antrą žiedą apie Saulę^,

Japonai galėjo nufotografuoti 
putnago dulkes, nes jos, Saules 
įkaitintos, pradėjo žvilgėti.

Rep.

• James Madison buvo vie^ 
nas iš mažiausių JAV preziden
tų. Jo aukštis -— 5 pėdins 4”, i? n 

niekad nesvėrė daugiau 100 
svaru. •- > 1

ENERGY 
WISE

Chenge the on wd 
titan every 3,000te 
8,000 miles to ivoM / 
wasting gasoline.
Deni be a Bom Loserf

Mergaičių B — Adria Motie
jūnaitė (žaibas) — už 460 m. 
bėgimą — 1:06.9 min., ir Jas- 
mina Totoraitytė (Aušra) uži^jįjo nu-.n J2-13 dienomis, Die- 
šuolį į aukštį—.1.42 m (4 -8”). į vo Apvaizdos lietuvių parapijos 
' Berniukų C — Jonas Natkevi-Į sa]ėje> 25335 W. 9 Mile Road, 

čiųs, (Žaibas) — už 400 m bė- ■ §įmet bus švenčiamas 40 metų
1 ATLIKo jubiliejus.

Techniniai seimo reikalai pa- 
] vesta tvarkyli Vilniaus Krašto 

1 A? Žaliauskas į Lietuvių Sąjungos valdybai. Ji 
sudarė šios sudėties komitetą: 
Albertas Misiūnas — pirminin-- . vįce.

' pirmininkė, Valentina Osteikie- 
nė — sekretorė, ir Vytautas 
Gurka — iždininkas.

Susipažinimo vakaras 
j lapkričio 11 d. 7 vai. vak. 
; kricio 12 d. 9 vai. ryto 
' oficialus seimo atidarymas. Va
kare bus banketas su menine 
programą, kurią išpildys solistė 
Danutė Petronienė, tautinių šo
kių vienetas “Audinys” (vadovė 
Rusnė Kasputienė) ir sesutės — 
Kristina ir Regina Butkūnaitės.

Lapkričio 13 d. vyks, baigia
mieji posėdžiai ir seimo uždary-

gimą — 58.1 sek. j
Mergaičių C — V. Reinsalu-j

(estė). — už rutulio. (6 Ibs.) i 
stūmimą — 27’-8” (8.43 m).

Berniukų D —
dp? kad senjorų, varžybbs-.-daro- (AuŠFa):.'M.irŽ4Šūolį į aukštį — 
si populiarios; kitais metais.pla- 1.42 m (4’-8’’).
nuojama-pravesti senjorų pir-1 Mergaičių D — E. VilmonisĮ kas> Eu£enŪ’ax B1l,'lo£t’enė/7 
menybes atskirai. Senjorų gru
pes prasideda nuo 30 m. am
žiaus ir-eina kas. 5 metai (3^-34, 
35-39, 40-44 ir. t.t.). .

Stadionas yra estų vasarvie
tėje.' Aplinka labai ,graži. Vai-, 
šingi estai leido be užmokesčio

(Latv.) — už šuoli į aukštį — 
1'38 m (4’-6i4”).

Berniukų E — Jonas Motiejū
nas (Žaibas) — už 400 m bėgi
mą — 1:19.3 min.

Mergaičių E — Kristina Ai
derdice (H. Kovas) — už 400 m .

- 1:23.3 min.
’ i Iškiliausios pasekmės buvo iš-

aP'

naudotis Yašarviętėš pafalpomiš bėgimą — 
sportininkų ^ąpnakv^d&iintųi.

Kaip žinoma,- 1983 th. .šiaurės1 vėsios ’pagal \IAAF (tarptauti- 
Amefikois lietuvių pirmenybės1 nes) taškų vertinimo tabeles. 
buvo. įšvęstos; iš II P.L.S. ž-nių (ambus)
pasekmių, kadangi berniukų ir! —----------------
mergaičių E kl. (1973 ni. gimi-' » mylėti niekad nėra pervėlu, 
mo dr jaunesnių) nebuvo-įtrauk net ir sentbemiams.

Ncrėčiau seimo delegatams kad vandens garai foto apara- 
primmti, kad artimiausia nak- įuĮ vįsai nekliudė. .
vynės vieta numatyta Holiday 
Inn of Southfield, 26555 Tele
graph Rd. arba 24 So. Michi
gan 48032.

* * *
ŠIAUDINUKŲ PARODA

Spalio mėn. 9 d. Detroitan at
silankė menininkė ponia Aldona! dė Mėnulio kraštus, bet tuo pa- 
S; imininkas. ,Paroda buvo su- čiu buvo galima matvti ir Sau* 
ruošta Šv. Antano parapijos, lės kraštus.
mokyklos patalpose. Ant sienų 
buvo iškabinta 25 lietuviški' japonų 
šiaudinukai. Darbas buvo tikrai! Be to, 
labai gražiai atliktas. Buvo kuo Saulės užtemimą, jie pastebėjo, 
pasidžiaugti. Toks didelis skai-. kad aplinkui Saulę buvo du di- 
čius kūrinių bene bus pirmą' deli žiedai. Vienas žiedas buvo 
kartą Detroite. Kiek teko patir- j stambesnių dulkių, o antrasis 
ti, visi kūriniai buvo parduoti.1 buvo smulkesnių dulkių.

~ ... Niekas asksčiau nematė žie-la pačia proga ivvko ir Vii- , ,
niau prisiminimas. Algis Valtie, apImk"‘ SaU> °Ja?ona! Pa: 
kailis išdėstė ir iškabino dliug,dar‘! «era,s "“° rauk.asJIr tun 
to miesto fotografijų ir knygų ... . ~.... . o .. Inloneziios erdveje nutrauktosapie Vilnių. Matėsi ir Suvalkų j J J

Japonams pavyko padaryti 
dilelį .kieki Saulės lįztemimo 
uotraukų. Jie padarė kėlias, kai 
Mėnulis užtemdė visą Saulę.

Kai Mėnulis buvo Saulės vi
duryje, tai kraštuose-dar švietė. 

: Saulės spinduliai. Spinduliai ro

sutartis, kurią, tuoj po pasirašy
mo, sulaužė lenkai.

Tuo pat laiku gėlininkas J. ■

i

£

-. * Bet tai nebuvo svarbiausias 
astronomu atradimas; 
fotografuodami pilną^

Jasiūnas suruošė jurginų paro
dėlę, kurių buvo apie 15 rūšių. 
Parodėlei pasibaigus, visi daly
viai parapijos kavinėje buvo pa-

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
'• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno Ir mcksL 

IBM m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet neaenatą. Vine, 
Krėvės, Ipio Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanko* 
T. Raukfio, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir 1 
Meilaus straipsniai -bei studijos, iliustruotos nuotraukomis t 
M. K. Čiurlionio. M. ŠHeikio, V. Kašubo®, A. Rūkltelės ir A. Vara* 
kūrybos povęikriria. 365 pust knyga kainuoja tik $3.

'• DAINŲ IVrNTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos tr tai 
Hnių šokių pirmūnės Juorės Vaičiūnienės atsiminimai apie dafny 
iventea bei jų istoriją ir eigų. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomenimis: 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja M.

'• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraiy 
tas Fuoio Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne saunai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities Hte-

JHmijlinilllinilllllllllllllllllllinililininilllliillllllllllliuihininiliiiiniuillllllinis vaišinti kavute ir pyragaičiais.

, SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra - seniausia, didžiausia -ir turtingiausia lietuvių fraternalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 

't- darbus dirba. ‘
ŠLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 

apdraudų savo nariams. x A
apdraudžia pigiausiomis kainomis- SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. ' ' 
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas galt 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000. ~

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo-mokslo ir jų. gyvenimo pradžiau ■'

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

’ SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose. .
Kreipkitės j savo apylinkės kuopų veikėjus, 
jie Jums mielai pasetbėš į-SLA įsirašyti. - ■ ' ; .

Galite kreiptis ir tiesiai j SLA Centrą:

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

- Tel. (212) 563-2210 "

SLA

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

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

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių. 

Maistas iš Europos sandėlių.
MARIJA NOREIKIENĖ

Ant Sukauskas f i ’

2b01
1.

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

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

> LIETU V JLtKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-T<maJ*tnfc» 
IBomlri paraiyta rtudija tpie Rytprtrira, remiantis Pakalnės b 
Labguvos apskričiu duomenimis. Aprašymai {domūs Elekvienail 
Heturtųi. Leidinys ffiinrtraotM nnotrauYomJ*, pabaigoje duodami 
rttovarfflflų pavadtnlmaWr jų vertiniai J vokiečių kaJEf. E&SsJ

JUblQli

> KJ LAUKIS CIK*. raJytojoi Petronėlė OrtntaJtėf itib 
mfnSnal It mlnfjn^ipfe urmenls Ir vietas neprft Lietuvoje ir pir
ma brisiu bolševikų okupacijos metai*. Knyga turi 234 puslapius 
bet kainuoja tik IX

■> JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupm 
lai ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik it 
Jurgio Jalinsko knygoje tpie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe 
Mję. Dabar btttų ji gaHma pavadinti kovotoju už žmogaus teb*~ 
Knygs y-> didelio formato, 2^5 puslapiu, kainuoja $-5.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
W. 69th St., Chicago, HL 60629 ♦ Tel 925-2737

Mamri'JXLin 11 r i vim 1■

r
I

ii 
o

IN metų studijavęs, kaip

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 vaL vakaro. 

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

Tel. 476-2206

ATEINA LIETUVAMl

Bet Ear, 5ef Kuria kalba Buvo parašyta apie tMuvĮį Betariu® 
Ir Keturių £aI5q- Jis mokės! kartu su kum Ja'
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimu® 

Ir patarė mums toliau studijuoti.

CiItjm Į25. Kletf vlrieiialf

— Naujienos, Chicago, 8, BL Tuesday, October 18, 1983
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Faktai, o ne rašymo stilius
Bent kartą Mykolo Drungos galvoje nušvito šviesi 

prošvaistė. Jis Drauge iš Naujienų dienraščio atspaus
dino vedamojo vietoje dr. Vytauto Dargio skaitytą R. 
LB-nės atstovų suvažiavime pranešimą. Sunku suprasti, 

. kodėl Mykolas Drunga ėmėsi tokio žygio. Greičiausia bus 
dėl to, kad ir jam įgriso tie liaupsinimai vien tik “Lietu
vių Dienoms”, kurios šią vasarą vyko Chicagoje. Matyt, 
iįs ryžo^į supažindinti Draugo skaitytojus ąu daktaro 
KriSnehiisjastalwmis/- kuriomis ' jįdA atskleidė minėtų- 
■Dienų” antrąją n^d^lio pūsę;' Tiesą ’ pasakius, iki šiol 
iš bendruomenininkų niekas neišdrįso jas iš esmės’ ir visa
pusiškai įvertinti. Priešingai, visą laiką buvo rašoma tik 
tai, kad tos “Dienos” buvo toks didelis įvykis, kokio išei- 
vijoje dar niekad nėra buvę. Reikia manyti, tai ir buvo 
tas akstinas, kuris Mykolą Drungą pąskatino atskleisti 

- ir neigiamąsias “Dienų^-puses. Tams jis pasinaudojo dak-r 
taro pranešimu. Tiesa, jis pakritikavo daktaro rašymo 
stilių, bet šiuo atveju negi stilius yra esmė, o ne faktai, 
kuriuos daktaras atskleidė pusiau humoristiniu stiliumi.

Šios daktaro kritinės pastabos tikrai vertos nemažo 
dėmesio, su kuriomis turėtų susipažinti ir Draugo skai
tytojai. Be to, kiekvienas sąmoningas Draugo skaitytojas 
atskirs tikrus faktus nuo išsireiškimo formos. Juk svar- 

; bu tikri faktai, o ne rašymo stilius. Matyt, M. Drungai 
, pritarė ir Draugo redakcijos štaW, kad reikia šį daktaro 

pranešimą atspausdinti, ir tai ne bet kur, o vedamojo vie- 
■ toje, kad skaitytojai, jį paskaitę, sužinotų ko “Lietuvių 
; Dienose’’ buvo užsimota siekti, ir kas nebuvo pasiekta. 
; Reikia dar ir tą pabrėžti, kad laikraščio vedamieji reiš- 
! kia ir jo vedamąją liniją.

Šia proga tenka pareikšti, kad Naujienos visada, kas 
; liečia išeivijos planuojamus ar jau atliktus darbus, ar tai 
• politinėje ar kultūrinėje veikloje, vertina juos iš esmės. 
: tam skiria objektyvius vedamuosius bei straipsnius.

Tad ir šį kartą tenka, nors ir trumpai, paminėti kaip 
tos “Dienos” atrodė, jas stebint iš toliau ir neegzaltuo-

tais jausmais. Daktarui ir kitiems joa atrodę taip, kad tai 
buvo visiškas “politinis fiasco”. Ar tai netiesa?. Jos vyko 
šūkio ženkle: “Su kovojančia tauta”. Bet kiek tose “Die
nose” tos kovos buvo pademonstruota? Sakysim, ar Chi
cagoje buvo suruošta jaunimo kartu su senimu grandio
zinė demonstracija, reikalaujant pavergtai Lietuvai lais
vės? Kiek šis šūkis buvo išgarsintas amerikiečių spau
doje? Kiek tų “dienų” paskaitose buvo prisiminta mūsų 
žuvusieji dėl Lietuvos laisvės — partizanai, išvežtieji ar 
net tie, kurie šiandien kagėbistų yra kalėjimuose, tardy
mo kamerose kankinami? Kurioje lietuvių bažnyčioje 
buvo už juos suruoštos didingos pamaldos?

Tik prisiminkime vieną iš tokių paskaitų, kuri yra 
atspausdinta “Pasaulio lietuvyje”. Ji pavadinta “Bend
ruomenės didžioji misija”. Ją skaitė Br> Nainys. Bet apie 
kokią “misiją” jis kalbėjo? Tai buvo ne kas kita, kaip 
niekinimas mūsų Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto. Jis neigė jam pavergtosios tautos įgaliojimus 
ją atstovauti laisvame pasaulyje ir vadovauti kovai dėl 
jos laisvės. Jis kalbėjo savo “neakademiška” filosofija 
kontroversinius, mūsų išeiviją klaidinančius pareiškimus, 
Tai buvo paskaita, kuria jis ir davė progą okupanto sam
diniams pasityčioti iš mūsų laisvinimo veiksnių, pasity
čioti iš jo pareikšto apkaltinimo Amerikos. Antai, oku
panto spaudoje cituojamas toks Br. Nainio pareiškimas; 
“Vadavimas nedavė jokių rezultatų, kad daugiau, kaip 
rezultatų, kad daugiau, kaip keturiasdešimt metų niekas 
niekada reikšmingas pareigūnas, be tų gražių gundančių 
žodžių nieko daugiau nedarys. Nei dabar, nei tolimoj 
ateity”. (G.K. 1983, Nr. 35).

