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(Prezidentas Reaganas gegu
žės 23 i pareiškė, kad Ameri
ka tebėra “tvirtai įsipareigoju
si palaikyti laidės ir žmogaus Belaunde'Ti-

“LAISVAS APSISPRENDIMAS VISŲ
- REGANAS

PERU PREZIDENTAS 
NESITIKI APSIGINTI

LIMA, Peru. — Peru prezi-

teisių principus”. Savo laiške 
Amerikos Rytu Europiečių Etai 
neį Koįrfesencijai, Reaganas pa
gyre jos veiklą ir laisvės idealų 
skleidimą. Apie jos narius jis 
taip išsireiškė:
> “Juos- jungia bendras rūpes
tis — jų kilmės pavergtų kraš
tų likimas. Jie pakartotinai pa-, 
diaįfnonstravo savo nesvyruo
jantį įsipareigojimą remti Rytų- 
Vidurio Europos,. Pabaltijo vals
tybių, ir Sovietų Sąjungos -tai> 
tų laisvės ir ■ orumo reikalą”. 
Anot Reagano, “Ikisvas apsb 
sprendimas, ^valstybinė.. nepri- 
klausonjybė ir teisė pasirinkti sa-- 
vo vaidymosį formą nėra kelių 
tautų privilegija, bet visų tautų 
natimamos teisės”.. Konferėn- 
cijjos iškilmingos vakarienės me
tu, gegužės 25 d., Tautinė..če- 
koslovakų. Taryba įteikė arriba? 
sadoriuŲ Maksui Kanųaelnianui 
Tomo Masaryko-vardo premiją 
už jo nuopelnus-žmogaus;teisių, 
veikloje.' Savo'kaJb^'^airipel-

ty tenka vešli labai aštrią kovą 
-prieš ka^uoirįenę, policijai ir 

‘‘Žvilgančio tako” maištininkus. 
Jis paskelbė, kad jam pavyks 
ąpsųpnti, 'Blogiausia, kai į ko
vą yra įsivėlę narkotikų ligoniai. 
Jie viską daro,-kad Peru vyriau
sybė parduotų galimai daugiau 
dolerių už narkotikus.

Prezidentas tūrėtų pasitikėti 
pakrančių, sargais; kareivius, 
vedančius kovą, prieš maištinin
kus; bet ne visuomet gali jais 
pasitikėti’-',ries jie 'kartais'Tiirba 
su maištininkais.

WASUINGON, D. C. — Gua- 
temalos visuomenės veikėjas 
Jorge Conpio Nicolle, nepri
klausąs jokiai politinei partijai, 
atvyko į Arperiką ir prašo JAV 
padėti Nicaragua! pravesti de 
mokratmius rinkimus.

įjis aiškina Hatkrašftininkams 
ir Kongreso atstovams, kad Gua

Prez. Reaganas nutraukė atostogas ir atsiliepe į Fenaros ir 
Alcndalio veriamą gana gyvą rinkiminę kampaniją.

rius neleistį, £a-

karių. Dabar negalima visko pa- 
k tegu plunksnos pabrau- 

. Amerikoj, parei- 
“^nėms pgiąaškin- 

tatai JSsųi bū- 
>rivalo būti 

^tii.įprimcsti 
^S^?/;dšrink to

gunai*
Ii

miršti. ’. ^oviėti£j
Kampelm&no, 
ta -|nėzideiitb;'€č:^Ž pSkirJo gene-
kito bijąįąsųi rolo. Jeigu generolas'igauš driu-
suomenė/Mali i i&ilaikyfrypelį-| ?1Tna ,baUū, tai- ir jb’ privalės 
cijcs pa^^ą,- ii^f<^ėlr"šiošjc 
voje %dis irptotus.] :Canpp.turi laik-

- y ' rastįjkuriamejis'spa'usdmapa-
ti>"kas ji^!»tikrųjų yra . grindines demokratines rrfintis

* Etninį.-Konfereiicija koordi-Į Jis nesiperša būti prezidentu, 
nuoja įyairių tautinių grubių j bet jis mano, kad jis gailėtų, 
veiklą žmc^pus teisių srityje. ICanpio Nicolle buvo užsukęs 
Joje atstovaujami bulgarų, če- į Baltuosius Rūmus į valstybės 
kų, estų,- latvių, lenkų, lietuvių, departamentą. Gyventojai pa- 
slovakų; vengrų Ir ukrainiečių sitiki Amerika, nes ji nenori kiš- 
kilmės amerikiečiai. (Elta) lis į krašto vidaus reikalus.

