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RUTH LOVE
SMARKIAI PURKŠTENO
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CJUCAGO, ILL. — Iš Kali
fornijos alvykti-i Ruth Love įsi- I 
vaizdavo, kad cikagiečiai nieko 
nesupranta ir kad ji, ne tik su 
mokyklos vaikais, bet ir su su
augusiais gali daryti, kas jai 
ant seilės užeina.

! Chicagon Ruth Lawe pakvie
tė Jane Byrne. Jai buvo reika 
Trnga juodžių balsai. Ji pasikviė j 
te neiškentus iš Kalifornijos, i 
Kad nt: e ketų jai ginčytis su juu 
džiais, ji pasiūlė jai pasakišką

’ atlyginimą. S100,0*X) jai neuž-į 
teko. Ji panoro SI 20,060. Ir ga-!

‘ vo.. Juk pinigai mūsiškės Ruth ! 
Love buvo ne jos. Tai buvo mies 
to pinigai. Ji turėjo raktą į mies 
to pinigų dėžulę, todėl ir galė
jo be sąžinės graužimo jais švai-! 
strtis. Jeigu Ruth Love būtų! 
paprašiusi $150,000, tai butui ir! 
tą gavusi. Jai pasiūlė ?120,000,1 
juos gavo, bet nemokėjo išlai- »
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Jeigu būtų tylėjusi, tai nutų j 
$120,000 dar kelis metus gavti-i 
si* bet neiškentė. Ji pareikala- į 
vo naujo kontrakto.
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gaudamas-^iktai • $60,000 į me> 
lūs, negalėjo pakęsti, kad ji gaų 
nanti^rigiiba: ir dar šokdina čk 
Ekagl^^į^Feias pasitaręs ssf 
specialistais ją nusodino. *

Liepos 29 d.
s CHICAGO, .

“Lattianica” pakilt) . _
ruojaiira kap. Stepono Dariaus ir Itn. Stasio Giraao. Ilgą ntėnesiu j 
pasiraosimas skristi jau tapo tikrove. Tai buvo pats toliausias 
skndfrnas.be sustojimo.,. , .

■ Skridimas abiem lietuviams — amerikiečiams pasibaigė tra
gedija. Jie pageidavo sustiprinti draugingus ryšius tarp Ameri
kos- ir Lietuvos, ju tėvų gimtinio krašto. Jų kelionė, kurią baigė 
Vokietijoj, Soldine — lėktuvas buvo sudaužytas, o jo dalys buvo 
išmėtytos ten pat esančiame miške.

šiems dviems dideliems vyrams pagerbti Amerikos Legiono 
Dariaus-Girėno Postas Nr. 271 prisimins drąsų jų žygį ir pasvei
kins juos už jų ryžtą, pajėgumą ir drąsą prie Marquette Parke 
esančio paminklo, prie 6700 So. California, sekmadienį, šių metų ■ 
liepos 20-tą dieną 2 vai. po pietų.

Šia proga 5 distrikto kongreso atstovui William O. Lipinski 
specialų pažymėjimą įteiks dabartinis Dariaus-Girėno Posto ko- 
mlanderius Don. Forsberg. ’* ’•'I.V!

Minėjimo pirmininkas John Paukštis kviečia visus lietuvius : 
ir amerikiečius šiame pagerbime dalyvauti.

John L. Paukštis,
« 4428 So. California Ave.

Chicago, minors 60682
Tel.: 5284)046

prie
Valstybės sekretorius kiek

vieną dieną gauna 1,800 telegra
mų. Atsako lik pačias blogiaų- 

vienniotorė t J -

~ Amerikos m;oterų . organi
zacijos "labai patenkintos; :kad 
Geraldina-tapo kandidate vice- i 

{prezidente. Jos žada raginti mo į 
i tens balsuoti už Geraldiną. Ji 
Į gali gauti daugiau balsų už Wal- 
; tėr Mondale.

— Sovietų valdžia priėmė 
JAV pirmąjį pasiūlymą erdvėn 
nekelti ginklų .

— Su N. Zelandijos užsienio 
ministeriu sekr. Shultz visai ne
susitarė.

— Geraldiną Ferrarą kasdien 
lydi du FBI agehtai, kad kas 
jos neužpultų.

— Rusai pradėjo naujus puo
limus prieš afganiečius, o Rea- 
ganas leido jiems žuvauti Ame
rikos vandenyse.

— Komunistinė Kinijos span- 
da reikalauja sieną pataisyti, 
tai reiškia, kad valdžia pritaria 
šimtmečio darbui.

ir ap- 
sienį

— Pataisyti aplaužytą 
irdylą didžiąją Kinijos 
užtruktų bent 100 metų, 
čiai išvežiojo labai daug 
nų. Jiems butų labai sunku juos 
suvežti.

KALKXDORtUS

I, — Malaąįjos užsienio mi 
I tens pareiškė* ksd G. Siu 
I padeda ginkluoti kormifiistinę| 
Į Kiniją* o Shultz spec 

ko j Materiją įtikinti
Ii ir užsienio minister),

ja nenaudos JAV ginklų
h kaimvou\. Jie kovos tik

»rr

tede
iu vau I

Liepos 27: §v. Rudolfas* 
Natalija* tint autas* Živile

StuM teka* 5:39* leidžiasi

us

susitik

fiRfe, gal lyti.

3:14 M
I Mtflskos pxyzx|entu įdtat 
’ laužymo ktemimaw

skrido j Teksas, rinkiminei kam 
panijai pradėti.
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Pasimokys iš rusų, kaip gaudyti žuvis
Planuoja duoti lenkams didžiausias maisto privilegijas

WASHINGTON, D. C. — Pre 
zidentas Ronald Reaganas va 
kar panaikino patvarkymus, 
draudžiančius 
gaudyti žuvis 
nyse.

Prezidentas
1980 metu sausio mėnesi uždrau 
dė sovietų laivams įplaukti; į 
Amerikos vandenis nuo Centro

NETURTINGŲJŲ 
SKAIČIUS DIDĖJA

BOSTON, Mass. Geraldina 
; Ferrara, atvykusi į Bostone su- 
j surinkusių įstatymų leidėjų kon- 
} ferenciją pareiškė, kad prie Bo- 
į nald Reagano žymiai padidėjo 
į SI 0,000 neuždirbančių žmonių 
Į skaičius.

Reaganui labai nepatiko, kai 
• Los Angeles konferencijoj ji pa

sakiusi. kad prezidentas Reaga- 
nas rūpinasi tik turtingaisiais,
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Libane, šiaurėje, Tripolio srityje, vakar prasidėjo kruvinos 
kovos tarp krikščionių ir musulmonų. Sirijos kariai bando 
kovas baigt;

' 277 KINIEČIAI ATVAŽIUOJA Į 
LOS ANGELES OLIMPIADĄ

- kiniečiai bus labai patenkinti, jeigu jie šioje 
olimpiadoje gaus 10 aukso medalių

LOS ANGELES, Gal. - Penk šliaužti iš Kinijos. Tenga 
tadienį atskrido į Los Angeles peršoko 80 mėtų, bet jis karo
du Kinijos artininkai, kurie 
turi paruošti (viešbuėjus 27-7 ki; 
niečiams, pahiruošusiems daly
vauti dabarfinėje olimpiadoje.

Refkia nelsmiršti, kad- nuo 
1954 metų kiniečiai nedalyva-

dime.
Atvykusiai geri sportininkai 

kalba anglijai. Jie gali leng
vai susikalbėti su amerikiečiais. 
Abu yra labu kuklūs. Juos ap
spito laikra.4mmkai, su kuriais 
jiems buvo |>atarta būti labai 
kukliems. .lAV žurnalistai pa
klausė:

— Ar marute, kad kada nors 
olimpiada bus organizuojama 
Kinijoj, — Įriklaiisė vienas ame 
rikietis.

—Būtume labai patenkin
ti, jeigu gabume suorganizuo
ti tarptautinę Olimpiada 2.000 
metais ,atsakė kinietis, — Jeigu 
kas per tą laikotarpį Olimpia
dos nesuortanizuos, tai kinie
čiai galėtų bindyli ją suorgani
zuoti. j.

Tuojau p1 perversmo Kinijo
je, kai buv> nuverstas čiang 
Kaišekas, Iri apie metus jokio 
Sporto rtri inrvo. laikotarpis 
buvo pavoj agas. Kiekvienas tu
rėjo rūpinti' būtinai mabtu, dra
bužiais, ajranga. To laikotar
pio svarbi asias jaunimas bu
vo toks. Pi moj vietoj — drau
giškumas, o antroj — tarpusa- 
vės rungty r ės .

šiomis donomis, kada į Pe
kiną prade V plaukti parengti 
gabesnieji sportininkai, Tengas 
užėjo j jų pasitarimą ir tari:

kite pasaulio .priešakyje ’. Tai 
buvo dideli naujiena sportiniu 
kame. Jie nesitikėjo, kad Ten- 
gM patars sportininkams pra-

sovietų laivams
Amerikos vande-

Jimmy Carter

Prez. Carleris, protestuodamas 
prieš sovietų karo jėgų pasiun
timą į Afganistaną 1979 m. gruo 
džio pabaigoje. Prez. Reagahas 
nčredamas pa ge rin ti sa n lytaus 
su Sovietų Sąjunga, vakar pra
naše sovietų vyriausybei, kad 
nuo šios dienos rusų prekybos 
laivais gali vėl gaudyti žuvis 
Amerikos vandenyse nuo Cent
ro Kalifornijos iki Beringo jū
ros.

Anksčiau rusai išveždavo iš 
Amerikos vandenų 460,009 met
rinių tonų žuvies, bet preziden
tas pranešė rusams, kad jie ga- 

__ - -* - ' į lės išvežti tiktai 50,000 metri- 
-e ^J'4-nių tonų žuvies* .

tingujn-»lės. Ji tvirtina;"Amerikos žvejai dabar neturi 
darbo, tai jie galės pasimokyti 
iš rusų, kaip vykusiai gaudyti 
žuvis, pareiškė prezidentas. 

Rusai galės gaudyti gilesniuose 
į vandenyse esančias žuvis. Ma- 
j tyt, kad Amerikos žvejams įsa- 
i kys daboti sovietų prekybos žve- 

SRINGFIELD, III. — Alsa-i 
kingi valstybės pareigūnai išaiš-Į 
kine, kad 24 Medicaid pareigu-į 
nai, dirbdami centralinėje istai-i 
goję, padėdavo sukčiams nau
doti Medicaid pinigus.