Tiesa, Br. Nainys savo paskaitoje pataria ten vyks
tant naudotis savo sąžine. Man rodos, kad kiekvieno ten 
vykstančio sąžinė nedraudė bendrauti su pavergtais He-, 
tuviais. Jis pasmerkia tik tuos, kurie bendrauja su oku
panto samdiniais.

Argi netiksli daktaro pastaba ir dėl meniškų progra
mų, kad šalia iškilios operos buvo pakviestas toks .viene
tas, kuriame vaidintojų keiksmojimai priminė Kauno ve
žikų “žodyną”? Juk;ne vien daktaras dėl jos padarė kri- 
tines> pastabas, bet- ir kitoje išeivijos spaųdųje ši Dainų 
šventė buvo įvertinta taip: “Iškilmingas šeštosios dainų 
šventės nuosmukis”. Buvo rašomą, kad kovojančią tautą 
atstovauti buvo parinktos Tallat-KelpšOs dainos. Jis ko
vojančiai tautai atstovauti netinka, nes jis yra Stalino 
premijos laureatas.

0 jaunųjų dailininkų parodoje dalyvavo Samuelis 
Rozinas, kurio kūrybą sovietinė spauda taip vertino: 
“Iliustracijos vaizdingai ir įtikinančiai pasakoja apie lie
tuvių darbo žmonių revoliucinę kovą, atskleidžia istori
nius įvykius”. Dėl jo “Akiračiai” stebisi: “Neaišku, kokių 
būdu Samuelis, perėjęs per daugelį Sovietijos miestų ir 
Izraelį, prisikapstė iki Chicagoje buvusios Pasaulio lie
tuvių dailės parodos”.

Gaila, kad daktaras nepaminėjo, kiek tūkstančių do
lerių buvo išmokėta “Dienų” užbaigai Chicagos restora
nui už iškilmingą užbaigtuvių balių, kai tuo tarpu reikią 
“ubagauti” renkant mažytes aukeles LKB Kronikoms iš
leisti, arba kai mūsų laisvinimo veiksniai yra sunkioje 
finansinėje būklėje, o ką bekalbėti apie išeivijos spaudos 
sunkenybes,

Argi ne tiesa, kad suvažiavime PLB-nės pirmininku 
buvo išrinktas žmogus, kuris paliko savo teisėtą žmoną, 
vaikus, sulaužė iškilmingą prie altoriaus duotą priesaiką, 
kaip rašė vienas Naujienų rašovas apie žuvies gedimą 
nuo galvos. Daktaras šį liūdną faktą humoristiniai ap
tarė, kad PLB-nės pirmininku buvo išrinktas toks, kuris

A. D.ėiūtė Trečiokienė

kuri

bu ve 
mezzo

J. KLAL'BEIKI?LOS ANGELES, CALIF.
ALODUOS DI0OTĖS TREČIOKIENĖS DAINŲ 

IR OPĘROS ARIJŲ VAKARAS
L D.K. Birulės draugijos L.Ą. pat kai kuriuos muzikos 

skyrius spalio 8 d. surengė dąi- nius pagrojo, 
nų ir operas arijų ' koncertą.
Dainavo solistė Alodiįa Dičiūtė Kaime operos solistė, 
Trečiokienė. Akornpąųavo piąni- sopranas. 1947 m. apsigyveno 
nu Charlotte Lausbetfg ir smui- Čikagoje. Dabar ji gyvena Šan
ku Raimondas Mickus, Prbgra- tą Monica mieste, Kalifornijoje, 
mos eigoje akompaniatoriai taip Tiek Čikagoje, tiek ir čia gyven- M . * f * ’ •

danu, vis ii kpu$ikinio gyveni
mo nepasitraukia. Mokę jaunus 
solistus dainavimo meno.

Solistė yra gimusi 1905 me
tais, tai losangeliškis jos kon
certas įdomus ir tuo požiūriu, 
kad aštuntą dešimtį gyvenanti 
solistė dar yra pajėgi scenoje 

■publikai dainuoti, šv. Kazimie- 
•<j (parapijos salė buvo pilna 
jub.ikos. Solistei nesigailėta 
plojimu ir pabaigoje daug gė- 

«,ių įteikta.
Gal korespondencijos skaity- 

ojams bus įdomu žinoti, kokias 
dainas bei arijas dainavo, tad 
nurašau iš programos. “Pavasa
ris eina” ir “Atsiveria širdis’’, 
abi iš “Samsonas ir Dalila”, 
muz. C. Sąint Saens. Akompa
navo smuiku R. Mickus ir Ch. 
Lausberg. “Habanera” ir “Se- 
guidilla” — abi arijos iš “Car
men” operos, muz. G. Bižet. 
Akompanavo pianistė.

“Chanson Louis XIII” ir “Ro
dino”, muz. F. Kreisler — šias 
kompozicijas atliko tik instru
mentalistai: pianistė ir smuiki
ninkas. Toliau, smuiko ir pia
nino pritarimu solistė Dičiūtė 
Trečiokienė padainavo dvi ari
jas iŠ operos “Mignon”, muz. A. 
Thomas, arijos “Ar žinai tą ša
lį?” ir “Gavotte”.

; E. Hildach kompoziciją 'Smui
kininkas” solistė doinavo' smui
ko ir pianino pritariama. “Aša
ros” ir operos “Werther”, muz.

-Massenet. Zibelio arija iš 
■‘Fausto’’ operos, Ch. Gounod 
muzika; “Elegija”, muz. Masse
net; “Pavasarip. yandenys”, S. 
f&^įnabįnoV; Olgos arija iš 
“Eugenijus. Oneginas”-, P. Tchai
kovsky, ir “Vocalize’VmųzdRa-

“reorganizavo” savo šeimą.
Ar neteisybė, kad LB-nė yra užgožta frontininkų 

partijos, ir kad. ji yra nukreipta nuo jos tiesioginių tikslų 
į politikę veiklą?

Mykolas Drunga nesupranta, ką reiškia tas “politi
nis fiasco”. Girdi, toks laimėjimas, kaip Bendruomenės 
pirmininko, rankos' Ištiesimas Vyriausio Lietuvos Išlais- 
vmiind Kbniiteto pirmininkui, negali būti fiasco. Betgi 
rankos ištiesimas dar nieko nereiškia. Svarbu, kiek tai. 
bus vykdoma, *kas rankos ištiesimų buvo pasizad£lja, 
kų ištįėsįipų, pet ir pabučiavimų, gyvenimo istorija žino 
ne vien^T. Ji žino ir kokiu fiasco baigėsi ir kokių skaudžių vis kūriniai, t>uš4 kon-
nusivylimų tokie veiksmai yra atnešę. Laikąs parodys, 
kielę tas pirmininko rankos ištięsiams- buvo nūoišrdūš ir 
neveidmaniškąs,- 0 yis tik- jau ir šiandien kelią abejonę 
pąskąičius Bh Nainio paskaitą apie Bendruomenės “di
džiąją misiją”, Alg. G-urecko pasisakymus ir suvažiavime 
paskelbtas rezoliucijas. • ’ O gal labiausiai, naujosios 
Bendruomenės valdybos, išrinktos pasaulio lietuviams 
vadovauti, kurios tarpę, yrą ir Mykolas Drunga. Tad ka
žin-, ar iš to rankos ištiesimo nebus tik politinis fiasco.