mes ■turnae'/nuolat- demorištru-o-

.įtikiu^
savtfs*

raštį, kuriame jis spausdina pa-

< MJW

?st

BMh, kuris oeno

Rugpjūčio 8: šv. Domininkas, 
I.ieŠja., TulgžrdLis, Daiva

Saulė teka 5:51, leidžiasi 8:01

VLKo p „nininka>. tema: Ta.p j PIRMIEJI LAIVYNO HELIKOPTERIAI 
PASIEKĖ SUEZO VANDENIS
Didieji transporto lėktuvai iš P< Carolines 

neš mašinas tiesiai į Egiptą
WASHINGTON, D. G. —už grotų. . Chomeini tiek 

_ to prezidentas Ha^an M u-į užpykęs ant Sadato, kad
> Baltuosius rūmus. Į barakas vakar kreipėsi į prezi-jjį nužudyti kariuomenės

Į ALTo Kongresą raštu pakvies- j Reaganą prašydamas spe-į do metu. Visi 4 pasikesintojai 
tos lietuviškos organizacijos • cialiai pritaikytus helikopterius ’ buvo pakarti, o prezidentu bu-

I Suezo kanalo, Raudonosios jū- vo išrinktas Hosin Mubarakas, 
Kongresui rengti komiteto se- j ros įr A(jcno vandenų.

klitorius, (ir. Lazauskas prane ? Vakar ir šiandien Suezo ka- 
še, kad ^ra kviecuirtos ^so&;najo vandenys buvo lengvomis, į

į Amerikos, \isos lietuviškos or-s piaukiojanciomis bombomis, ku* 
| įganizacijos dalyvauti Kongrese.! sprogdamos jau sužalojo 
Į Pasiunti kvietimai raštu: J__
» nkes ^Lietuvių susivienijimui — 
j 70 kvietelių, Katalikų Susivie- 
Į nijimui — 50 (Toks skaičius jų 
j kuopų ir yra), Amerikos Vy- 
• ciarns — visas 100, numatyta 
Į palšiųsti ir oar vienss šimtas 
į kvietimų. Kongreso komitetas 
yra gana daug padaręs laiškus 
išsiuntinėjo. Namatytas išleisti į 
kongreso leidinys ir nustatyta 
data prisiųsti sveikinimus skel
bimus leidiniui, tai rugsėjo 20 
d. Skelbimo sveikinimo kaina: 
puslapis — $100, pusė puslapio 
— -Š60, ketvirtis — $40 ir ma
žesni ^skelbimai po, S20. - .
• a' :

Kongreso leidinio komisijos 
sudėtis

Tiesiogiai uždavinį vykdo AL- 
Tos sekretoriatas: Irena Blins- 
trubięnė, Gr. Lazauskas, kun. dr. j 
Prunskis. . . -?>• .

? (Nukelta į 3 psl.)

butinė politinė raida ir Lietuvos 
bylos vyksmus. Vieną paskaitą 
skaitys St. Lozoraitis. Buvo 
kviestas ir dr. Bačkis — Lietu
vos diplomatijos šefas, bet deja,' 

į jis taip pat dknai yra kviestas ; 
! JAV prezidento, R. Reagano į’ Egipt

prez. Sadato pavaduotojas.

Ghonieini yra labai kerštin- 
■ gas. Jis galėjo įsakyti padėti 
bombas Egipto vandenyse. Bet 
bombos Suezc kanale galėjo pa
leisti ir Libano lakūnai. Suezas 
ir kanalo vandenys jiems netoli. 
Jie lengvai gali pasiekti ir kitus 
vandenis.

i

AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESO
. RUOŠOS DARBYMETIS

Pok$į5p‘.-išeivija yra politii^, kviečiąj šaukia visus tautiniai 
te d ir'jos pats didžiausias uždą- gyvus1 lietuvus šian^? kongre- 
vinyš/yra politinis: Lietuvos ir se dalyvauti Drauge laukią 
pavergto lietuvio laisvinimo mr- konkrečių palarimtų ir finansinės’ 
sija. Tenka pripažinti faktas, paramos veikai. Aiškių jog pla 
kad. JAV lietuvi j a savo paskir-Į 
ties uždavinį vykdo ryžtingai,! 
organizuotai ir jį vykdo ALTos 
apiįnityje-ir: jos kordinacijoje. 
Bet vis dėlto, reikia apgailestau
ti, kad yra. saujelė politiškai ne- 
siorientuojančių saviškių, kurie 
kaišioja baslius į ALTos ratus. 
Betgi nežiūrint to, ALTa, dau
gumos remiama, gana stipriai 
laikosi ir ryžtingai vykdo savo 
paskirties uždavinį.

Amerikos Lietuvių Taryba, 
kas penkeri metai, rengia Kon
gresą, susišaukia lietuvius, jų at
stovus į pasitarimą. Sudaro są
lygas susiburti pasitarti, nusta
tyti veiklos gaires ateičiai, pa
ieškoti naujų kelių tikslui siekti. 
Kas svarbu, susibūrę lietuviai 
turi galimybę vieningai ir gar
siai sušukti okupantui ir pasau
lio politikams: Laisvės Lietuvai!