Medicaid pinigus suks ne-! 
paprasti valstybės tarnautojai, • 
Bet gydytojai, aukštus mokslus Į 
baigusieji. Diskvalifikuoti ir at- I 
leisti šie gydytojai, pasiryžusie- 
ji greitai pasipinigauti: Robert 
J. Block, Ekhiel Khail. Francis ! 
k° Negeros* Defan Papovic, Mile Į dentas vis dėlto planuoja tas pii 

ir Charles: vilegijas lenkams suteikti. 
Hammault, •_____________

pats

vadovybėn padėjo jaunesnius 
vvrus.
- •

> Iš Pekino jau išskrido geriau
si'Kinijos atletai. Pasaulio j e 
nematė. Kiekvienas yra gerai 
•jnfoihųuotas apie. Ameriką ir 
gyventojų būdą.

Kiniečiai yra įsitikinę, kad 
rungtynės turės būti labai tei
singos be apgaulės. Karlais ge
riau pralaimėti, negu laimėti, 
sako sena kiniečių patarlė.

ne-l 
pa-!

1

• kai aš surinkau iš mokesčiu mo- 
i kėtojų Įstaigų žinias, tai pasi-j 
? redo, kad $10,000 ] metus 
! uždirbančiu’Įkaičius žvnriai į
i didėjo.

Konferencijoje dalyvavo 
500 atstovų. Jai labai sniai
plojo, kai ji pradėjo duoti duo 
urenis ir palyginti juos su pra-1 
eitų ir užpraeitų melų skaičiais. t 
Ji pacitavo atstovų rūmų komi- : 
teio paskelbtas žinias apie 560,-! 
000 žmonių, perėjusių į uelun1

kongreso komiteto surinkti duo- - 
manys yra tikslūs, jais pasiti

nki visi valstybės pareigūnai. Ken
ferenciją jai smarkiai plojo. ;

ATLEIDO 24 MEDICAID 
SUKČIUS

GEORGE SHULTZ
GRĮŽO VIDUNAKTĮ

WASHINGTON. D C. - 
kretorius George Shultz pralei->. I larold McBride.

savaites kelionėje po į Sukčiavo dentūlai

T omasevic* 11 a rry 
FFrinstein, Harold

dęs dvi

Washrnglona, kaip su-grįžo į 
tarta.

Sekretorių pasiliko valstybės 
departamento pareigūnas, ku
ris atsinešė paruošia pranešimą. 
Jis pasakė, kad sekretorius skri
do 28,635 mylias, kad skrido 52 
valandas ir 13 minutes* ir kad 
tiek pat laiko jis nekalbėjo ra
dijo bangomis ar televizijoj. 
Apie šią sekretoriaus kelionę

Post ir Los Angctes Times.
Sekr. Shultz buvo Hong Kon- į 

ge, Malazijoj, Singapūre, Indo-j 
nezijoj. Australijoj, Naujoje Zc-j 
landijoje ir Havajų salose. Nei 
siena TV nerodė ką jis šioje ke
lionėje veikė.

’— Lu Person pirmą konfeti 
renciją sušaukė komunistų vai-Į, . - * i
domoj Vengrijoj.

— George Bush visus savo

Irving I Ho

O suktų va’stininkų vardai i 
šį lapą nebeti ktų.

— Rusai neteko ginklų Sevc- 
remske, visam Arktikos laivy
nui* kaip jie gali galvoti apie 
erdves ginklavimą.

jų laivus, kad rusai prisilaikytų 
paskelbtų nuostatų.

Be to, prezidentas Rcaganas 
svarsto priemones, kuriems len
kų prekėms būtų duotos vises 
muito privilegijos.

Prezidentas pareiškė, kad pa
skutinė lenkų valdžia paskelb
tų amnestija visiems politiniams 
kaliniams. Kada paskelbė am
nestiją, tai sekančią dieną pri
dėjo, kad 84 kaliniams amnes
tijos jau nebepritaikins. PrezL

— A rill ^arenas, buvęs Izrae
lio karo ministeris, leidęs libe- 
nieriams žudyti stovyklose bu
vusius beginklius palestiniečius, 
iš darbiečių perbėgo pas fanati
kus ir pralaimėjo.

— Graikai darbininkai pradė
jo streikuoti Amerikos karo ba
zėje.

priešus vadina liberalais* bet Marquette Parko Lietuvių Festivalyje ant estrados 
Reagan a s patarė jam apsigal * Byrne*. jddermanas 
votį

stovi Jano
Frank Brady, senatorius Frank Savickas, 

klebonM A. Zakarauskas ir kL Foto AL . Valtis

skndfrnas.be


ST. CATHARINES, ONTARIO 
LAIŠKAS REDAKCIJAI

Didžiai Gerbiamas Naujienų 
Redaktoriau M. Gudeli,

Buvau parašęs koresponden 
r pa uintęv ‘Tėviškėm Žibu 

a p e SLA 72-ros kuopos 
ru« š amą gegužinę ir užsimoji
mą įamžinti K< n dus Lietuvių 
Fonde kan. Alfonsą Svarinską, 
k ..is via antrą karią nuteistas 
už rcika'avlmą lietuviams tikė- 

; yia paskelbtaj m n n’.cs, ..a
ov i n R" :ijc. konstitucijoje ir 

"ke ’ Lr a re tik sovietų oku 
puotose kraštuose, bet ir užsie
nyje.

Kas liečia Lietuves okupante: 
— sovietinį melą, kad okupuo
toje Lietuvoje yra tikėjimo ir žo
džio laisvė, parašiau, kad tai yra 
netiesa ir melas, bet “Tėviškės 
Žiburiai” viską išbraukė ir ne
spausdino. Reiškia, kad aš be 
pagrindo rašau prieš Lietuvos 
okupantą — sovietus, apie klas
tojimą sovietų išleistos konsti
tucijos.

Prašau Naujienų redaktorių 
M. Gudelį, kad pa talpi ntumei į 
Naujienas ištisai mano korespon 
denciją, liečiančią kun. Alfonso 
Svarinsko nuteisimą. Be lo,. 
malonėkite ištisai patalpinti 
"Tėviškės Žiburių” apkarpytą, 
a tspia usdintos korespondencij os j 
originalą ir tegul sprendžia Nau
jienų skaitytojai ir susidaro nuo- 
monę apie ‘'Tėviškės Žiburių” at
siliepimą. apie okupuotoje Lie
tuvoje Sovietų teisiamus pa
triotus lietuvius.

Be to, prisiunčiu iš “Tėviškės 
Žiburių” iškarpą, kur ten yra 
spausdinami beverčiai .straips
niai, paimti iš komunistų leidžia 
mos “Tieses”. Iš viso prisiunčia 
šešis patalpintus viename nu
meryje. Pageidaučiau, nors vie
ną atspausdinti “Dviračių Ta
kas”. Manau, vietoje komunis
tų pageidavimams apie pageri
nimą "Dviračių laką”, vertėjo

nors trunųrai '*Tdviškės 
riucse” parašyti, už ką

Žibu-
buvo

nuteistas kun. A. Svarinskas ir { 
'štremtas ilgiems metams baus- j 
nei atlikti j Sovietų Rusiją.

Su pagarba 
Juozas šarapnickas

Šarapm’cko straipsnis apie 
kun. Alfonsą Svarinską

. . .-IJuozas sarapmekas paraše | 
straijxsnį apie kun. Alfonsą Sva
rinską. Jį pasiuntė į Kanadoje I 
einančius "Tėviškės žiburius”. Į 
šarapnicko straipsnis buvo ge-. 
rokai apkarpytas, išbrauktos pa I 
čios svarbiausios vietos, t ada i 
J. šarapnickas pasiimtė tą patį r 
rašinį į “Nepriklausomą Lietu- Į 
va”. Jis buvo atspausdintas be I 
jokių iškarpymų.

Kodėl T.
žinių apie kun. A. Svarinską, 
kuri rusai antrą kartą nutepė 
ir išsiuntė į Rusįjos šiaurę. Jis 
juk reikalavo sovietų konstitu
cijoje įrašytos religinės laisvės. 
Seka šarapnicko straipsnis.

SLA 72-ros kuopos užsimo
jimas pagerbti sovietinių komu
nistų be jokios kaltės nuteistą

A. Svarinską ilgiems me- 
kalėti Sibire, vyksta sėk-

nenorėju skelbti tM. Šileikis Madona Z. Sodyboje, akvarelė

gyvenimas ,okupantas leistų lais į Tezėms Ginti komiteto steigė- 
vai vykti iš šių kapitalistinių jų. To Komiteto nariai nebuvo 
kraštų gimines, |>ažiūrėti į tą kokie revoliucionieriai; jie iši
roj ų be enkavedistų dabar Į kalavo, kad Sovietų Rusija vyk-
vadinamų kagėbistų seklių. Ka- Į dyla konstitucijos raštiškus įsi-
pitalistinių kraštų giminėms, 
darbininkams neleidžia sovietų 
ar sovietu okupuotuose kraštuo
se laisvai keliauti todėl, kadan
gi ten darbininkai jau 67 me
tus vargsta ir neturi jokios lais
vės toje “tobuliausioje “konsti-

kun. 
tams 
i nžngai.

iKai kas jau yra suklammt
Lietuvos okupanto propagandos,- furijoje page dauti genesnio gy- 
kad Lietuvoje yra religijos lais
vė ir darbo žmonėms — rojus, 
tad SLA 72-ros kuopos užsimo- • i 
jjmas esąs bevertis įamžinti kun. i

rinską Kanados Ue- kartą* nubaustas vergų darbams 
įųri *’Af* ŠvarStri^ž < m.
lapkričio 13 d. Lietuvoje pradė
jo veikti Tikinčiųjų Teisėms 
Ginti Kartalikų Komitetas, Kum 
A. Svarinskas, Viduklės Parapi
jos klebonas. Kauno Arkivys
kupijos Kunigų Tarybos narys, 
buvęs Sibiro tremtinys, drąsus 
kovotojas dėl religijos ir tautos 
laisvės, buvo y ienas Tikinčiųjų

vemino. bet tm'ijdnibti kaip bau 
džtauninkai už savo skurdų gy- 

j venimą.
•Dabai- — už ką yra antrą

Alfonsą Svai
tuvių Fonde.