Man rodos, kad. Mykolas Drunga daro labai nerimtą 
priekabę dėl jaunojo Dargio grojimo kapeloje. Nejaugi 
Mykolui Drungai būtų didesnis pasitenkinimas, jėi-vie
toje jaunojo Dargio būtų pasamdytas svetimtautis? Arba 
tai Mykolo Drungos humoras, jog daktaras šoka taip gy
vai įr judriai, kad. šokant- jis gali kojas pakelti beveik 
iki ausų? Nejaugi Mykolas Druga tai rašė pavydo nu
siaubtas? Žinoma, Mykolui Drungai yra ko pavydėti, nes 
daktaras, nepaisant amžiaus, dar galį kojas kilnoti, ir 
dar taip aukštai, ko tikriausiai Mykolas Drunga, būda
mas daug jaunesnis, dėl savo nesportiško kūno svorio ir 
figūros to padaryti negalėtų. O vis tik Drungai nederėtų 
daktaro užgaulioti nerimtumu, žinant koks rimtumas šio 
Draugo vedamųjų rašovo, kai jis 2 vai. nakties skam
bina telefonu, trukdydamas darbo žmonėms nakties poilsį.

A. Svilonis

Lcerto programoje.
Publikai vis daug plojant, so

listę padainavo yįen^ G. Gu
dauskienės kompoziciją ip vie
ną B. Budriūno. —

Programos atlikėjams: solis- 
įęį pianistei ir smuikininkui 
rengėjU vardu padėkos žodžius 
iąrė birutieėįų' pirmininkė Gra
žina Rąibjenė. Kompozitorė G. 
Gudauskienė kalbėdama pabrė
žę, jpg-tękįu gausiu atsilanky- 
piū šio koncerto dalyviai ne tik 
pagerbė solistę Dičiūtę Trecio- 
fciępę, bet šf vakarą ir pagyven
to Liętųvos operos pfisimini- 
piaįs. Ęąip tik neseniai išleisla 
Ąlodijos Dičiūtės Trečiokienės 
ariją ir dainų jrekorduota plokš
telė su plokštelės aplankais iš
spausdinta trumpa Lietuvos 
operos, jei taip galima pasakyti, 
meno istorija, surašant žymių- 
jų daipininkų ir dirigentų pa
vardes, savo muzikos menu pa
sireiškusių Kauno operoje. Kvie
tė publiką tą naują plokštele 
nusipirkti.

(Nukelta į 5 psl.) ,

SUSITIKIMAS MONTANOJ
(Tęsinys)

Aš jums, Maryte, jau pasakojau, kaip mes, 
ilgokai pasėdėję, norėjome eiti namo, kaip išgir
dome šlamesį, o po to stiprūs boksai pasipylė į 
mano šonus.

Juozas, uždavęs keletą boksų, nubėgo prie 
savo dviračio ir visu greičiu nudūmė Pelkinėš link.

Kai Julė persiskyrė su Juozu prie Natausko 
vartų, ji susitiko su ponia ir gavo nurodymus, 
ką ji turi dalyti. Ji dengė stalą, nešė pietus, jai 
reikėjo skubėti. Ji buvo linksma, vilkėjo švarutę.

gyvenimas,
Julė žino,'kas toji panelė. Aišku, tai Felicija. 

Juk jiedu per Mortos vestuves šoko, vaikščiojo. 
Kad dar su kokia gimnaziste vaikščiotų, su Jad
vyga. .. Ji ir mokyta, ir turtinga. Dabar Feli
cija! Tikra nelaimė! Sena merga, skaityti ne
moka, plika, tarnauti neina, tingi, o gal gėdisi, 
panelė, mat. Pajuto, kad brolis eina į mokslus, kad 
gerai jam sekasi, ir prisikabino. Apsives, ponia 
bus. Petras gaus gerą darbą.

Pabaigusi savo patarnavimą Natauskams, 
Julė eina namo ir štai ji sutinka Vladą. Jis su ne
šuliais rankose, tik ką iš kelionės sugrįžęs. Staiga

dailiai jai gulinčią suknutę, ir jos 
energija. Kai kuriems svečiams buvo mielas joa 
patarnavimas ir jiems atrodė, kad ši prasčiokėlė 
mergaitė yra gan graži, lyg Pelenė.

— Ar tavo brųlis jau sugrįžo atostogų iš gim
nazijos? — paklausė Natausfcas Julę, kai ši nu- 
iminėjo stalą, svečiams išsiskirsčius.

— Jau parvažiavo.
— Truputį negerai, kad jis sū panelėmis jau 

pradeda. Kažkas jį matė vaikščiojantį su mer
gaite šiandien Pelkinėje. Jam dar būtų peranksti, 
dar jis turėtų daug mokytis, — trumpai pasakė 
jis, žiūrėdamas Julei į akis; jis kelis kartus kietai 
mirktelėjo, ir dide’i pražilę antakiai įŠkilmingai 
sujudėjo. * ■’ ♦

— Matai koks' Jau su panelėmis! O ką aš 
ųaliu padaryti? Jis jau užaugęs.

— Žinoma, užaugęs. Gaila, kad toks yra

veidas žėrėjo 1 visi patamsiai jos širdy išnyksta. Toliau nuo gat
vės lempos juodu apglėbia vienas kitą.

— Mielute Jule, aš daug su tavimi turiu pasi
kalbėti, labai tavęs pasiilgau. Juk tu eini namo?

— Taip, Vladai.
— Aš tuojau būsiu pas tave, tik dar tūrių 

užeiti į namus. Tu eik namo, aš paimsiu dviratį 
ir netrukus atvyksiu. Palauksi?

— Palauksiu, tik netruk, aš taip tavęs pasi
ilgau.

Julę neša meilės sparnai. Vladas jau sugrįžo! 
Jis toks linksmas, malonus. Jis jos pasiilgęs, karš
tas. Jai dabar darosi gėda, kad ji graužėsi ir įta
rinėjo Vlądą. Gerai, kad nė vienu žodeliu niekam 
apie tai neprasitarė. Labai gera pamoka ateičiai: 
niekad neįtarinėti ir nesigraužti, jei nieko blogo 
nežinai. Linksma, kaip paukštis, jinai įbėga į sa
vo kiemą, ir

— Jule, ar tu ? — pasigirdo šeimininkės pus
balsis iš medžių patamsio.

— Taip, aš. O ką gi tu čia patamsy veiki? — 
Julė prieina prie jos ir pasislepia medžiuose.

— Vyro laukiu. Vistiek nelabasis sugrįš. Aš 
jį pasitiksiu, kaip šunį, su botagu. Jau buvo par
važiavęs. Pamačiau, tik rieda su dviračiu į pakal
nę. Išbėgau į gatvę, šaukiu: Palauk, palauk, vel
nio puse, aš tave su botagu pasitiksiu. Bet kur 
tąų: jis apsisuko ir nuvažiąvo atgal, nė pamatyti 
gerai jo negavau, Lėk, sakau ,pasiusk, velnias ta
vęs negriebs, anksčiau ar vėliau parvažiuosi. 
Dabar sėdžiu ir žiūriu, iŠ kurios pusės jis sugrįš.