Džiugu pastebėti, jog šiemet 
įvyks jau dešimtasis Amerikos 
lietuvių kongresas ir jis įvyks 
spalio mėn. 27-28 dienomis, 
Chicagoje. Tikslus kongreso ad
resas: Quality Inn. Midway 5001 
W. 79 st. (ši rietą yra Chicagos 

' pietvakariuose, du blokai į va
karus nuo Cicero avenue).

Amerikos’ Lietuvių Taryba

ne pa- i 
posi H viceprezidento 
su GoMiniL' Ferraro, šiltas, tvankus

taus masto renginys, kaip kad 
šaukiamas kongresas, yra rei
kalingas ir atitinkamai didelių 
finansinių išlaidų, — laukiama 
dosnios rankas! — aukų. . ;

A. L. Kongresui rengti yra su
darytas specialus koordinacinis 
komitetas, jc sudėtis. D. Dum- 
brienė — pirnininkė, dr. V. Ši- 
miaitis — vicJpirm., Gr. Lazaus
kas sekretoriai Sudarytos ir pen 
kios pakomisės ,tai: finansų tal
kos, banketo, transporto, spau
dos — infornacijos ir kongre 
so leidinio koįūsija.

Tikslu pas rengiamuosius dar 
bus spartinti ir visuomenę t in
formuoti, bu o sušauktas komi
teto ir pakomitečių darbuotojų 
pasitarimas, kuris įvyko ALTos į 
patalpose, š m. liepos mėn. 23 
d. Dalyvavo virš trisdešinit as
menų. Visi pasitarimo dalyviai 
giliu tautini’.; pasišventimu ap
tarė kongrese ruošos darbus.

Kongreso uošes darbuotojų 
pasitarimą a idarė D. Dumbrie- 
nė, jį sklandžiai pravedė dr. V. 
Šimaitis. Platų informacinį pra
nešimą padarė sekretorius Gr. 
Lazauskas. Pasakė, kad yra jau 
pakviesti raštu JAV valdžios at
stovai įeiti į Kongreso Garbės 
komitetą .tai Kongresmanai. se
natoriai ir 2^ gubernatoriai, 70 
lietuvių u v*anizacijų. Pasi 
džiaugė, kad net aštuoniolika 
senatorių dafė sutikimą. Yra 
gauti teigiami atsakymai daly
vauti kongrese ir iš 32 lietuviš
kų organizacijų, laukiama ir 
jaugiau teigAmų atsakymų. Nu 
matytas pakviesti ir Chicagos 
meras, Washington. Kongresui 
užplanuota pateikti tris pagrin
dines pakaita*. Viena jų yra 
skirta jaunimui. Pagrindinę pa-1 -

Paleistos bombos nėra galin
gos, bet jos apgadina transporto 
laivus ir juos sustabdo, kai į juos 
pataiko.

Prez. Reaganas įsakė Vidur-Į 
žemio jūroje esantiems helikop į 
teriams skristi į Suezo kanalą į 
ir pravalyti ten esančias minas, j

Už valandos 4 Amerikos he-iki senatoriai ir 10 kongreso at- 
likopteriai jau buvo Suezo van- stovų, priklausantieji abiem par- 
denyse. Jie nu'tfido tinklą ir; tijem pasiuntė raštą atostogau- 
išrinko didoką plūduriuojančių jaučiam Reaganui, kad jis sustah 
bombų skaičių. Kitos bombos dytų plutom jaus siuntimą i Ja- 
buvo nusileidusius į vandens gy- poniją.
lį. Marinai nusileido prie van-

galelų būti.
Pietų Carolinoj yra nųciatinė 

Tieli'kcpteifų bazė. Marinai yra 
pasiruošę skristi bet kurią valan 
dą į nelaimės vietas.

Tuo tarpu dar nenustatyta, 
kas tas bombas būtų galėjęs pa
leisti Suezo vandenyse. Pirmas 

Į įtarimas krinta Ivanui. Irano
— ;-i Jungtinių Tautų -sekreto-! Chomeini negali pakęsti Egipto 

rius ta-rėd su Kipro' salos turkų ' vien dėl to, kad Sadatas atsisa- 
a ts tovais. kė leisti egiptiečiams priklausy 

ti prie šijitų. Dauguma egiptie
„ t—"Sacharovo žmona, pranešė,, čių yra •*tolerantiškesni. Jie ir 
kad jbsios vyras daugiau neba- moterims duoda lygias teises 
daujaj o ji privalo ruoštis teis- kai kuriais klausimais. Vis dėlto 
mui liž valdžios nurodymų ne- atsirado keliolika fanatikų, ku- 
paklšusymą. . riuos prez. Šariatas įsakė padėti

Iš 417 svarų plutonijaus japo- 
‘ Yrar3D galin

gu atomu bombų. Tas bombas 
japonai galėtų naudoti prieš 
Pacifiko salų gyventojus, jeigu 
jie nenorėtų prisijungti prie Ja
ponijos.