Trumpai atsakiau: jeigu oku
puotoje Lietuvoje

Lietuvos Kataliku . Bažnvčies •*
Kroniką? Kodėl okupantas, su
sekęs rašančius i LKB baudžia 
juos sunkių darbų 'kalėjimu, 
tremtimi ir net nužudo. Jeigu 
būtų darbo žmogui geras pra-

-W^iM
t£>'; < % 
„-»?■ ■■ Ą.'

sg~y

fe l*d mrugh w hjrf w Britaii
At mi kMcbM Bui qk> 9ap disc W • Rjlto 
At Mthfl,

Because winter « \AJky Rv* Mane Vfe 
freezmg temperatures- All wrwui e* tt t 

MM* wmj without proper dochint. ^fe^M 
Ml Mtriv enough food, and riot M
MMMMcaL

k an vmj long cn ontaige. 
kaf ahon an atoner

And (hen chr •» warr ctma 
fem SZtOnXNti fori* «* 
fafeM few

Im a how paocta afek woi

ti 
MMdw

A. Svarinskas 
nepažeisdamas, 
religijai ir nu- 
žmogaus Tei- 

buvo nuteistas

taraite tį pelitwrui kafinhir Ks 
nados Lietunį Fosde — būtu 
mę dėkingi tai organizacijai, 
kuri mus pavaduotų, nes prade

jausti nuovargį. Bet 
kol kas — tęsime šį darbą su 
parama nuoširdžių patriotų lie
tuvių, kurie supranta pavergtos 
Lietuvos lietuvių kančias ir

*uu?‘ dtiai Ū t r j
Hamiltone SLA 72-ros kuo

pos gegužinė įvyko Š. m'. liepos 
22 d. A. Padolskio sodyboje, 158

J. šarapniskas, 
Hamiltono SLA 72ros 

Kuopos Pirmininkas

BALTŲJŲ LELIJŲ PRINCUI

Tenai, toli, toli — sename Vilniuj 
Aš mačiau Ta\’j^J)ėdas jmintas...
Jų neužpustė laiko smiltys — 
Kazimierai — Globėjau šventas.
Ištirpo amžiai amžių vingiuos, 
Dar dunkso Tavo prosenių pilis... .. .
Ir praeities giliom vilyčiom sminga...
O ateitis — vien paslaptis gili...
Vėlai pažinę Kristaus meilės šviesą, 
Daug amžių klaidžiojom tamsioj nakty... 
Kai Tu mums atnešei gaivinančiųjų rasą, 
Kad neišdžiūtų niekad lietuviškoj širdy.

vių Eon.de.
Buvęs politinis kalinys, šjo 

laikraščio skaitytojas A. Kens- 
tavičius iš Hope B. C., atsiuntė 
neprašomas $30 aukų kun. A. 
Svarinsko vardo įamžinimui 
KLFonde. Laiške rašo: “Juo
zai, vertinu jūsų kuopos dirba-1 
mą darbą jr kun. A. Svarinsko Į 
vardo įamžinimui KLFonde pri
sidedu su 30 dolerių auka”, ii 
t. t: Yra jau ir daugiau asme
niškai įteikę aukų ir visi auko
tojai bus paskelbti šiame savait
raštyje.

SLA 72-ra kuopos gegužinė
je pirmą kartą programos iš 
pildyme dalyvaus Kazys Bogu
šis, iš Catherines, kuris gros 
cimbolais. Prieš kelis metus jis 
per Folk Arts Festival progra
mą St. Catharines mieste, lietu
vių pasirodyme išpildė dalį pro
gramos šiuo instrumentu ir vie 
tos dienraštis The St. Cathari 
nes Standard atspausdino jc 
nuotrauką ^u aprašymu. Be to 
gegužinėje svečius linksmins 
garsinė plokštelių muzika, vado
vaujant Vytautui Stočkuj iš To-

Veiks švelnių gėrimų ir 
valgių bufetas labai že 
kainomis. B. Pakalniš- 
Hamil tono, organi zuo ja j 

patogumui vykti į SLA

Šventasis, baigęs žemės būtį, 
Neatitrūksta nuo savos tautos, 
Jai rodo kelią, neša viltį,
Vertus — prie Viešpaties užstos.
Jam laiko amžiai — mirksnis mažas, 
Vilties lelijom mus ramina.
Tautos kančias, maldas Kūrėjui neša, 
Iš mūsų sielvartų garbės vainiką pina.

pareigojimus, kokius skelbia so
vietų okupuotuose kraštuose i r 
užsienyje. Kun.
konstitucijos 
reikalavo laisvės 
žmogintiems — 
siu. Už tai jis 
vergų darbams .

SLA 72-i'os kuopos narjai tą 
darbai dirbantys ,sau neturi jo-

I klos asmeninės naudos, bet su
gaišta šimtus valandų' varsty
dami žmonių duris, prašydami 
ne sąu, bet Lietuvos okupanto 
be jokios kalįės nuteistiems lie
tuvių vardams įamžinti

■ dos Lietuvių Fomle.

Rašau Simt Kudirkos asme
niškai išreikštomis mintimis pe» 
II-rą Pasaulio Lietuvių Suvažia
vimą Toronte: f Jei jus, laisvo pa 
šaulio lietuviai nebūtumėte apie 
mane rase, dezSonštrave — en- 
kavedistai tardytojai mane bū
tų užmušė”. Ir kkip pavyzdį pa
či taw: “Su manim sėdėjo ka
lėjime vienas lietuvis (sakė ir 
jo pavardę, bet tuojau tada ne
užsirašiau ir *pamh'šau). Jo 
pavardė buvo nežinoma laisve 
pasaulio lietuvians ir apie jį 
niekas nerašė, neruošė demon 
stracijų. Todėl enkavedistai pser 
tardymus žiauriai sumušdavo ir 
vieną naktį iš tardymų jis ne
begrįžo. Simas Kudirka spėja, 
kad tardytojai jj mirtinai sumu
šė. žinau, kad 4jmas Kudirka 
skaitys šį aprašrma. Aš jam 
buvau pasakęs,' jog Banriltont 
SLA 72-ra kuopa! jo vardą įam
žino Kanados Lietuviu Fond, v
ir daug rašė apfe suėmimą h 
nuteisimą. S. J^udirka apkabi 
no mane išreikšdamas padek: 
už tai. I

Todėl SLA 73-ra kuopa ii [ SLA 72-rą kuopos darbą, kurį 
šiais metais, jau f 
tes L^tuvos niteishr poRtinį 
kalinį jamžiiv Kanados IJelu-

Kana-

ronto. 
karštų 
niomis 
kis, iš 
svečiu c.
gegužinę autobusą. Kelionė bus 
saugi ir nebrangi. Dėl rezerva
cijų skambinkite B. Pakalniš
kiui tek: 527-1028.

Kun. ‘ Alfonsas Svarinskas 
LTSR prokurorui yra pareiškę 
(kol dar nebuvo nuteistas j979 
m.) uIr visų mūsų vienas tiks: 
las: visa’ atnaujinti Kristuje! 
Atnaujinti tautos dvasinį vei
dą, taip skaudžiai sužalotą (be
dievybės per keletą pokario de
šimtmečių...” Atsiliepkime į jo 
ryžtą kovoti už religinę įr tau 
tine laisve. Prievartos nėra, bet 
prašome, kas gali, paremti šį

Tu — simbolis nevystančios jaunystės, 
Širdies tyrumo — gilios maldos...
Neleisk, šventasis, mums nuvysti '
Dienų klajojime šalies svečios^J^’^’
Prieš šimtmečiu^ stebuklais žadinai lietjwgr- 
Turėjai tamprų ryšį su tauta sayat;
Kol dar vilties spindulys nežuvo,
I Tave šaukias visa Lietuva.
I Tave šaukias — iš Sibiro taigų 
Kankiniai, ten ledynų speiguos...
I Tave šaukias — sulaužyti vargo, 
Kurių niekas šioj žemėj neguos*..

OH- - - -
Dangaus Lelijos karalaiti,
Nunešk paguodą senam Vilniui, 
Nuo sielvartų palinkės Aušros Vartai, 
Ir sena Neris — ašarom ištvino...
Neapleisk, o Šventasis, senosios tėvynės, 
Bežvanginančios vergo grandinėm...
Kad sutrumpintų Viešpats, šią bandymų dieną, 
Kad sušvistų vėl laisvės aušrinė.

Klemensas Jūra

PAVERGTOJE TĖVYNĖJE

UŽTERŠTAS NEVĖŽIS

nį išvalo iki prefekte numatytų 
normų. Dėl to upė žemiau mies 
sto kanalizacijos išlcistuvo ge-

Su viltim visi ‘laukė Panevė
žio miesto biologinio valymo į- 
rengimų. 1978 m. jie buvo aig- 
ti'Statyti ir atiduoti naudoti Jų 
pajėgumas nemažas — 56 tūkst. 
kub mtr. vandens per parąJTai 
didžiausias biologinio valymo 
kompleksks Lietuvoje. Tačiau 

12-tą j i okupuo Į mes dirbame per daugelį metų, to, ko žmonės tikeiosi, ko upei 
skatinami tautinės sąžinės. Jei reikėjo. —nesulaukė. Įrengimai 
kas atsirastų šį darbą dirbti — tik retkarčiais nutekamą vande

rokai užteršta.

“PAVASARIO LINKSMYBES 
ARMĖNIŠKAI

Jerevane leidžiamam žurnale 
“Sovetakan grakanutiurrTišspau 
sdinta K. Donelaičio poemos 
“Metai” ištrauka “Pavasario 
linksmybes”.

Į armėnų kalbą išvertė F.Ba- 
chčiuskas. į

s^jWass  ̂.’■«&• $&»

- 
fe<įg^C^ 
|K?|S^vy

■ į: •/

VILNTETĖ — DUKART 
ČEMPIONE

Vilnietė Dr.lia Kutkd'ė Za
porožėje iško\,ojt» du aukščiau
sius meninės gimnastikos ap
dovanojimus.

E. L.

Eon.de


Pavasarinė gegužinė Panevėžio Gojelyje
(suruošta prieš 60 metų)

Rasčiatiskas
kiti buterlrrodus pirkdavo, o jau 
n imas šakinėj osi prie saldainių 
ir ledų.

Po poros valandų vedėja, ma
no moįina, pastebėjo, ,kad pri
truks Vaičiūno šalto lemonado 
ir ledų. Ji pasiuntė pakartotiną 
vežimą j miestą, kad atvežtų ma 
žėjančių gėryrbių.

Publika linksminosi iki vė
laus vakaro. Orkestras baigė ge- 

i gužinę linksma polkute., o jau
nintas sudainavo:

— Eisime, broleliai, namo, na
mo... Jaunieji broleliai, namo, 
namo...