Maryte, jūs dabar galite atspėti: su dviračių 
tuomet į pakalnę važiavo ne tos moters padauža 
vyras, bet aš. Tamsoje tą moterį palaikiau ųž Julę 
Ir pabėgau, kaip jau pirmiau pasakojau.

. įtai kaip įdėmu, sako Marytė. — Tikras 
romanas. Ale jūs ir pasagoti mokate.

— Nesistebėk, Mafyfė, Seminarijoje mus. to 
meno išmokė. Juk kunigo darbas paremtas ne 
rankų bei kojų miklumu, bet liežuviu. Jei liežuvį 
turi lankstų, kelias bus tau visur atviras. Juk lie
žuvis žmogų pakaria ir paleidžia, ir šventu, ir vel
niu padaro, ir tikinčiu ir netikinčiu. Seminarija 
yra liežuvio kalvis, Kud'TdoA’esriis bei smailesnis 
liežuvis, tuo geresnis kunigas. Ne be reikalo ir 
Šventoji Dvasia ugnies liežuvių pavidale nusilei
do ant Apaštalų, taigi ant kunigų.

Marytė saldžiai juokiasi:
— Sakote, kad kunigai ilgaliežuviai?

— Taip, tikrai. Ir ne tik kunigai, bet ir kiek
vienas kitas — kuo arčiau prie kunigo, tuo jo lie
žuvis ilgesnis. Davatkos, juk sakoma, ilgaliežuvės 
dėl to, kad jos arčiau prie kunigų.

— Tai gal ir mano liežuvis ilgas: aš arti prie 
kunigo, bent dabar.

— O rožančių, ar ilgą turite?
— Ne, ilgo rožančiaus neturiu.
— Tuomet jūs nesate davatka, ir jūsų liežuvis 

neturėtų būti ilgas. Daina juk sako: Jos rožančius 
iki kelių, o liežuvis žemę šlavė.

Marytė vėl gardžiai juokiasi.
— Įdomus tas Petras, — ji pamano. — kaip 

gailą, kąd įjes Išsiskyrėme.
— O kąip ėjosi tos moters vyrui? Ar jis gavo 

jos botage paragauti?
— Matai, kokia jūe, Maryte! Turbūt, mėgtu- 

mėte botaginėpiis sąvo vyrą pavaišinti?
-t- Jei tik tokį turėčiau, kaip Pilką.
— Manai pasisektų? t
— Žiūrint, kaip pavaišinčiau.
— Pilkienei tą vakarą nelabai vyko.
Julė nebuvo ilgai su Piikiene sodely. Jai rei

kėjo sutvarkyti savo kambarį Iki Vladas ateis, ir 
ji nubėgo. Tuo tarp® atvažiuoja Vladas. Jis atsi
daro vartelius if vedasi dviratį į sodelį. Julės kam
bary jis mato šviesą. Staiga botagas apsivyniuja 
apie plonus jo marškinius ir vieną karį, ir kitą.

. ; (Bus daugiau)
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ATSARGLAI SU SIŪLOMU 
“REBATE”

*

DBtatos, inkų ir tiapunifi 
takĘ chirurgija, 

5025 CENTRAL AVĖ. 
t, Petersburg, Fla. 33711

Tel (8132 321420J

Lietuviu Pensininky Sąjungos val
dyba kviečia visus pensininkus į su
sirinkimą, kuris įvyks š. m. spalio 
19 d., 1:50 vai. popiet, Šaulių namuo
se, 2417 W. 43rd St.

Bus svarstoma Sąjungos vidujiniai 
reiKalai ir kita kas.

Po susirinkimo — užkandžiai, ka
vute ir bendri pašnekesiai.

Juozas Skeivys

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

M
B

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

tokiu adresu:
jMaujietoOB, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJA} IK CHIRURGAS 

WwichMter Community klinika* 
Medicina* direktorių*

1938 S. Manteim IUL, W**tch*star, Ui. 
VALANDOS: 3—8 darbo dienomū

T*L: 562-2727 arba 562-272$

tervic* *55-454*, Pte* O4G51

GYDYTOJAS Ik CHIRURGAS, 

SPBCIALYBl: AKIŲ LIGOS
I

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST AS

teH 71*1 St. T*L 737-51W
- Tikrina akū. Pritaiko akiniu* 

ir “eontact Isnaai".

Los Angeles, Calif
Atkelta-iš 4 psl.

Trumpą padėkos žodį rengė
jams ir publikai pasakė ir solis
tė Dičiūtė. Po koncerto, parapi
jos apatinėje salėje buvo užkan
dėliai, kavutė ir vyno. Koncer
tam įėjimo mokestis, įskaitant ir 
vaišes, tebuvo 4 dol.

* * *
O. šepikaitė ir M. Vaiva- 

daitė dainavo duetu

INKSTŲ, PūSLtS II 
PROSTATOS CHIRURGUA

Ofite f llf—ir 774-tett,MUKIDA

Kdeiptis į kq, prie ko, 
ar pas kq

Kasdieninėj mūsų kalboj gir
dime ir vienaip ir antraip pasa
kant. Pvz., aš kreipiuosi į dak
tarą. Aš kreipiuosi prie daktaro. 
Aš kreipiuosi pas daktarą. Dar i 
be šių trijų atvejų tarminėj kal
boj (o taip pat ir senesniuose 
raštuose) pasako ir su naudinin
ko linksmiu. Pvz. Aš prie du
rim (durų) stovėjau. Sunku 
prie tai meškai (prie tos meš
kos) prieiti. Žirgeliai sukinkyti, 
prie gokom (gonkų) sustatyti. 
Teka upytėlė, prie tai upei (prie 
tos upės) šulinys, ir t. t.

Tarmėse kartais ir prielinksnį 
prie pakeičia i pri. Pvz. Pri il
go liežuvio reik ir greitų kojų.

Dėl tarmių įtakos; įvairuoja 
prielinksnių pas. prie vartoji1 
mas. Tarmėse, kur reiškia ju
dėjimą, kreipimąsi į asmenį, 
užuot vartoję prielinksnį pas, 
vartoja prie. Pvz., skubėsiu prie 
savųjų (pas savuosius). Berne
lis žino kelią prie gražios mer
gelės (pas gražią mergelę).

I

Be to, dažnai prielinksnį prie 
vartojame ten, kur jo nereiki t. 
Pvz., prie progos aplankysiu jus. 
Tą sakinį rašome be prielinks
nio prie: kuria nors proga, pa
sitaikius progai aplankysiu jus. 
Ir prie geriausių norų, prie tų 
susidėjusių aplinkybių negalė-

Naujienų Nr. 191, korespon-: 
dencijoje apie fotografijų iš į 
okup. Lietuvos rodymą, pabai
goje buvo rašyta, jog O. Šepi
kaitė ir M. Vaivadaitė duetu pa
dainavo keletą dainų. Per spau
dos mašinas raštui pereinant, 
Onutės šepikaitės pavardė buvo 
klaidingai išspausdinta. Labai 
gaila, kad pavardėse įveliamos 
klaidos. 