Wisconsin sen. Proxmire pa
sirašė laišką ir išsiuntinėjo vi
sai eilei žmonių. Jis tvirtina, 
kad amerikiečiai yra atsakingi 
už japonų saugumą. Amerikie
čiai privalo daboti, kad plutoni- 
jus nepatektų į blogų žmonių 
rankas ir kad atemss nepakenk 
tų japonų saugumui.

— Trečiadienį aukso uncija 
kainavo $348.

pgipto karo vadovybė įtaria Libiją, padėju *ią bombas Suezo vandenyse ir Raudonojoj 
jūroj. Mubarakas reikalauja, ;kąd Izraelis baigtų nesusipratimus su Siriją įr Jordaniją.
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MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto šio skyriaus redakturiai

PABUČIAVIMAS

pabučiavimas”... Nuo

liepsnų viena kaitra 
stygų giesmė viena.

me-

— Karoli, būkit gera 
skaitykit man ištrauką iš 
nių”.

— Kas, būtent, jums tinka?
Pradėkil nuo tos vietos, 

kur m ".no Įdėta jazmino šake
lė.

— “Jes pabuiavimas”... Nuc 
ten?

— Taip, nuo čia.
— “Jos 

nektaras,

Dviejų
Dviejų
— Kaip jūs biauriai skaitot! 

Be mažiausio išreiškimo.
— Skaitau, kaip moku.
— O sakykit, kiek jums 

tų?
,— Septyniolika.
— Ir jūs lig šiol nebuciavot 

nė vienos moters?
— Na, tai dabar! Žinoma, bu

čiavau: mamą, tetą, visas se
seris.

— Paduokit man vilnas ir ei
kite į sodą, čia, kaip aš matau, 
jimis karšta.

Karolis netrūko — pasinau
dojo šituo nusprendimu. ka
dangi dar nežinojo gerai vietos,, 
kur jam teks praleisti atostogas. ’ 
Be to, dar jį trauk i žalumas, į 
bėles, i saule. Kelionės cemo- *■ *•
dane jis atsivežė brandos atesta
tą ir todėl nematė reikalo kuoz 
nors varžytis. Taip pat stengės 
save Įtikinti, k at jis jau vyras. 
Nors šitai jam nelengva sekėsi. •

Sodas buvo puikus. Su dau
gybe gėlynų ir šešėlingų kam
pų^ Liepos mėnesio rytas iš
skėtė visų gėlių taureles ir įkai
tusios žemės ištraukė kvepian
čius garus. Zirzė bitės, širšės’ 
ir blizgančios musiukės. Vir
šum - lysių auksuotų debesėlių 
kilo apvaisinančios dulkės. Al
suojančios aistros karščiu didžiu 
lės erdvės nelygus kvėpavimas, 
tai sausom ksrscio bangom, tai 
vėsumu Įveikiančiu iš ežero pu
ses, užgavo jam veidą.

Karolis turėjo aisisegmti švai 
ką ir atrišti kaklaraištį. Jo krū
tinė nepaprastai išsiplėtė, mus
kulai pritvinko krauju ir kilno- 
nojosi. Kartai sukosi galva ir te
mo akys.

Sodas susidūrė su parku. No
rėdamas greičiau jį pasiekti. Ka
rolis pagreitino žingsnius. Bet 
jam kelią perkirto tamsiai žalia, 
drebanti siena, sudaryta iš su
sipynusių, susivyjusių gebenų, 
vijoklių ir laukinių vynuogių 
stiebelių. Maža .vos pastebima 
anga vedė į vidų. Karolis užė
jo ten. l ai būvo erdvi palapi 
nė, kurioj viešpatavo silpna žaks 
va prieblanda. Joje buvo dvi 
akmeninės statulos ir du toki 
pat suolai. Tuojau prie įėjimo 
apėmė vėsi drėgnumą ir kartu

r Klebenąs atvykusiems i jung
tuves jaunavedžiams:

—Jūs gi pranešėte, kad į šliū- 
bą atvažiuosite rytoj?

— Dcvanokte, klebonėli, gal 
galėtumėte įduoti šliūbą šian
dien, mat. rytoj mums visokios 
kliūtys.

— Na gerai. ši kartą dovano
siu. bet žiūrėkit, kad kitą sykį 
atvažiuotumėte laiku.

MYLINTI ŽMONA

Mylimas vyras prašo savo my
limą žmoną:

— Mano mielcri, kai aš nu
mirsiu. tai tu netekėk už kito. 
ne> man bus negera, kai tu atei-

ftcKM Recover ft -
Got? 3RU VRt/Eh lų-fo p-^*
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IT’S AMAZING!