Ir taip, ši musę linksma ir 
neužmirštama gegužinė pasihai 
gė, o užsibrėžtieji darbai 
prasidėjo.

(Bus daugiau)

| >* Rašo Vladas
Sekančios dienos rytą susirin

ko pas mus visa artistų ir muzi
kų grupė, kuriai viską papasa
kojau, ką buvau padaręs ir su 
kuo buvau kalbėjęs, ir ką mes 
nutarėme. Įsiminiau ir apie pir 
mąsias repeticijas. Papasako
jau ir apie pokalbį su motiną ir 
josios susidomėjimą mūsų or
ganizuojamo stygų orkestru. 
Prašydami ją, kad ji pasirašy
tų garantiją už instrumentus, 1 
turime žinoti, kiek mokėsime už 
pamokas ir kur tos pamokos 
vyks. Mes turėjome žinoti, iš 
kur imsime pinigus mokėti už 
pamokas. Be to, visi žinojome^ 
kad susidans didokos išlaidos 
mūsų užsibrėžtiems tikslams.

Besvarstydami žinias apie ky
lančias išlaidas, mes nei nepa
stebėjome, kad mūsų pavasari
nė gegužinė buvo jau čia pat. 
Pranešimai iš visų pusių buvo 
geri, dauguma žadėjo gegužinė
je dalyvauti.

Kągi, reikia tiktai prašyti Die
vulio-šiltos ir saulėtos dienos.

Gegužinei ruošti komisija at
ėjo pas motiną ir paprašė jos,' 
kad ji sutiktų gegužinės bufe
tą tvarkyti.

— Sutinku tik viena sąlyga; 
— .atsakė motina. — Pirmiau
sia, turite paskirti prie bufeto 
daugiau patarnautojų. Antra, 
aš pati šį kartą užsakinėsiu ii- 
sas* prekes... Aš Jums užtikrų 
nu, kad šį sykį trūkumų bufe
te nebus.

Valdyba padėkojo molinai už 
sutikimą imti atsakomybę už "ši 
Sunkų -darbą, šeštadienį jau1 
pradėjome vežti į Gojelį dides
nius daiktus. Išdekoravome sto 
rą virvę vėliavėlėmis ir apsu
pome visą gegužinės vietą Goje
lyje. Kiek girdėjau, kai kurie 
vaidybos nariai dirbo riša nak-

tiktai

UNION PIER, MiCH.

Mūsų prašymas išsipildė. Die
na pasitaikė saulėta, šilta. Bū
riai jaunimo. dainuodami trau
kė j Gojeli. Tėveliai su vaiku
čiais ištisoms eilėmis žygiavo 
Į mūsų gegužinę, kaip j kokį at
laidų kermošių. Atidarydamas 
gegužinę, Daunoro dūdų orkes
tras sugrojo.- maršą,Sujudinda
mas visą gegužinę. Gojelis ta
rytum prabudo iš jrrįiego.

Prasidėjo šokiai ir damos. Žmo 
nes apspito bufetą, kaip bitės 
avilį. Vyrai troškulį malšino

i
i

Keliautojas Vladas Rasč-iauskas Indonezijoje, Bumeo saloje

At

susti už respublikonus.
Union Pier. Lietusių dr.jos

-------------- j sveikino dr-jos pir
1

» i vardu JonusJONINĖS DR. JONO 
VALANTIEJAUS REZIDEN- ■ min- v- Bigelis, kuris, baigdač

1 mas save žodį, kvietė visus. Jo
nams ir dr. J- Valantiejui, su
giedoti "Ilgiausių Metu”.... {

Pc to. St.Karvelis, asistuojant 
p. R. Albrechtienei, dr. J. V&a 
lantiejui kaip dovaną nuo visų, 
įteikė gražią tautinę juostą, ku
rią buvo gavęs iš okupuotos Lie 
tuvos. Juostos audėja, atsiuntu
si šia iupsta, vra buvusi Sibiro 
tremtinė ir jos prašymas buvo., 
čia kalbamą juostą perduoti lie
tuviui,kur is energingiausiai ko
voja už Lietuvos^Višldisvinimą.' 

dalyvavo ir ke-i Juo$tos įteikimas dr. J. Valan- 
5 tiejui gaujoti susirinkusiiųju plb. 
jhnais buvo sutiktas ir palydė-

CIJO JE

Š. m. birželio m. 24 d. Union 
Pier Lietuvių dr.jos garbės na
rys dr. J. Vilantiejus šventė sa
vo varines, kurias gamtoje at
švęsti susirinko nemažas būrvs 
svečiu. Gerbiamą daktarą* pa-* 
sveikinti^ atvyko, svečių iš Chi- 
c?gos. Beverly Shores, Michia-: 
nos, Harbert, Lakeside. New- 
Buffalo ir kt. -vietovių.Daugiau-^ 
šia dalyvavo iš. Union Pier, ku-; 
rie buvo kviesti; kaip Union 
Pier Lietuvių dr-jos nariai.

Bė lietuvių 
lėtas amerikiečių politikerių res 
publikonų partijos pareigūnų, 
k. a.: kongresmanas Siljander ^as- 
William C. Hiwn ir lietuvių res ] 
publikonų darbuotojas p. Mi
liūnas.

Viso šioje dr- Jono Valantie. 
jaus šventėje dalyvavo opie 80 
asmenų.

Pačios Joninės buvo pradėtos 
2 vai. p.p. pamaldomis gamtoje. 
Po pamaldų dr. J. Valantiejus 
pasveikinęs visus Jonus ir pa
dėkojęs visiems už atsilankymą, 
palinkėję geros ir linksmos nuo 
taikos. '

Respublikonų veide j as A. Mi
liūnas sveikindamas Jonus pri
minė, kad šie 1984 metai yra rin 
kiminini metai, kvietė visus 
remti dabartinę prezidėnto Rea- 
gano politiką ir rinkimuose bal-

Po visų kalbų ir sveikinimų,, 
visi buvo pakviesti vaišėms,kų-? 
rios tęsėsi iki, 5 vai. vak. ;Res* 
publikonų partijai paremti bu
vo surinkta $221:00 - aukų-

— žinau, kad mylėti moteriš
kę negeiai,, neapkęsti dar ne
geriau; kas Tieka daryti, — ne
pajėgiu ! suprasti.

kūrybos poveikalaia 365 pu*L knyga kainuoja tik 13.
* r

> DAINŲ SVeNTES LAUKUOSE, poetės, rąžytojo* tr Si 
8nJų lokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie da!n> 
tvente* bei Jų Istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojar 
tiem*, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktai* dudmenhnlt

steis. Rėk jau dar sykį į ton 
Klaipėdą nuvažiouti. Bet kad 

I ont gera rokundą prie žmonių 
važiuoji — rėk ir šioke toke va
kartį pa-iimti.

Patee leipiau kiaules reitą ir 
du keltu sūriu įdėti. Juk anei 
pastatys borną, tad monei už
kandos prisies ištraukto. Mer 
gelka dar puskapi kiaušių nu
bėga atskaityie. Par ton kūpa-; 
rijos cistą į kiaušius anei tep. 
kap kiaule j builes, įguda.

Pusvaikiau leipiau ratus pa
sitepto, arklius susiveizdėte ir, 
pop večereS: kinkyt ei s pradėt'e. 
Kam če ws mon veinam važi- 
neteis? Vo tegul ir pusvaikis 
pamata, su kokes ponas aš paži
nes turu, —paskou jau klausys, 
bijosis.

Lyg Gargždų paprasts kels, 
paprasta- doubes ir purvaa. Bet 
tiktaa už Gargždų užvažiavus. 
Prūsų pusė, ragirdėti siebuk- 
laa,pasirodė! Kažin koke prusa 
pirtei pečius išbėgęs į lauką ir 
bavakštipjiis aplnkou dūmus 
kosnodams. Dėl Dciva — misi i-

Jau-
Ir tu j a u mon ont leižuve sie

ki dainele onteje
šokinėję velnias 
atsiraitęs kelnes v • 
biarus vanags vokx telis.
mūsų žemės naprifelis, f
hop, hop, ho, ho! ;
Knutai! kalabai!
Mes ton vokytelį, 
mes ton napnętelį 
sujudinsią, sutruškinsma, i 
tikru moliu padarysma, 
hop, hop, ho! ho!
Kuntai! balabaP 
džiaugėsi! rcfeme>a! 
mindžiūra! hoha! 
moliu padarysma!

Bntku J ūži
(Iš “Butkų Juzės Rastų7 

rinkinio, 1954 m. Sūduvos 
leidinio)

— Prezidentas Reaganas va
kar Teksas valstijoj pradėjo 
respublikonų rinkiminę kampa
niją, kuri jam bus labai sun
ki. ‘

Kaip žemaitis iš Kulių į Klaipėdą važiavo
(Tęsinys) jau su Klaipėda buvau atsižeg-

nojęs. A budelėms-artos monei 
reik.

Keik aš jau klumpių esu.nu- 
nšiojęs, keik bankrutkų išrūkęs, 
keik miestų apvažiavęs (Tel
šius’ jau 3 kartus esu buvęs, o j Keik toliau pavažiavę suV- 
ir į Šiaulius kap gaidys mer-’ 
gelkaa aki iškabina, esu pri 
akiu daktarą nuskrausęs bu
vęs). Ir niekur kap sviets svie
tu stori,

Če vėl maža haiaime atsitika. 
Pąr ton bruki bevažioujint, ka
žin k?jp išlėkė ratu užkyštis er 
tekinis į parkasa nureneje. šep 
tep viskon susirinkau. Bet nie- 
kap nabgaliu tos ašeis į stabule 
baitropyti. Ai ronkas pradėję 
virpėti, ar kažin kas pasidarė. 
Pro šalį etos žmogelis,, tata,: 
moni baišgelbėję.