* ❖ 4=
- Susirgo Olga Bakūnienė
Netikėtai susirgo Olga Bakū

nienė, Naujienų bendradarbio 
Vlado Bakūno žmona. Skubiai, 
spalio 12- d. padaryta operacija. 
Linkėjimai greit pasveikti.

VI. Bakūnas buvo padaręs pa
siruošimus skristi į Čikagą ir 
spalio 22 d. dalyvauti Amerikos 
Lietuvių Tarybos suvažiavime, 
tačiau žmonai susirgus, liks na
muose. Jis, kaip žymus ALTo 
veiklos rėmėjas, buvo gavęs iš 
ALTo centro kvietimą suvažia- 
vime dalyvauti. L.A. ALTo sky
riui suvažiavime atstovaus pir
mininkas Antanas Mažeika 

* * *
A. Devenienė Grigaitienė 

ligoninėje
, Šią korespondenciją baigiant
| rašyti, spalio 13 d., gavau tele- sveikatos patikrinimas. Linkėji- 
I fonu žinią, jog visuomenininke mai greit grįžti į namus.

■4 
I

I
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Charles Stasukaitis 
FD. LE.
(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

siu paskolinti tau pinigų. T-ą, 
sakinį rašome šitaip: Ir labai 
norėdamas, susidarius nepalan
kioms aplinkybgms, negalėsiu 
paskolinti tau pinigų. Ji, būda
ma prie geros sveikatos, gali at
likti ši darbą (būdama peros 
sveikatos, turėdama gerą sveika
tą). Prie žemos temperatūros 
sniegas pavirsta i ledą (žemoj 
temper atūrog).

Taip pat nevartotini iš sveti
mų kalbų padalyti vertimai. 
Pvz., jo kalba buvd'>arčiau prie 
reikalo (svet. vertinys) — ar
timesnė reikalui.

Nevartotina: meilė prie vyno, 
meilė prie kortų ir kt. Vartoti: 
meilė kam — meilė vyrui, kor
toms, meilė moterims ir kit.

Taip pat nevartotina prie ko. 
Pvz., Prie ko aš čia — turi bū
ti; kuo aš čia dėtas. Prie ko tu 
čia man priekaištauji — kam 
(kodėl) tu čia man priekaištauji!

Prielinksnį prie nevartoti su 
veiksmažodžiu įprasti. Įpratęs 
prie rūkymo. Turi būti įpratęs 
į ką — įpratęs į rūkymą. Bet 
sakome — vaikas priprato prie 
motinos.

Kreiptis ne prie ko, bet i ką. 
Kreiptis ne prie daktaro, bet Į 
daktarą. Pvz., einu pas daktarą; 
nuėjęs kreipiuosi į daktarą. Ruo
šiuosi prie egzaminų — ruošiuo
si egzaminams. Turiu prie ta
vęs prašymą — (rašyti) turiu į 
tave prašymą. 1 — Pirmadienį aukso uncija

A. Tamulynas kainavo $400.

Biznieriai ne tik dieną, bet ir 
naktį galvoja, kaip žmonėms 
įpiršti prekę, nors ji jam ir nėra 
reikalinga. Be to, jie nori jų 
kuo daugiau ir kuo brangiau | 
parduoti.

Praeitais metais biznieriai su
galvojo taip vadinamą “rebate”. 
Žodis rebate reiškia dalies su
mokėtos kainos grržinimą, bet 
tik po kurio laiko. Kodėl jie 
taip daro, ir kodėl, perkant pre
kę, tos nuolaidos neduoda, o rei
kalauja užpildyti tam tikrus ku
ponus ir juos nurodytu adresu • 
pasiųsti, jiems visiškai aišku,. 
bet pirkėjui susidaro daug bė- | 
dos. Daug kas iš pirkėjų tuos 
kuponus užpildyti pamiršta, o 
tie, kurie juos užpildo klaidin
gai, jokio “rebate” negauna. 
Užpildę teisingai, gal tik. vienas 
iš penkių tokios pažadėtos nuo
laidos sulaukia.

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

II I

Jei jie darytų tą nuolaidą 
(“rebale”) prekę perkant, tai 
tuomet visi pirkėjai ta nuolaida .; 
pasinaudotų. Pasirodo, kad biz
nieriai, naudodami tą viliojimo 
žodį “rebate”, uždirba tūkstan
čiais, nes lengvai duodamės ant 
jų meškerės kabliuko užkabi
nami.

VANCE FUNERAL HOME

Vladas Bražionis

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

tADiro iElMQf VALANDOS

LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

TeL RE 7-12132424 West 69th Street

Ii įvalrly atetwy. 

ANTANAS VILIMAS 
t*L 17S-18S2 acte S7M9M

nuo ptrmadimio iki p*ok 
tadleaio 8:30 vaL vakaro- 

Vlao* laido* li WCEV rtoti**.

“Lietuvos Aidaf
KAZĮ BlAZDtlONYTt

7159 Sa. MAPLKWOOD AVI.
CHICAGO, IL 40829

Ved*|a —. Aldan* D*vfc** 

TalWa 778-1543

L*Mum4 — Pilu* apdrate* 
ŪMA KAINA 

Priimam Marter Chane 
ir VISA kortele*.

R.URRNAS. T *L 925-8863

St Petacatrarg, FU, 12:80 vaL pp 
ii WTIS rtotie*. 1110 AM bans*.

UU W. Tirt
4

Chicane, nHnok 60621
Trtrt. 778-1174

nuo 8JO iki 9J8 vaL ryto.
Steti** WOPA - 149® AM 

trwiNiuelain*. H Bū*v ahteUa* 
Marw*H* Parte.

Alena Devenienė Grigaitienė 
šiandien nuvežta ligoninėn.

Daugiau apie ligą nežinoma, 
manytina, gal tai bus eilinis

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS

Naujienos, Chicago, 8, TH. Tuesday, October 18. 1983 »
I

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue
Tel. — 523-3572

SOME CHICAGO MOTOR CUA3 TV’S QM

1424 South 50th Avenue 
Cicero, HL 60650 

TeL: 652-5245

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

(Pagal tėvus ZABALEWICZ)

Gyv. Elmhurst, Illinois

Mirė 1983 m. spalio 1 1 d., sulaukusi 56 metų amžiaus.
Gimusi Chicago, Illinois.
Paliko nuliūdę: vyras dr. Edward P. Markūnas, akių gy

dytojas; duktė Jeanette Esser, anūkė Sarah Esser, sesuo Ida 
P. Camski ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas antradienį, nuo 3 vai. popiet iki! 
9 vaL vak.. Ahlgrim koplyčioje, 567 S. Spring Road, Elm-! 
hursl. Illinois.

Trečiadienį, spalio 19 d., 9:30 vai. ryto bus lydima iš į 
koplyčios į Visitation parapijos bažnyčią, Elmhurst, Illinois,j 
o po gedulingų pamaldų bus laidojama Queen of Heaven! 
■kapinėse.
| Visi a.a. C am Marki 
'nuoširdžiai kviečiami da 
oaskutinį patarnavimą ir

VAS AITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue

nas giminės, draugai ir pažįstami! 
yvauti laidotuvėse ir suteikti jai j 
atsisveikinimą.
lieka: Vyras, duktė, anūkė, sesuo.jį

Laidotuvių direktorius Ahlgrim ir Sū



PUIKUS MARQUETTE PARKO 
REORGANIZUOTOSIOS BANKETAS
Praeitą šeštadienį Marquette 

Parko parapijos salėje buvo su
ruoštas puikus Reorganizuotos 
JAV L. Bendruomenės banke
tas. Buvo pilni visi paruošti 
stalai.

orgamza- 
veikėjai. 

ir greitai, 
pertrauk- 
kai buvo

turėjo

sau
panelė 
gitara

menininkas, 
Mikas šilei-

ką aplkJiyb-Ų i Strasburgą vyk
ti negalėjo. Tačiau VLIKo s:i- 

i dary dje dalyvavo
ir labai energingai pasireiškė 
Didžio ios Britanijos Lietuvių 
S-gos pirmininkas Z Juras ii 
ALTo atstovas kun. J. Prunskis.