vinėdamas, tijfcfrd prie vien©

kad grybus reikia pažieti, kad 
kartais netekti 
nuvažiuota.... I 
kitais
bauti, dar ir vi

pas Abraomą 
ugas Kirka su 

vyrais pu važiavo gry- 
ės butelį nusi-

:•

’O

kekną rusvai gekonų ‘Voveruš- 
škų’’. Paivažiavo Banw, Kirkus 

j bute išsivirė tas vo^eryikas, pa-i 
į valgė dar Siuptmke išgėrė. Po 
pusvalandžio pradėjo vemti-Ai^ 
paskambinau (ir. Karaliui, klau 
damas, ką datjrlft; taip 

ir tup. th. KfcnJiufr taip pat 
mėgo šnapriuką; pasakė: -Duo-

per-į jį pagavo kažkoks baisus nuo- 
Vėli-| vargis. Jis puolė ant vieno tų 

suolų ir uždengė akis.
— Jos pabučiavimas, pabučia

vimas... — šnibždėjo jis sau.
Kaip ji nori, kad aš šitą skai

tyčiau? Keista moteris. Tik to
dėl, kad ji keletą metų už.mane 
vyresnė ir jau buvo ištekėjus, 
ji įsivaizduoja, kad gali mate 
kamanduoli profesoriaus tonu. 
Aš jes nekenčiu!

Paskui jis ėmė iš naujo karto
ti mieguistam užsimiršime.

— Ak, šitas dangaus nekta
ras’... — dangaus nektaras... dan
gaus nektaras...

Staiga jis plačiai atvėrė akis 
ir sudrebėjo.

Tiesiai prieš jį baltavo mar
murinė Ievos statula ir primyg
tinai žiūrėjo į jį savo gyvybės: 
akimis, visą jos drabužį sudarė 
puikių |>er pečius paleistų plau
kų apsiaustas. Žaliai geltonas 

dėjau vieno posto daigelę apie 
grybus. Paklausyk:

Dangus pilkas, kaip tilvikas, 
Saulė kaip ugnis.

Grybai auga., kada* lyja, 
'Kai tamsi naktis, 
Miškas pa^ukščių karalija,

Mokykloje mokytojas užde- si su kitu vyru pas mane į dan- 
vė vaikams parašyti rašinį apie 
futbolo komandą. Visi parašė, 
;ik vienas sėdi ir nieko nedaro- 
Mokytojas klausia jo, kodėl jie 
nieko nerašo?

— Aš jau parašiau, — atsako 
vaikas.

To vaiko sąsiuviny buvo pa
rašyta*

— Olas blogas, futbolo ko-įlįs mane!
mauda nedalyvauja....

* ♦ ♦

ATEITYJE PASITAISYS

l

lajų atspindy^ tęikė nepaprasto 
grakštumo jos mergiškom*, 
tvehiiei apibrėžtom* iytiMk ,

Ji žiūi^jo į jį, jis į ją. Vih il
gai truko. Per šį laiką minčių 
spiečius ėjo per jaunuolio gal 
są. Jis atsiminė Ovidijų ir Vi
giliją, su kariais taip neseniai i 
persiskyrė. Jam atėjo į galvą 
Jupiterio šunsbės, nimfų ir fau
nų nuotykiai.

Kartais jį apimdavo miegu ts- 
tms. ir jam rodėsi, kad prieš 
jį stovį gyva moteris.

Tykiam 4r jautriam ore su-^ 
skambėjo varpelis — šaukimas 
pietų.

Karolis išėjo iš palapinės svy 
mojančiu žingsniu.

— Na, kaip patiko sodas? - : 
valgant kepsnį klausė jį perse* 
klojanti našlele.

— Labai.
— O ar buvot mūsų Rojuje? 

Vaikinas paraudo.
— Rojum — paaiškino ji 

mes vadiname palapinę, kurioj 
stovi iškaltos Adomo ir Ievos 
statulos. Tai stebuklingas kam* 
pelis skaitymui. Aš dažnai ten 
užeinu su knyga. Ir jus galėtu
mėt toje taip pat... pakartoti sa
vo pamokas.

(Bus daugiau)

— Nebijok, mano mielas vy
reli! Aš ištekėsiu už tokio ne
dorėlio arba girtuoklio, kuris 
numiręs eis į pragarą, o aš atei
siu pas tave į dangų!..., 

* * *
MERGAIČIŲ TARPE

— Žinai, Petras pasisakė my- 

kvailesne^!

“tu vieni nė! ėV’ 
kojas.

*

— Na, ii ką gi tu į tai jam pa
sakei?

— Pasiieškok
— Ką jis?
— Jis suriko, 

ir puolė man į
♦

Prancūzijos revoliucijos metu 
astronomas de Loland išgelbė
jo keliems kunigams gyvybe, 
priėmęs juos į savo observatori
ją ir pavadinęs juos astronau
tais. Bet kunigams sąžinė grau
žė, kad de! jų astronomas Lc- 
landas turėjo sumeluoti.

— Bet mano ponai, — manda
giai pastebėjo astronomas. —ko
kia čia melagystė, jei aš pavadi
nau jus astronomais? Jūsų ama 
tas yra su meile žiūrėti i dan
gų: ir mano amatast toks pat, 
tik pavadinimais kitokie....

pestris), turi gydomų elementų— Tai gal mudu važiuosime 
grybauti, Maiki?