Tos visus načėstys kap su pir- 
1 štu į akį dor, kad į ten Klaipė
da geram žmogeu nėr ko va- 

: žiouti.- - Del to aš linksmus no- 
mei lesdames, er užtraukiau:
< /..-•Žyijįjlis varnu jnsrgaud.ęs,

' T turgų 7
:yo> tas.kaįi^^ijpukdams

*• su karštu pečiu.' po Jaukus vak- 
ršto. Kuri ten bromą džiovin? 
I Vo tam mona pųsvaikiou ir no

sis lyg žeme ištysą į tokius dy- 
vus besiveizont. -': -

kom prusa ir klausėm, kon ’tėn 
plikame laukę su pirteis pečiu 
dirb?' ' ' ■ ' . ' ■ ’

— Še tik, tas yr toks traktors. 
tekios napadc.rstvos, kur dirvas ar.

nešu turėjęs. Tiktai kartas š-| — Žinau, žinau, kad če ba 
va peimiatį lioųbū tep pro du-f trake naapseit, — pamislijau.” 
ris išpravodyterkaip tas' kiąules< ‘T|ri‘ itiūsiĮ dar, tiėkavote Pbnou' 
lioub i žirnius.įieistie. Vos <ja-! 'Dęįyou nieks nier patfakęKkad 
bar tęi svetijni ontsvataa, tėij . su pirties pečiu dirvas ąrtų”. 
pąršelęe prilaidinęe moni, serial.,. Ton pasakęs, toliau nubrązdė-.

nkęs, .
____ c i

'Er- pats’ joukės jšsifeipęs, 
; - Kąd ' tUr dak^gyaiį. j
, į :Ųž susėda d^TŽmėš

Žyds barzda kratydams,
.■Stūm^ kiąūlę; aį£>ulą, 

x pavapate* vyd^ąl.
•NU to syke/ką? rr^rd tep di

di le riiavi ęzlyba ęaą^iįūsari s su 
rendėŽtr - pro di^^^l^dėje. aš

• Vėžys- arklį tpaksfk 
Į’ribulių važį-

žmpgu, kurį visą sodą,-visą mie- 
stale ponybe sų valsčiaus piso- 
riu puikiause pažįąt ir< ronkoprs 
sveikinas, tips pro įjūris stųin- 
dyte! Patrakftes jūsxH’isi ; su ta | 
sava Klaipėdai.... S T į įij

Keik čėstą spakaine 'nomeij 
pavygenęs gaunu nu dėsętinin-1 
ka gromatų, Įiui; naęuąj į Klaipė
dą vadin. Mugėtas — nnsliju — 
tei patys ponaa, išskartę močiai 
įropicrius ir pamatę,kad aš žmo
gus—na ont jduka, prašau, kad.' 
aš atvažioutio su anas pasigady-j 
te. Matyte, nėr. anei a1

r h
viskon mon atgal afsdbęte.

Pamislykite. tiktaa * Kap vi- 
sur gerą žmogų atroneUkad mo-; 
na veito koks kogalis būt buyęs,j

—

SERVE Wffl PRIDE IN 
THE NATIONAL GUAŠĄ

SLA-

Susivienijimas uetuvių Amerikoje 
yra geniausią didžiausia ir^ turtingiausia lietuvių fratemalinį 
organizacija,’lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus, 

atlieka kultūrinius-darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba. : < - : ’ ■

-SLA — ižrookėjo daugiau kaip AŠTUONIS- JŠLUONUS doleriu 
apdraudu savo nariams.-,, ' j

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos, pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis ir lietaviij draugas gali 
Ęūrivienijime apsidrausti iį $10,000.

SLĄ — apdfaudąa' ir Taupomąja -ępdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 

-1 , aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.
SLA'—vaikus apdraudžia pigia -terminuota apdrauda: m 

; $1^)00 ipdraudbs sumą: temoką tik $3.00 metaną.
SLA—kuopų yra. visose lietuvių.kolonijose..

'T Kreipkitės U savo apyimkte kuora veikėjus, ■
■ Jie Jums mielai ’uaižefbčs l SLA. įsirašyti.

' ■----- ■ -- ;■ .-z.•
' ‘ ; Galite kreiptis Ir-tiekai i-SLA Centrą:

UTHUANIAN ALLIANCE OF ASlERICA
30T W. 30th St, .New York, N.Y. 10001 

Tel (212) 563-2210

Rtemlal paraftyta stadija apie Rytpriteirui, remianti* Pakalni* I

Betartai. Leidiny* Slnatruotaa anotraukomia, pabaigoje duodam*

ne ten nieks su anou-būt roda
vęs. Ve moni,.veizėk,;- jr prūsaa

• VlkNISO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraij 
ta* Yuoso Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne tanas 
gyvenimo bruožų apraiymaa, bet tiksli to laikotarpio buitie* Mtt 
natūrinė rtmfija, suskirstyta skirsneliai*. Ta 206 puslapių knyy

Su visa širdis atsiletda.Jėjau 
anei —vožoju— su geru žino- 
gu skaitos, tad ko če men Sau-

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
> UTĖKATŪRA, Uetuvlų literatūros, meno Ir mof^i 

HM m. metraiti*. Jame yra vertingi, niekuomet nesenrtą. Vine 
Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Steke® 

J. Rankflo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* !r V 
Metflau* rtraipenlai bei studijas, Iliustruoto* nuotraukom!* t

2759 W. 71st St, Chicago, I1L
• HCPESTINGAJ IŠPILDOMI RECEPTAI • fANNTE MAY SAL

DUMYNAI \ ! KOSMETIKOŠ REIKMENYS |

Atdara šiokiadieniais nuo

$10.00

Ml

> »■
sžISa

D. KUHLMAN, B.Š., Registruota* vaistininkai

TeL 476-2206

For constipation relief tomorrow 
» reach for EX-LAX tonight •

Ex-Lax helps restore your system’s own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tenight 
You’ll like the relief in the morning. 
Chocolated or pills, Ex-Lax is 
“The Overnight Wonder? 
»
Read label and FoBcrr - 
directions.
CEi-Ux.fnc-.tSK2 ;
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Ini UODAS MIKŠYS, 
GO metų studijavęs, kaip

K4 LAUKU LUO. nJytojoa PetrateM* OrtatefW* atr

maldai* boHevfkq oknpadjo* metai*. Knyga tari 334 puslapi*

> JULIUS JANONIS, poetą* ir revoliucionierių*, nonpro 
Bm ir klaidingai interpretuojamas gyvenime tr politikoje? tik • 
ttfgfo Jalinsko knygoje apie Juliau* Janonio gyvenimų fr poe 
■tja. Debar botų j| galima pavadinti kovotoju ui žmogaus teises

-

NAUJIENOSE GALIMA GAUTIt c. — ... X

JI tomus ———* i ....

2. Prof. Vadove Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psL __ -__________ —

3. Miko SOeikio, UUCUA. proza. 178 psL

$6.00
$6.00

$5.00

pAMŠė 700 pooUpft] knygą, kurion sudėjo riaką, &u Set kada b 
Bet kur, M kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, neturtas

BOfi pu geriAuriuB Šimtmečio pradžios kaibintakus, padui 
tSstarh] kalbi Ifečianfiu ištraukas, paruošė tiksliu* vertimai 

Ir patarė mums toliau studijuoti.

5 Prof. P. Pteklto, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 pAt. ___________

J. Venclovos, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA V

$4.00

$2.00
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dykumas vežti, tAi jiė ktsifckfco. hfelsų ŠkaiČiatirtai ir 
pašto žinių pervežimas yra darbas, todėl balsų duomenų 
neveža. Ne kiekvienoje Izraelio vietoje taip yra.

Be to, izraelitai turi ir kitų savotiškų rinkiminių 
keistenybių. Izraelitai nebalsuoja už vadus ar paskirtus 
pareigūnus, bet balsuoja už politines partijas. Rinkimi
nius sąrašus sudaro kiekvienos partijos vadovybė. Vado
vybė nustato, kas bus pirmasis rinkiminiame sąraše.

Visuomet, aišku, partijos sąrašo priešakyje stovi par
tijų vadai, o toliau seka jų parinktieji žmonės. Rinkimus 
pravedė leako Šamiro vadovaujama vadinama Likudo 
partija, tai sąrašo priešakyje stovėjo pats Icakas Sami
ras, Lenkijoje gimęs žydas. Antruoju Likudo sąraše 
buvo karo ministeris Moiše Avers, Kaune gimęs Lie
tuvos žydus. Trečioje buvo Maroke -gimęs, o penktuoju 
ėjo gen. Areil Šaronas, buvęs karo ministeris, iš darbiečių 
perbėgs pas fanatikus.

Tiktai trečiadienio naktį Izraelio radijas paskelbė, 
kad darbiečiai pravedė 45 atstovus į parlamentą, o de
šinioji Likudo grupė pravedė tiktai 41 atstovą. Izraelio 
parlamentas turi 120 atstovų. Lieka 35 atstovai, kurie 
nepriklauso didesnei politinei partijai. Viėni priklauso 
fanatiškai tikybinei partijai, kiti priklauso kairiesiems 
ekstremistams, o dar kiti turi savas politines bei filoso
fines programas, visai kitokias negu jas turi darbiečiai 
arba Icako šamiro vadovaujami rabinai.

Pagal veikiančias taisykles, Izraelio prezidentas tu
rėtų pakviesti darbiečių vadą Simoną^Peres ir Įpareigoti 
jį sudaryti naują Izraelio vyriausybę, bet prezidentą* 
neskuba. Jis leido partijų vadams pasitarti, ar kartais 
jie pajėgs sudaryti koalicinę vyriausybę

Simonas Peres ketvirtadienio rytą paskelbė kad 
jis nesilaikys iki šio meto vestos politikos. Jis yra pasi
ruošęs tartis net ir su Iciku šamiru, iki šio meto vadova
vusiu Likudo partijai. Jis gavo mažiau balsų, bet jis 
oradėjo pasitarimus su keliais tikybininkais, kurie iki 
šio glaudžiai bendradarbiavo su Menachemu Beginu ir 
yra. pasiryžę bendradarbiauti su šamiru. Šamiro vado
vaujama partija gavo mažiau balsų,,bet keli tikybininkai, 
iki šio metė šokdinę Šamirą, ketvirtadienio ryte per 
radijo atstovams pareiškė. į

• —Aš antruoju 'smuiku negrėsta; ■ . ;
Šamiras yra praktiškas politikas! Jis nepasakė, kad 

jis nesitars su kitomis partijomis. Bet jis šlapia mazgote 
tekštelėjo Simonui Peresui, kuris paręikė, kad jis sutin
ka tartis net ir su Šamiru. Jis pradėjo įrodinėti, kad 
kraštas privalo pravesti kelias svarbias politines pro
gramas, kurioms pravesti reikalingas didesniųjų politi
nių partijų vieningumas. Šamiras pasakė, kad jis tarsis 
su kitomis politinėmis partijomis; jeigu! jis bus pakvies
tas groti pirmuoju smuiku.