• Be to, VLIKo pirmininkas į Par
lamentu sesiją atvykti kvietė ir 
diplcmatus — dr. A. Gerutį ir 
St. Lozoraitį, Jr. Tačiau ir jie 

, dėl ligos ar kjtų priežasčių par
lamento sesijoje dalyvauti ne
galėjo. I

Taip pat J. Kojelis nežino ar 
! nenori žinoti, kad VLIKo val
dyba jau 197X m. pradėjo rū
pintis, kad Pabaltijo valstybių 

i pavergimo klausimas būtų iš
keltas Europcs par.amenle. Tuo 

, reikalu VLIKas parengė ir visų 
parlamento dalyvaujančių vals- 

j lybių parlamentarams įteikė eilę 
į1 pareiškimų.

I 
I

Banketui vadovavo Reorgani- 
zuptosios apyl. pirmininkas Ig
nas Petrauskas. Sėkmės palin
kėjo Manjuette Parko liet, pa
rapijos klebonas Antanas Zaka
rauskas. Svečius pasitiko ir vie
tas nurodė Jūratė Jasiūnienė, 
Bagdžiaus padedama. Ji 
ir maistą išnešioti.

Gražiai padainavo 
Taulvilaitė, pati 
akompanuodama.

Pagerbtas buvo 
poetas ir rašytojas
kis, šeštadienį žengęs pirmuo
sius 91 metų žingsnius. Penkta
dienio vakare jis Čiurlionio ga
lerijoje atidarė sukaktuvinę sa
vo darbų parodą. Mikas Šileikis, 
gerokai susijaudinęs, padėkojo 

■ banketo dalyviams už reiškiamą 
pagarbą ir priminė visiems, kad 
jį sujaudino paties valstybės 
prezidento atsiųstas sveikinimas 
90 ojo gimtadienio proga.

Vėliau buvo paprašyti atsi-

stoti salėje buvusieji 
cijų pirmininkai ir 
Viskas ėjo sklandžiai 
Tiktai reikalas buvo 
tas ilgais plojimais,
primintas dr. Kazys Šidlauskas. 
ALTo pirmininkas. Ne tik plo
jimai buvo ilgi ir garsūs, bet ir 
pasiulxLi rezoliucija, kad dr. K. ■ 
Šidlauskas būtų išrinktas dar 
vieneriems mtains ALTo valdy-. 
bos pirmininku.

Iš priešakinių stalų vienas 
prašė šiuo reikalu priimti re
zoliuciją. Kiti tokiai rezoliucijai 
pritarė, o susirinkusieji dar il-

| giau plojo. Iki šio meto dr. Šid
lauskas atsisakinėjo, aiškinosi, 
kad jis norįs iš Chicagos išva
žiuoti, bet šį kartą nieko nesakė.

Keli siaurų akiračių žmonės
Šidlauską be ragrindo kritika-' Šiam reikalui pačioje pradžie- . 
vo, bet šį kartą Šidlauskui buvo. je priešinosi visų šalių socialde- , 
malonu matyti tokį didelį prita- Į mokratai. VLIKo pirmininkas j 
rėjų skaičių. Jis nieko nesakė, skubiai kreipėsi į visų Pabalti- 
bet buvo patenkintas.

Vėliau prasidėjo šokiai
jo ’ 

ir organizadijas, ragindamas juos 
linksmybės. Ant kiekvieno stalo Į visus imtis skubių žygių laisves
atsirado bonkos, o padavėjos 
prinešė nepaprastai daug įvai
riausio maisto. Pasisotinę^ pra
dėjo šokti prie gyvo orkestro.

Reporteris

DRĮSTA per akis meluoti
O kur jie visi buvo, kuomet 

VLIKas rovė kelmus ir ruošė 
dirvą bulvėms sodinti? Tuomet 
nė PLB-nės A. Butkus, nė Kali
fornijos Pabaltiečių lyga tų dar
bų nematė. O kuomet blynai iš
kepti, tai jie susikvietė savo 
draugus prie vaišių, pasigirda-

mi, kad čia jų vienų nuopelnas. 
Ir taip per akis drįsta girtis ir 
meluoti. Bet pagyrų puodas 
niekad netaukuotas.

The most aspirin you 
can buy for your' 
arthritis pain. 
Most effective buffers 
fervour stomach.

*

C 1^83 Dorsey Laboratories, 
Division ot Sandoz. Inc

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

_ Namai, lomi — 1
JtRAL 1ITAT1 POt IAUL

BUTŲ NUOMAVIMAS
B NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

e NOTARIATAS • VERTIMAI.

HhmL žmnt — Pardavimui 
RIAL ĮSTATE FOR SAL*

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
FR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MENESINIĄ.IS ISSLMOKXJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

'‘UTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

2212 W. Cermak Road Chicago, I1L TeL 847-7747,

kad būk tai yra jų nuopelnas 
valstybių socialdemokratų O faktai parodo tikrą savininką 

: kuriuo yra VLIKas.
Antanas Marma

Netikėtai tas visas pagyras 
Jonas Daugėla Drauge rugsėjo 
21 d. nušvilpė rašiniu “Skubiai 
veikti ir mažiau kalbėti”. J.Dau- 
gėla klausia, ar J. Kojelis neži
no, ar nenori žinoti. Toliau Dau
gėla tęsia:

“J. Kojeliui, turbūt, nežino
ma, kad, išvykdamas į Europos 
parlamento sesiją, VLIKo pir
mininkas dr. K. Bobelis kvietė 
JAV ir Kanados Lietuvių Bend
ruomenių pirmininkus (A. But
kų ir J. Kuraitę) įsijungti į lie
tuvių delegaciją ir paremti jo 
pastangas. Tik gaila, kad abudu medžiai pradėjo megzti vaisius, 
pirmininkai grynai dėl techniš- tai atsirado netikrų savininkų,

i

Europos socialdemokratų nusi- ] 
statymui pakeisti. O jis pats as- Į 
meniškai susitiko su parlamen- į 
to socialdemokratų lyderiu Vii- ’ 
ly Brandt. Tuo pačiu metu dr. ; 
A. Venckus padarė kelias kelio-!
nes ir asmeniškai susirišo su ■ — žurnalui Karys paremti La
keliais įtakingais parlamenta- ! vutė įvyks Spalio 23 d., 3 vai. 
rais ir jų pagalba bandė įtaigoti popiet, šaulių namuose, 2417 W. 
socialdemokratų veikėjus. į 43rd SE Kavutę rengia Ramovė- 