— Kaip važiuosime, kad ma
šinos neturime?

Mano

vežti, tik prašė niekam liesa- 
kyti, kur mes giybawme. Esą, 

tai visa Chicaga

- - Man labai pikta, kai žmo- i 
nės nemoka grybaAti,tiktai gry
bų sėklai sunaikina.,..

— Kokiu—būdu, Tėve? 
A

— štai kokiu: Vietoje grybą 
nupiauti nuo kotelio, tai su šak
nimi išrauna- Tada nepalieka’ 
galimybės kitais metais augti, 
nes su grybu if jo sėklą (spo- 
gą) išrauna, ir kaip sugadina 
grybus, kai su žemėm ar su smė 
liu sudekfe į maišą ar kašiukę. 
Tada jokiu buSu negaimia iš 
grybo “šukųr sĮirėiio išplauti.... 
Kartą vienas pižįstama^ žemai- 
tis pasikvietė irhne grybų pie- . 
turns. Tu, Maitoti, gal nepati- 
kėši, kai aš valgiau tuos gry-« 
bus, — net maho dantys atši
po. — rodos, kibirkštys iš dan
tų tryška.... Tiei daug Smėlio 
tuose grybuose buvo!...

— Gal tie ta4o žemaičiai gry
bus išvirė neni^plauWs?

— Aš klau^ąu. S&kė, kad. 
biski plovę. Aš paaiškinau, kad 
kai grybai gerokai pavetftla, ta
da reikia tą vindenį nusunkti 
ir vėl virti, švariam vandenyje, 
kol išverda. Bet kas iš to, kai 

smėliu išvelia?
— Ne tik grybauti bet ir vir

ti reikia mokėti.

funkcijas geriau, negu kcmer-; 
ciniai vaistai.

— Vis dėlto, mudu su Anup
ru važiuosime grybauti. Gry
bus aš gerai pažįstu, tiktai man 
nepatinka tas grybas, kuris už
auga iki 35 svarų didumo. To
kių Lietuvoje nėra.

— Tu turi galvoj Califerią? Į

sos turi. Italai iš jo picą daro.

-- Tau geriausias .6 man ūme 
odės ir lepšiai geriam.

— Gerai, Tėve, jūs važiuo- jj 
kite.

i

—Sudie. Maikii

Arėjas Vitkauskas
Apie moteris ir meilę

I

. — Meilėje žmogus sudega, o 
be meilės gyventi nepajėgia. — 
Kas daryli? — Išminčiai j tai dar 
neatsakė .

— Moteris susideda iš piega* 1 
ro ir dangaus pradmenų, dėito 1 
ją meiliai tatdA ir 
lai. - 5

— Moter&kė, tai toks daiktai, 
kurio nei kaidfaimisni *>ei liš- 
eiginie.ni gyvenimui nepriiai- 
kvsi.

Meilė — dangaus malda ir I 
pragaro giesmė, ja gyvena nei 
tik silpni žmonės, bet ir galingi j 
dievai.

— Prieš meilę joks ginklas 
neišsilaiko...

— Norint sužinoti tikra tie
są apie moteriškę, reikia kreip
tis į Oievą arba į velnią, tik ne 
į žmogų.

— Kai moteriškė' verkia ap
simetus — galima juoktis, kai iš 
pykčio — galima gailėtis, bet 
kai iš meilės — gabma ir pa
sikarti. Tik teknė, kad ji tokiu 
veiksmu verkiu vieną sykį savo 
gyvenime. '

— Tarp saldainio ir moters 
yra daug bendro...

Moteriškė tik iš torto at
rodo išeiginė.

>— Moterim kaip tredbsis 
valgis, jis ne tiek sotina, kiek

KULDAŠIUS IR MERGINOS

(Iš Lietuvos gyvenimo) 
Jūs pažįstate Kuldašiu — 
Pasidarė “fain” vaikinas; 
Kai į šaulius Įsirašė — 
Pamylėjo jį merginos!

Pirma, būdavo, jos vengia 
Su Kuldašiu susitikti —

Spėti viską joms atlikti.

Iš šalies stebėtis reikia — 
Kas jas pakeitė taip ūmai: 
Mat, gerai mergaitėms veikia 
Jo Įgyti mandagumai..

Pirma, būdavo, tas vyras 
Kepurėtas jas šokino. — 
Koks ten šokis jo! Sustyręs. 
JĮ ’'meška sena” vadino...

Bet rikiuotei išmiklėjo, 
Ir dabar puikiai jis Šoka: 
Daug kultūros prisidėjo, 
Vyriškumo nebestoka.

Kai merginos klausti ima: 
Kaip pasikeitė Kuldašius, 
— Ogi, vis tai per veikimą, 
Man Į šaulius Įsirašius!...

Ir jumis Į šaules kviečiu... — 
Taip Kuldašius joms atsako, 
Ir prirašė visą spiečių: 
Jų pilnai būry pakako.