Simonas Peres padarė antrą klaidą. Jis paskelbė 
spaudai, kad ketvirtadienį ištisą valandą tarėsi su įta
kingu savo partijos atstovu. Laikraštininkai nurodė, kad 
Simon Peres negali turėti jokios vilties susitarti su Liku
do žmonėmis, nes didelė darbiečių dauguma yra prie- 

ris galėtų išsiversti tiktai vienu darbu. Izraelitai pra- j šinga Likudui. Noras tartis su Šamiru iali priversti dar- 
deda dirbti 6 vai. ryto, o vėliau skuba Į kitą pamainą. Į biečių vadą atsistatydinti. Ne tik Bar Levy, Abba Eban, 
Dvi pamainas dirbantieji nepajėgtų pasiekti balsavimo V"L “ T“1
vietos net ir iki 10-tos valandos. Kai visi galėtų pasinau
doti balsavimo teise, tai balsavimo dieną paskelbė šventa 
diena.

Bet Izraelyje yra žmonių, kurie laikosi įstatymo rai
dės. Jeigu pirmadienis yra šventa diena, tai jie vengia 
dirbti net ir prie rinkimų. Rinkimus prižiūrintieji balsus 
suskaičiuoja, kad ir šventą dieną, bet kai reikia juos per

milfgoS
TH I LITHUANIAN DAILY NRWS

Published Daily, Except Sunday, Monday and Holidays 
by The Lithuanian News Publishing Co^ Inc.

I73Y So. Haleted Street. Chicago, IL 60601 Telephone 421-4100

ECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS. USPS 37494000 
Postmaster: Send address changes to Naujienos

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

As of January 1, 1780 
Subscription Ratos:

Chicago $45-00 per year, $24.00 per 
ix months, $lz.uo per 3 months. In

$22.00 per six motiihs, $12.00 per 
uree months. Canada $45.09 per year; 
'♦her countries $48-00 ner year.

metanu _______
pusei metų ____
trims menesiAnu 
▼lenam menesiui

$40.00
$22.UU
$12.00

$4.00

Xher USA localities $40.00 per y ear.. Kanadoje:
metamą ________
pusei metų ___
vienam menesiui

25 cents per copy

Nuo sausio pirmos dienos 
Dienraščio kainos;

Chicago j e ir priemiesčiuose:
metams -----------
pusei metų-------
trims menesiams
vienam mėnesiui .

Kitose JAV vietose:

Užsieniuose:
metams __
pusei metų

$24.0u

$48-00 
$2tUX

Nauūenos einą kasdien, išskiriant 
sekmadienius, pirmadienius ir šven
tadienius. Leidžia Naujienų Bendro
vė, 1739 So. Halsted Street, Chicago, 
IL 60608. Telef. 421-6100.

$45.00
$24.00
$15.00

$5.00
Orderiu kartu su tsšakymu.

Pinigus reikia siųsti pašto Money

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieninę 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vaL popiet Šeštadienius — iki 12 vtL

Keistoki Izraelio rinkimai

Praeitą pirmadienį Izraelyje vyko rinkimai j par
lamentą. Paprastai, Izraelis turi modemišką balsams 
skaičiuoti sistemą, bet praktikoje ta moderni sistema ne
gali būti pritaikyta.

Pirmąją rinkimų dieną, t. y., pirmadienio vakare 
Izraelio radijo stotys ir televizija tvirtino^ kad rinkimus 
laimėjo Simono Pereso vadovaujama darbiečių partija. 
Tačiau pirmadieni. skelbė, kad balsai dar ne visi suskai
čiuoti, todėl negalima tvirtinti, kuri partija rinkimus lai
mėjo. Pirmadieni žinių agentūros tvirtino, kad dar ne
buvo suskaičiuoti 5( c balsų. Antradieni dar nebuvo su
skaičiuoti 2 G balsų, o trečiadieni pasakojo, kad dar lau
kiama balsų iš kelių dykumų vietovių, kur susisiekimas 
gana lėtas. Ten izraelitai turėjo teisę balsuoti, bet balsų 
skaičius dar nėprisiųstas i centrą.

Praeitą pirmadieni rinkimų diena buvo paskelbta 
valstybine švente. Tai reiškia, kad pirmadieni Izraelyje 
niekas nedirbo, kad visi gyventojai turėtų teisę pasinau
doti rinkimine teise. Izraelio vyriausybė norėjo, kad 
dirbantieji galėtų balsuoti. Balsavimo laikas buvo pa
skirtas nuo 7 valandos ryto iki 10 valandos vakaro. Bet 
dauguma izraelitų dirba dviem pakaitom, kad galėtų 
užsidirbti reikalingiausi© maisto ir turėtų pastogę bei 
aprangą. Izraelyje infliacija labai didelė, todėl retas ku-

A LEKS ANDRA V AISICNTENĖ

VEGETARIŠKA MITYBA 
IR SVEIKATA

Venezuela, Caracas, 1982 metai
(Tęsinys)

šių laikų žymusis prancūzų gamtininkas ir ) 
gydytojas Maurice Messegue pats gydė ir ki
tiems patarė naudoti kalnšvitą arba merūną šių j 
ligų gydymui: nervinių priepuolių, nemigos, ne- 
noimalaus širdies plakimo, nervų nejautrumo. 
Jis aiškino, kad kalnšvita arba meninas pašalina j 
iš vidurių gazus ir organizme esančius nuodus; j 
valo gleivėmis aptrauktus kvėpavimą takus. Ly- I 
gia greta pagelbsti sergant sloga, “gripu” angi- ■ 
r»a ir astma, naudojant kalnšvitoš lapų garus, j 
kvėpuojant juos, burną prisidengus rankšluosčiu ' 
ar kita, garus praleidžiančia audekline medžiaga. 
Šis palcngvifdtbo būdas arba priemonė labai tei
giamai veikia burnos uždegimą, dėl sugedusių 
dantų burnoje atsiradusį nemalonų kvapą ir gal
vai skaudant. Šias gyduoles patys galime pasi
gaminti iš sudžiovintų kalnšvitos lapų.

Kartusis kietis (Artemisia). n?nuža- 
žiedžių . mes augalų genūs. Jų yra kelios rūšys. 
Lietuvoje auga ki* tis metėlė (Artemisia Absin
thium). vaistingas augalas. Taip pat dažnas kie
tis paprastasis i Artemisia vnlgMria). vartojamas

Povilas Kaupas “Erdvėlaivių sintis'

* I

VL\])AS POŽĖLA

KOVOS DĖL SPAUDOS

(Tęsinys)

— Norėčiau kalbėti, — pra
dėjo jis. — apie liaudies meną, 
didžiausią mūsų kultūros turtą. 
Bet lūosdamasis įoastebėjauJkad 
dar neturiu tam reikiamos me-

J nos svorio Svetimi šaltiniai — 
vokiečiu —sunkiai prieinami.aš 
pats tai patyriau; o savų nėra. 
Ar gali, žmogus ducii, ko, jis 

^pats neturi? ' -
Nuoširdi įžanga linksmai nu

teikė . klausyklos. ; Skaitytojai 
perėjo prie dainų, vienos to 
liatldics meno šakos
. — Lietuvis, sako, nerimsta be 
dainos. Daina jį ramina, links
mi fta ir karari lydi. Visas jo gy
venimas dainose pavaizduotas. 
Atsimenate? Jos švelnios, kaip 
pavasario vėjas. Mergelė, 
čfulės siunčiama, sako:

Siuntė mane motinėlė 
Dunojėlin vandenėlio. 
Aš nuęjau5 nuriedėjau 
Dunojėlin vandenėlio.

Pastebėjote? Ne vandens.
Dunojui! ji nuėjo. Bet — van- j 

( denėlfo Dunojėlio nuriedėjo, j
Kaip paprastai, bet švelniai >r

no

ne

Mergelė jam atsako: 
Yra mano tėvuzėlis— 
Danguje mėnesėlis. 
Yra mano motinėlė— 
Šviesioji saulelė.

vaizdingai pasakyta!
Jos graudžios iki ašarų. Klau

sykite:
....Tykiai, tykiai 

Nemunėlis teka. 
Ne taip tykiai, 
Kaip močiutė 
Graudžiai verkia.

Klausais močiutės verksmo 
i r...moti kartu su įja verkti—jos 
sielvartas graudina tave!

. Jos malonios ir širdingos. Iš 
jų ttykšta gražiausi jnergelėsūr 
bernelio jausmai. Mergelė1 sako
berneliai ateiti pavasarėlį, 
dvvai žvdės:

Tada aš skinsiu
Margą kvietkelį
Ir nusiųsdinsiu
Savo berneliui.

Nei pati nešiu, 
Nei kitai duosiu — 
Šiaurės - vėjeliu.

• Jį nupūsdinsiu.
Jos ir liūdnos. • 

liūdnumo: Bernelis klausia:
Ar neturi, mergužėle,

■ • Ti krųf ų tėvelių ?
Ar neturi, mergužėle. 
Tiktųjų brolių?

Danguje sietynėbs- 
Yra mano seserelė— 
Skaisčioji žvaigždele.

Vakarai jau 18 amžiuje paste
bėjo jų grožį. J- Šulcas. P. Rui
gys ir kiti rinko jas,, vertė ir 
spausdino. 19 amžiau.*- pradžioj 
išėjo L. Rėzos didelis dainų rin 
kipys. Originalai su vertimais 
Klasicizmo ir romantizmo lai
kais daugelis domėjosi liaudies 
rnrrd’n. Gil'os. jausmmgps lie
tuviu dairos paveifeė^ didžiuo
sius metu irašytojus. Les^>ngas 
na te kė recenziją apie Ruigio 
lietuvių kalbos studijas ir įdėjo 
dvi in atspausdintąsias dainas. 
Sava ‘'Tautų balsai tdainose” 
Herders pakartojo septynias 
Rėzos dainas. Gcethė susižavė
jo Ruigio “Aš atsisakiau savo 
močiutei” ir parašė savo \Fische 
rin. du Kleine”. Rusų poetas 
Lermontovas “Lietuvaitės” po
emoje pasakė: ‘Tik Lietuvoje

• Nepabaigiamo j taip švelniai dainuoja”.
Ar seniai tai buvo? Prieš 60 

i ar 100 metų. O mes. ta jaunoji 
į kartag 

vienu
būvių. Tik šiomis dienomis gir
dėjome Davainis _ Silvestravi
čiaus eiles. Eilės — jautrios. 

' Dainų fermos. Bet kas jas prieš 
“Tykiai tykiai Nemunėlis te
ka”? Čia vaizdas, muzika ir jau
smas! Tau.šrdį veria’O ten sen
timentas. ir tas pats atskleis
tas.