Jeigu J. Kojelis nebūtų už- nai. Birutininkės ir šauliai. Visi 
merkęs akių prieš visus šiuos kviečiami dalyvauti. Valdyba 
duomenis, jis, turbūt, nedrįstų - •_________
taip jau viešai tvirtinti, kad, j KAIP ATGIMTI Iš NAUJO 

■deja, nieko nepadarė ir VLI-;
Kas”. “Būdami paklusnumu tiesai 

| nuskaistinę savo sielas neveid- 
Jonas Daugėla įrodė ne tus- ■ mainingai broliu meilei, mvle- 

čiais plunksnos pasišvaistymais, kite vienas kitą iš širdies karš-
bet tikrais faktais su datomis ir tai jūs. kurie esate atgimdyti ne 
paminėjimąis pavardžių. O Pa- iš pragaištančios, bet nepragaiš- 
baltiečių lyga, ant VLIKo pa- tančios sėklos, gyvu ir pasilie- 
ruoštos žemės, iš pirmų metų kančių Dievo žodžiu”. (I Petro 
padarė, stebuklus, pasisamdžiu- 1:22,23).
si Hannaford Co. Ir Europos j
Parlamente Lietuvos vardo iš- ’ siklausyti “Gerosios Naujienos 
kėlimas įvyko savaime, kaip Lietuviams” šiandien 8:45 vai. 
grybas po nakties. ! vakare radijo banga 1450 AM

Kai VLIKo pasodinti vais- per “Lietuvos Aidus”.
Sekmadienį' 9 vai. ryto ban

ga 1490 AM per Sophie Barčus 
. radiją išgirsite ’.^Ypatinga gies- 
*mė”.

Maloniai kviečiame visus pa-

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS
PASSBOOK 
SAVINGS...

Jei priėmėte Krislų tikėjimu 
savo asmenišku Viešpačiu ir Iš
gelbėtoju, parašykite mums ir 
pareikalaukite knygelės “Kaip 
atgimti iš naujo”. Mūsų adre-

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

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.

sas: Lithuanian Ministries, P.O. Pajamų bungalow — 1 te aukšto mū- f J ęo T 1 • 1 O IT ^7 YYV1 CT I JT Q *7
Box 231, Oak Lawn, Ill. 6015 1.j Marquette Parko centre. Nebrangus.

rims, 3 butai: 1 su 2 mieg. Garažas,

2 aukštų mūrinis. Pirmame aukšte
VIS NEPAJĖGIA ATSTATYTI S

TVARKOS FILIPINUOSE
Udllldll A

MANILA. — Filipinų prezi- Washtenaw.
dentas Ferdinand Marcės nepa
jėgia atstatyti tvarkos Filipi
nuose. Maniloj padėtis šiek tiek j 
aprimo, bet kitose vietose nėra 
jokios tvarkos.

Labiausiai pakenkė visų ko
misijos narių atsistatydinimas. 
Jie turėjo ištirti, kaip buvo nu- ' 
žudytas senatorius B. Aquino, 
bet jiems nepavyko faktų nu
statyti. Senatorių lėktuve lydė-į 
jo penki beginkliai kariai, o kai 
jis išlipo, tai jį pasitiko, vienas 
ginkluotas vyras ir jį nušovė. 
Kariai buvo lėktuve, kai Aquino 
buvo nušautas.

Atsistatydino ir kariuomenės 
štabo viršininkas. Patarėjai sa
ko, jog Marcos turėtų pasi
traukti, tada būtų galima atsta
tyti tvarką visame krašte.

Grenados saloje yra. 3,000 
gerai organizuotų karių. Per
versmą organizavo štabas.

padalintas i du.butus. Batų siuvėjų 
dirbtuvė rūšyje. Geros pajamos. Lith
uanian Plaza Court (69th St.) ir

ŠIMAITIS REALTY

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

TeL: 436-7878

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys 

Tel. 585-6624

HFLP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reiki t

REIKALINGA MOTERIS ke-; 
lioms darbo valandoms Į dieną,’ 
padėti siūti užuolaidas. Išmoky
siu, bet turi mokėti vartoti siu-J 
varną mašiną. Kalbu lietuviškai.;

Skambinti tel. 247-4434

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto 
Dirbu ir užmiesčiuose, fruh, 

larantuofal ir sfžmingaL 
KLAUDIJUS PUMPUT1I 

4514 S. Talman Avė, 
Tel. 927-3559

D t M E S I/O
62-96 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automebllie 
Liability apdraudimas perulnl®- 

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS

4443 So. ASHLAND AVI.
TeL 523-8775

| i

Dengiame ir taisome visu rū^ 
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-171..

PudaviniM ir Tatzymaf 
2544 m SfTMt 
T»L REpublte 7-194]

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią

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

664 psl., vardynas. '

Minkšti viršeliai. Kaina $15.
Persiuntimas — $L

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

' •• fčįr

•' į;-ĄT 0U110W UTB ;

I YOb9 iNCOn.’lf

HELP WANTED — MALE-FEMALE)
Reikia Darbininkų ir Darbininkių f

Shmtiniai į Lietuvi 
, ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer: Avenue, 

Chicago, 111. 60631 Tai. YA 7-59W

Htgh 
InterKt Rite* 

fix! on Saving* I

Infontt Compounded 
Daily and Paid Quarterly ISLIC'

Mutual .Federal 
Savings and Loan

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL. 60608 
Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

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

BLAIN A — $17. (Persiuntimui pridėti $1)' 
t ' ■ Siųsti čeki:

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, EL 60608

SERVING CH1CACOLAND SINCE 1905 .

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose gahma Kauti nepaprastai įdominę gydy
toja, Timomfenė? veikėjo ir rašytojo atiminima*.

Dr. A. Gumch — MINTYS IR DARBAI, 259 pal^ liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 
ruslrūpininią

Dr. A. J. Gnssen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir 
grožis. Kietais viršeliais 

Minkštais viršeliais, tik
Dr, A. J. Guasen — AUK* T A KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ĮMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_
Gailina taip pat užsakyti paštu, atsiuntei* čeių *rb* 

mooey orderį, prie nurodytos kainos pri- 
šerfairt SI perainnthno Išbridom*.

18.00

*4.00
13.00

82.00

MIDLAND FEDERAL Savings 
Bendrovės Marquette Parko 
skyriui reikalingas tarnautojas, 
patyręs ar be patyrimo. Pagei
daujama mokantis lietuviškai.

925-7400

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija", jau atspausdinta.
« T T 'TT O T T A ”

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

kymai, 184 psl. .Kaina $5.
Gaunama “Naujienose’1 ir pas 

Ave., Chicago, IL 60629.
autorių: 6729 So. Campbell'

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

Notary Public •
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450

Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybėa pra

šymai ir kitokie blankai.

Homeowners insurance
Good service/Good price

F. Za polis, Agent 
320814 W. 95th St 

Everg. Park, 111.
60642 - 424-8654

toH fru FW **

! Advokatas
j GINTARAS P. ČEPSNAS

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

šestad.; nuo 9 vaL r. iki 12 vaL d. 
b pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
t«49 West 63rd Street 

Chicago, DL 60629

advokatų draugija 
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos: 

Nuo 9 ryto iki 5 vaL popiet. 
Šeštadieniais pagal susitarim*. 

•606 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IM. 60629 

TeL: 778-8000

(1 I —
Jj PIRKIT! JAV TAUPYMO AONVS

— Naujienos, Clt^ago, 8, TIL Tuesday, October 18, 1983