Jau dabar būryje veikia
Ir merginos lietuvaitės, 
Jas gražiai pagirti reikia — 
Ar negeros tai mergaitės?

Juk ir švelnios jų rankutės 
Gali daug pasidarbuoti, 
Ir vardan gimtos šalelės 
Jos gerovei daug ką duoti !...

Ei, merginos ir vyručiai — 
Jau Į šaulius susirašę, 
Agituokite jūs drūčiai — 
Imkit pavyzdi Kudašiaus!

Kai visus, visas, iš vieno
I šaulius gražiai subursit, 
Baigsis kraštui vargo dienos — 
Jūs gerovę jam sukursit..

Juk jūs platinsite šviesą, 
Tamsumos baubus sutrynę! 
Ir — lydės mūs žingsnius tiesą
Po Lietuvą, po tėvynę...

THEY 8RO\J(jMT NO



AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESO 
RUOŠOS DARBYMETIS

(Atkelta iš pirmo puslapio) da, iš kur ir kokiomis priemonė- i

Finensy kom’sijos pranešimas

Komisijos pirmininkas M. Pra 
nevirtus pasakė, kad jų apskai
čiavimu už skelbimus, sveikini
mus bus gauta apie keturi tūks- 
čiai dolerių ir kad šios pajamos 
padengs leidinio išlaidas. Pa 
reiškė pageidavimą, kad visi no 
rintieji sveikinti kongresą ir duo 
ti skelbimus nedelstų — kuo grei
čiau siųstų sveikinimus ir pini
gus. Finansų komisijos sudėtis: 
M. Pranevičius, — pirm., nariai 
— P. Bučas, Gr. Lazauskas ,dr. 
J. Valaitis. Jie visi rūpinasi, su
ka galvas ,kaip daugiau sutelk
ti finansų šiam plačios apimties 
renginiui, kuris yra reikalingas 
ir atitinkamai tiek pat daug pi
nigo. Tikimasi, kad tautiniai 
gyvi lietuviai nepagailės, — pa
gal išgales galimai daugiau au
kos. Suprantama, kad kongrese 
dalyvauti ne visi gąlės, bet jį fi
nansiškai paremti auka, tai 
kiekvienas turi galimybę.

Sveikinimus, skelbimus ir au
kas \siusti šiuo aidresu: Ameri
kos Lietuvių Taryba, 2606 W. 
63 st., Chicago ItL;;‘6O629 .

Kongreso banketo komisijos 
pranešimas

Komisijos pirmininkė B.. Sko- 
ruhskienė pranešė, kad banketo 
paruošiamieji darbai vykddmi. 
Scenos programą atlikti pa
kviesta ir sutiko solistė Ragie- 
nė. Pasamdrias A. Stelmoko 
orkestras. , Nustatyta; banketo 
bilieto kaina. $25 asmeniui. Tik 
sudejavo, kad salė yra kiek ma
žoka, — joje galės tilpti tik 25D 
asmenų. Suprantama, šitoks 
mažas skaičius vietų gali paten
kinti tik vietinių poreikį... Na, 
bet reikia tikėtis, laukti, ka-d ap-_ 
sukri banketo pirmininkė ,su ap
dairiomis komisijos talkininkė
mis suras išeitį: kaip jau vienos 
salės neužteks, prijungs kitą gre 
timai esančią .salę ir visus sve
čius sutalpins ,tik kuo daugiau 
tų svečių! Banketo komisijos 
sudėtis: B. Skorubsklenė — Ur
mininke, dr. Br. Motušienė,.dr.- 
Č. Bačinskienė, A. Katelienė, T. 
Kuzienė <■.: ■'*ZT*"'

Kongreso transporto komisija
- *

Pirmininkąs J. Bagdžius pra
šė vykdomojo komiteto duoti 
nurodymus, jį informuoti: k a- gresą garsinti įvykį priimenan- 

f------- — — j-------- ---------------- ~ L

mis paimti atvykstančįus iš to
liau — kongreso dalyvius? Dr- 
V. Šimaitis atsakė, kad reikia 
manyti, jog iš tolimesnių vie
tovių daugumas atvyks į O’Hare 
aerodromą, ten budės margai
tės pasipuošusios tautiniais dra
bužiais, jos informuos atvyks 
tančius. Iš aerodromo į miesto 
centrą eina busai, iš kur su per
sėdimais galima pasiekti ir kon
greso vietą. Be to. bus pagamin
tas kelionės planas su smulkiu, 
tiksliu nurodymu, kur persėsti 
ir kokį busą ūnti. Kelionės — 

' susisiekimo planas bus pateik
tas spaudai, reikia tik stebėti, 
sekti. Betgi taip pat aišku, kad 
transporto komisijai teks būti 
parengties padėtyje svečiams pa 
tarnauti. Transporto komisijos 
sudėtis — J. Bagdžius — pirm., 
A. Repšienė, VL Bražionis, J. r 
Matukas, S. Rudokas. j