(Bus daugiau)

kai

ką Leiskite atsakyti 
mažmožiu iš mūsų po*

o dabar ir pats Šamiras su rabinais randa bendra kalbą.
Dar gali pasitaikyti stebuklas, Peres gali susitarti 

su keliais izraelitais koalicinei valdžiai sudarvti. bet i]-
V

gai jis neišsilaikys. Noras tartis su Šamiru nepavyks, 
bet pats Šamiras nori būti pakviestas premjero parei- I

bet ir premjeras Icakas Rabinas. Begino žmonių buvo 
priversti pasitraukti iš vyriausybės, kaip šitie darbie
čių žmonės galės tartis su šamfiru, kada Beginąs kiek- ’ 
vieną privertė traukti iš vyriausybės. Be to, didelė dalis 
Indijos ir Afrikos valstybių žydų, suvaliavusių įlraelį, goms. Jis. jau yra susitaręs su dešiniaisiais rabinais, j 
balsuoja už Šamiro vadovaujamą partiją, o ne už dar- ~ 

biečius. Darbiečiai nekreipė jokio dėmėsio Į suvažiavu
sius žydus iš kitų Afrikos valstybių, tuo tarpu Beginąs,

Peresui teks pasitraukti iš darbiečių Vadovybės. Dar-, 
biečių partijai Izraelyje teks likviduotis, jeigu josios prie-1 
šakin neatsiras jaunesnių ir praktiškų žmonių. 1

— Ketvirtadienį aukso uncija 
kainavo $344.

niedieinos reikalams: Radix et Herbą Artemislae 
šakelių su lapais arbatą moterys geda nendri
nėms palengvinti, o šaknų arbatą geriama nuo 
nuomario ir dieglių. Kietis peletrūnas arba be~ 
lynaš (Artemisia Dracunculus) vartojamas pne- 
skoniams. (Žr. L. Enciklopedija XI t., 449 psl.)l

Kas nepažįsta Lietuvoje pelyno? Dažda-’ 
ūkininkas kaime turėjo bonką pelyno, užpilto s|lt- 
ritu ar degtine. Jis buvo universalinis vaišias 
kaimiečiams nuo visokių vidaus organų linų Sir 
negalavimų būdavo išgeriamas stikliukas, o kir
tis ir pora, alkoholinio gėrimo. Sumaišyto su pe
lynu. Kartusis kietis arba pelynas auga pana
mėse. sausose pašlaitėse, šiūkšl^nuo-^e ir sūįp 
dykvietėse.

Kiečio ar pelyno nuoviros vartojamos a|jdti- 
tui sužadinti ir virškinimui pagerinti Jis stna- 
dina virškinimo trakto liaukų sėkreciią, sAixlty- 
vina fagicitines leucocitų funkcija klopina už
degiminius procesu*; juo gydoma bri9Wchirri 
ma, reumatas ir kūno egzemos.

Liaudies medicinoje pelyrtas vartowrtas 
skrandžio, tulžies, pūslės ir kepenų ligotos ly
dyti, o taip pat viduriuose įsiveisusioms kirmė
lėms naikiiKHr nęmigai- pašąliniį. paminėtų 
ligų gydymo, kartusis kietis — pelynas vartifM- 
mas vynų, kvapalų ir veterinanjoe rrikalam? pro
duktų gamybai. Italijoje vienam! vjflnMtjme vuo 
seno yra gaminamas iš pelyno v^nas. Jo tafM# 
— “Femet-Rrnnca”. šio vyno galima nusipirkti

kiekvieno krašto svaiginančių gėrimų parduotu- 
j vėje, tačiau to vyno gamintojai vienuoliai nie
kam neišduoda jo recepto. iTą paslaptį jie saugo 
dėl to. kad tis vynas pasižymi išsipagiriojimo ir 
jo nemalonios savijautos pašalinimu: po nakti
nės ūlionės, rytą atsibudęs tų ūlionių dalyvis, iš
geria pūsę stiklinės vandens, į kuri Įpiltas vienas, 
šaukštas to vyno, ir pagiriotojos netrukus nusi
kratė pabiras.

Krapas papra stasis (Anethum gra- 
vedfeMj, skėtinių (Umbefliferae) šaknų žolinis 
SUfSlaš, kilęs is Pietų EuHSpos. Pas rtnts dar
žuose paplitęs bei auginamas. Turi stiprų ma
lonų kvapą. Kaip prieskonio augalas dedamas į 
rauginamus agurkus. Jo lapai tinka mišrainėms, 
šaltlbiHčtamš Ir kitfWWS phganflnti. (žr. L. En
ciklopedija, KH t, 596 p”l.).

i' . Krapas tnri dnv^t gydomų sivybių. Kaip dar
žovė labai sveiki, leaigiai raminamai
veikia skrandį ir žarnas. *faip pat phdeda vidu-

. rių užkirtėjūnoi. Moterims, kurių krūtys užkie
tėję maitinant kūdikį, patartina išsivirti krapų 
lapų košelės ir jos kompresus (lėti ant krūtų. O 
tfaMbll£u« Edikto Ifilitiftlmui. tie kdhipresai pa
dedi pŠlaikVti grisią krūtų form$. Taip pat

'Mb; ^šiurių - įralHtts parazitus.
Nuramiai mtogantiems vai kabus, prie? juos 

| gūfdant, duoti krUpflg arUAtok Š16 lugak* arbata 
IpulWifMWa kHpa’Ctmą. pteufių ir fcrohehų veiki
mą. Ramina kosulį, kokliušą, astmą ir valo visą

organizmą. Tą arbatą verta naudoti skaudamos 
gerklės skalavimui, o skrandžio skausmų suma
žinimui reikia ant skaudamos vietos dėti krapų 
kompresus. Vaistų pramonėje iš jų gaminami 
lašai skaudamoms akims.

Kiekviena moteris nori išlaikyti jaunai atro
dančią ir patrauklią išvaizdą arba figūrą, šitam 
reikalui yra išbandytas toks receptas: paimti po 
gerus du žiupsnius susmulkintų-sutrintų krapų, 
anyžių ir čiobrelių. Juos visus sumaišyti ir tą 
mišinį užpilus vienu litru vandens, išvirti iš jo 
arbatą. Tokią arbatą gerti kasdien po du ar tris 
puodukus-stiklines. Tokiu'receptu naudotis ne
ribotų laiką. x

Mėta (Mentha-Mint) lūpažiedžių šeimos 
i žolinis augalas, turįs apie 30 skirčių. Nemaža iš 
įbauginama vaistams. Ne viena tų skirčių arba 

i rū£ių auga Ir Lietuvoje. Mėta vandeninė (M*»n- 
(tha a<niatica). vartojama mėtos eteriniam alieiui, 
• esendijai ir kt. Geriama jos lapų arbata vidu- 
i riams sureguliuoti. Mėta dirvinė I M. arvensis) 
vartojama nuo kosulio, dusulio, viduriavimo. Mė
ta mįškinė (M. longifolia) rečiau tesutinkama.

(Bus daugiau)
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Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

IŠ CIKLIAUS -UOSTAS"

(Ir Klaipėdai).

—... — -

TeL: 562-2727 arba 562-2728

Peizažas

GAIDAS ~ DAlMlD
Pavergtoj Lietuvoj

rimini»

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

1933 S. Manheim Rd„ Westchester, III.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103xd Street 
Valandos pagal susi tari irtą

Čia vis budejantis krantynas 
Laisvąsias su valdys bangas. 
Ir po audru baisių laivynas 
Čia vis sau poilsį suras.

Žuvėdros, krykšdamos po orą, 
Sutinka, palydi, laivus -----
Lyg sveikina žmoni jos norą 
Susiekti žemiškus kraštus.

Lietuvos aklųjų draugijos 
suvažiavimas

DR. PAUL V. DAUGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 

Medicinos direktorius

GENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 
Tri. 827-1741 — 1742

TEL. 233-8553

•Service 461-8200, Page 06058

Stiebų tankiausios kryžiavonės ' 
Ir juoda, Tylinti banga. 
Iš čia— laivams audrų kelionės 
Čia—žemes—j ūros bendri j a.

Modernios poezijos knyga. Kaina 5 dol. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

Antanas Petrikonis

APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS

(312) 226-1:144

1729 S. Halsted SL 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service

0PT0METR1STAS
KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st SL TeL 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akiniu^ 

ir “contact lenses”.

Nakties miglose budria aki.
Iš čia keleivis užmatys.
Lyg stebuklinga, skaisti žvakė,
Išreto skrodžia švyturys....

♦ * *
Stiebų tankiasios kryžiavonės
Ir juoda, mirusi banga....
Paklausk tu milžinų kelionės —
Ką reiškia miglos ir audra7

Dvi dienas Vilniuje vyko Lie i 
tuvos akhijų draugijos suvažia- j 
vimas.

Lietuvos aklųjų draugija jun
gia ,399 žmones, netekusius re
gėjimo ir silpnaregius Daugiau)! 
kaip pusė jų dirba.

* ♦ * *
MEMORIALAS NACIŲ 

AUKOMS >

Birželio mėn. Kaune iškilmin
gai atidarytas IX forto memo-

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 West 63rd Street 

•Valandos: antrai 1—4 popiet,

Naudingi patarimai tr įdomūs dalykai

mirė

“Nematomas

—

žmogus” Kaune 

kino studija pra-
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI

LACKAW1CZ

Laidotuvių Direktoriai

•S
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1929 SO.
B rid

TeL RE 7-1213 t

Ir jūres kovų veteranas 
Kiekvienas tau tai pasakys 
įplaukdamas į uostą ramų — 
Kai skrodžia tamsą švyturys...

. Arėjas Vitkauskas ■ 
(Iš rinkinio “Spinduliai 

ir šešėliai”)
Ofiso telefonas: 776-2880, 

tendencijos telef.: 448-5545 — Indijoj nuo šiltinės 
3,290 žmonių.

K

Apdraustas perkraustymas 
& įvairiu atstumu. 

ANTANAS VILIMAS
| TeL 376-1882 ar 376-5996

Florida

Prostatos, inkstų* ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

SERVE wrm PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

KAIP GERIAU PARUOŠTI 
VIRTUVĘ

Be maisto žmogus mirtų. Mai- 
stą paruošiame virtuvėje, todėl 
čia visi įrengimai turi būti tam 
tikslui tinkami. Juo geriau vir- 

^tuyė paruošta, tuo maloniau jo
je dirbtįmažiau. su gaištama lai
ko, sutaupoma sveikatai r ener- 
'gija.

Virtuves baldai — dažniau
siai įvairių tipų indauja, lenty
nos, spintos. Jos gali būti stato
mos ant grindų, vienos ant kitų, 
kabinamos ant sienų. Geriau, 
kai jos nedidelės, tada lengviau 
išdėstyti, nepaliekant tarpų- 
Reikia dėstant stengtis, kad su
darytų vieningą sistemą. Jei 
virtuvė didelė — nebūtina bal
dus grupuoti pasieniais. Spin
telių eilę pastačius vidury vir
tuvės, gausime patogią sienelę, 
dalinančią į dvi dalis. Vieno j ga
minamas maistas, kitoje —val
gome. - Antroje statomas stalas 
ir kėdės.

Mažoje virtuvėje, valgomoji 
dalis nereikalinga, ir spintelės 
dėstome taip, kad užimtų kaip

PERK KAUSTYMAI
NATIONAL OSTEOPATHIC MEDICINE WEEK 
TQBEO&SEPNED JUNE f-% 1330 EECAOSE^

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

TJetuvog Aidai 
KAZĖ RRAZDtlONYT* 

vedėja

KMfian nuo pirrmuHarta ftl pe

VLtr*r laidei ii S*

WYW 13 * f
f
5 If4 f

E’M.THW OCT* 

T^.

DOCTORS OF OSTEOPATHS 
D.O/S, ARE THE FASTEST 
GROWING HEALTH CARE 
PROFESSION. A KELLOGG 

0 FOUNDATION STUDY
PROJECTS A 71% GROWTH 
FOR THE OSTEOPATHIC 
PROFESSION DURING 

THE 19803

galima mažiau vielos. Stenki
mės neužstatyti gr ndų.Spinte - 
les kabinkime ant Jenų ir kad 
nereikėtų einant prie spintelės 
laipioti. Taip išvengsime nerei
kalingo lakstymo. Įrengiant vir 
tuves,labai svarbu išdėstyti dar
bo zonas. Jęi indis ’plausime ’ 
viename kampe, o vanduo bus 
kitame, gi džiovinti nešime į 3- 
čią, pai patirsime tik didesnį 
nuovargi. Virtuvėe naudingai- v

Į turėti kėdę su reguliuojamu 
aukščiu, ypač tai šeimininkei.

i’ per 8 vai. dirbusiai fabrike ar 
mokykloj, kepti Lynus, ar sku
sti buvęs, būtų ogiau sėdėti 
ant patogios kečate.

Dažnai virtuvės ^dažomos švie
siomis spalvomis i Tokios virtu
vės gal ir atrode ^erdvesnės, bet 
jose visada trūksta šilumos. To
kios virtuvės rekalauja dažnes
nių remonto ir valymo- Jei vir
tuvė įrengiama ręažai saulėtoje 
patalpoje, todėl reįdėl tinka oran 
žinės ar kitokio- aktyvios spal
vos. Jei virtuvė saulėta — spal 
vos gali būti šaltafchės.

Virtuvei reika tigas labai ge- 
’ ras apšvietimas. Virtuvėje švie
sa labiau reikalinga, negu bet 
kur kitur.Sušveiiinti ir išsklai
dyti spindulius piadeda užuolai
dos. Šiaip virtuvei užuolaidos 
: eikalingos tik sitemus,. Viso-• ° i .

i kios užuolaidos virtuvei netin-
• ka. Manieringai jatroido rauki-
• nukals apvedžio bs lango viršų- 
j je užuolaidos. Tačiau jos sulai
’ ko šviesą ir vis i neįsijungia į 
j virtuvės papuoš (fcą, kur visų 
J pirma reikalau/ima tikJingu- 
J mo.Tinkamiausi iviituves užuo 
į laidos tokios, larios padengia 
’pusę lango ir pagamintos iš 

lengvai plaunarps medžiagos; 
kurih nereikė*u prosyti.

MagdĄena Pilaitiene 
PATs^cnr^K 11; KITL^ 

PARAGiNK ‘SKAITV11
A)IEN«AS1I NAUJIENOS

% Tame forte naciai nužudė iš 
viso 80 tūkstančių žmonių.

1950 m. čia buvo įkurtas IX 
forto muziejus, kurį jau aplan
kė apie 7 milijonai įvairių tau
tybių žmonių.

-

“Mosfilmo
dėjo sukti naują fantastinę juo^ 
-stą filmui “Nematomas žmo
gus“, pagal to paties pavadini
mo H. Velso apysaką.

Pagrindiniai filmavimo dar
bai vyksta Kaune. Taip pat bus 
filmuojama Vilniuje. Klaipėdo
je ir Nidoje.

Filme yra nemaža lietuvių 
aktorių: R.Ramanauskas, A.Vo- 
ščikas, A. Žekas, A. Ribaitis ir 
P. Venclova.

/f&ANlPVUATIVE
Therapy provic

Nuo B14 metų

AN ADDED DIME
SION OF TREA1 
MINT '

/^Z/STJC~MEDlČlNĘ
* ty r- i a. I -T-iir-

WTDLAND tDERAL SAV- 
^NGS aptarT auji taupymo ir 

paskotpreikalus visos 
nAsų apyb Dėkojame 
Jums už mi Tts parodyta pa- 
4>likė}rmk. Ves norėtum bu- 

Jums na * ringi ir a

IENT S^skaftoi apdr»<j 
Iki H00,000.

E ■■
2637 W. SW» STRE 

IV 4o67 
r«l. ’2S-74DO

LOaN AS5OCIAI ION

J ARCHtR AVENUE 
CHICAGO, IL 60632

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

Telef. 476-2345

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

1424 South 50th Avenue 
Cicero, ILL 60650 

TeL: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Aikštes automobiliams pastatyti

‘ - - ...... ............... .—-----------------------———— — ---------------------

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS

2424 West 69th Street

11028 Southwest Hwyn Palos Hills, Ulinoii 
TeL 974-4410

VASAITIS-B UTKUS

LAIDOTUVIŲ IXREKTUR1AI

1446 South 50th Avenue f 
Cicero, Illinois 

Telefonas
VU
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Homeowners Insurance

Advokatų įstaiga
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619 puslapių, kietų viršeliu knyga
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F. N EDAS, 4055 Arcfee Areas®, 

Chicago, Ill. 50632. T»L YA 7-59tf

6247 S. Kedzie Avė.
(312) Ub-8700

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

e.
P t

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICI

Miko šiieikio apsakymu knyg? 
“Liucija” jau atspausdinta.

INSURANCE — INCOME iAX
951 W. 63rd St 
Tel: 436-7S78

Ii pagal susitarimu
TeL 776-5162 

ms West 63rd Strwi

^j1"- ? . ... t

Advokatas 1
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Dart-o valandos: Kasdien: nu® 
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BULL BSTATS SALIMAL ESTAT1 FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAIS 
S NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŽSIMOKCJJM AUL 
DEL VISŲ INFORMACUU KREIPTIS L

Chicago. HL Tel H7-774J

& MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI
® NOTAR1ATAS • VERTIMAI

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTOBX 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTB 
INCOME TAX SERVICE

A1KYKIMES MARQUETTE PARKE.

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

9 b; 
Dile

O />

geros pajamos.'
Geras inves-

bungalow.'

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chieagcs mieste
Dirbu ir užmiesčiuose, 

l^rsntuotai ir s^žinlnf^L 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Falman £*€<

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI, 
l iktai SI 26 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkams* 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Ava^

Chicago, 111. ’
Tel. 523-8775 arba 523-9191

i prei 
aptarė šio 
nusakė as 
I34Lju n 
Voįe buvo \ 
Okupantas iš 
20.974 tautiecn 
if šiuo metu L 
ma genocidą.

dorė — 
no p. V-

— R
švvka i Intel

auiienose sa
V

AUGUSTINO PAšKONIO

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLA IR
JOS KARIŪNU LIKIMĄ 4^

Už persiuntimą pridėkite $1.00.
Čeki rašykite ir siųskite:

. 1739 So. Halsted St., Chicago, Ill., 60608

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

KOVOS DEL LIETUVOS

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

KAINA •— $17. IPersiuntirrni pridėti $1)

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

■cą Ml ?Į.

863-6192 .
523-0148.

ĮApylinkiu valdyba

canbuyforyour arthritis pain.Most effective buffers fervour stomach. REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

PASSBOOK
SAVINGS

see us for
HCW’- financing.

AT 0UI LOW UTS

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS. 
Herman Deck? 

Tel. 585-6624

4259 S. Maplewood, TeL 254-7450

Taip pat daromi vertimai, gimimu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.
i

1

BLUEBERRIES'

aooc

V

'*$»***>*

FSLIC

Htch .
Interett RitM 

on Stringi

laterwt Compounded 
C*8v and Paid Quarterly JOHN GIBAITIS

2212 WEST CERMAK ROAD : CHICAGO, ILL 60606

Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 -

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naajkfi^se galima g^auti nepaprastai įdominę gydy

tojo, vUuom^nėę veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

IX A. G3M3B — MINTYS IR DARBAI, 259 psU llečis 19Ob 
metų įvykiuA, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai b 

-------------- ------ ----- B8.0C

Dr. A. J. GtM&fgi — DANTYS, jų priežiūra, sveiksta li 
groiig. Kietais virbeliais 

'Minkitail vlriellaX tik _____________ _

Dr. X J. uaMen — AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
AMOVES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik____

GaMina taip pat užsakyti paitn, itsiuntui čekj <rba 
uwbey orderį, prie nurodytos kainom pri-
1I] perriuutixno HUaJdoma.

H.00

ra.o®

F. Za polis, Agent 
320S14 W. ?5th St

Ever®. Park, HL 
50642 - 424-8654

'•Ssbw ryfe-t I M

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

kymai. 184 psl. Kaina ?5.
Gaunama <fNaujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave., Chicago, EL 60629.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininke Prano ŠULO 
paruošta ir tebėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta '‘Sūduvos” 
išleista knyga su legaliŠkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų adminis*racijoje. 
Knygos kaina — £3 95 (su por- 
siutimu).

6 — Naujienom, Chicago, 8, UI

ADVOKATU DRAUGIJA
V. BYuAITIS

Chloro, IK 60629 
Tel: 778-8000

Darbe valandos:
Kno 8 ryto Hi 5 v*L popiet 

Šeštadieniais pagal susitarta®.

Friday, July 27, 1984