; čia nuotrauka, kai tai: renginio 
Ką atliko ir ką planuoja spaudos j.omiteto p^o^tečiu ir ind.vi-

— informacijos komisija j dua]iomis rengė j ų n uo t rauk o-
Komisijos pirmininkas, kun. mis. Jos, kaip laikraštin-nkes, 

dr. J. Primskis pasidžiaugė/ kad 
jam pavyko sudaryti spaudos- 
informacijos komisiją iš įvairių 
pažiūrų žmonių; kaip tai: visų 
pažiūrų -laikraščių redaktorių, 
radijo valandėlių vedėjų, spau
dos bendradarbių. (Kas reiškia, 
jog ALTos vadovybė siekia ap
jungti visus JAV lietuvius. Vi
sų .pažiūrų atstovų įjungimas į 
parerugiamuosius (Jambas, nea-; 
bejotina, jog laiduoja ir paties:

.. ;kongreso pasisekimą. Tai . pa
moka LBnės vadams ir jų talki
ninkams kaip reikalinga jung
ti ir įjungti visų pažiūrų žmo
nes į bendrą darbą, — kaip or
ganizuoti plataus masto rengi
nius. Iš tikrųjų, laikas klaidas 
matyti ir jas taisyti Reikia ži- 
ribti/kad renginių komitetus ne
reikia sudaryti tik siauru parti
niu pagrindu,* o spaudoje skelb
ti, kad tai yra visų lietuvių ren
ginys ir netiesai išryškėjus de
juoti ,verkti, kad salė buvo pus
tuštė...).

.r *. ,Kun. dr. J. Prunskis kvietė] 
spaudos žmiones, kuo dažniau, 
garsinti kongresą visų pažiūrų

' ’ įaikraščiųase.\ Sugestioųavo , pa
sekti jo pavyzdžiu, daryti pasi
kalbėjimus su kongreso rengė
jais spaudai ir radijo valandė
lėms. Z. Juškevičienė siūlė kon-

Ru gi u gubos (Tapyba)A. RŪKŠTELE

siu.. . — trumpai 
Marja Petrovna, 
veltui. ..

Tokiu atveju

pareiškiaI Aš, ištks, nežinau... —
— droviai Šypsosi Marja Petrov-

j na. — Kiek duosite.. .
— Ne, aš šitaip nemėgstu. —

1 sako Kirjakm’as, šaltai ir neju-jliuos, kad be ivikalo sutruk- 
darn u žiūrėdamas j akušerę. — | džiau... Turiu garbės aCsisvei- 
Sutartis geriau už pinigus. Man kinti.

• nereikia, kas jūsų, jums nerei Į 
kia. kas mano. Kad neįvyktų ne-

> susipratimo, mum.b išmintingiau 
j susitarti iš anksto.

— Aš, iš ies, nežinau. .. Api-
■ brėžtes kainos nėra.

labai gai-

t > UTERATŪRA, Detuvią Hteratttros, meno t? mote 
im m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet neeenstą, Vina* 
Kršvta, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno,' P. Joniko, V. Stankos 
L Raukflo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* tr T 
Meilaus straipsniai bei studijos, IHustruotos nuotraukomis t

tūryfKM yovrikriat* 365 pu*L knyga kainuoja tik P.

— .Aš pats d.ubucjuos ir įpra
itau vertinti kilų darbą. Neteisy
bės aš nemėgstu. Ms n vienaip 
bus nemalonu, jei aš jums su- 

i mokėsiu pormažai. arba, jei jūs 
iš manęs paimsite perdaug, o to- 

! dėl aš būtinai noriu, kad jūs 
■ įvardir.tumėt savo kainą.

— Juk kainos būna įvairios.
— Gni. Dėl jūsų svyravimu, 

kurie man nesuprantami, aš ver
čiamas pats nustatyti kainą. Aš 
galiu duoti du rublius.

— Ką jūs, meldžiamasis... —

— Kuris jūs, iš tiesy. .. — sa
ko akušerė, lydėdama Kirjąkovą 
į prieškambarį. —. Jeigu jau 
junvj tąip dera, tai tebūnie, aš 
už tris rublius važiuosiu.

Kirjakovas niaukstosi ir visaį 
dvi minutes galvoja, susikaupęs 
žiūrinėdamas į grindis, paskui 
sako ryžtingą “ne” ir išeina į 
gatvę. Nustebusi ir sukonfūzin- 
ta akušerė uždaro už jo duris ir 
eina į savo miegamąjį.

(Bus daugiau)

— Aš piktą papildžiau, kai 
moterį pažinau...

Jos, kaip laikraštininkės, 
teigimu, skaitytojas ne kiekvie
ną dienraščio tekstą perskaito, 
bet nuotrauką pamato ir jes tek 
stą perskaito jau veik, kiekvie
nas. Ji teigė, kad nuotrauka yra 
efektyvi, sėkminga'įvykio infor
macijos priemonė ir todėl ja rei
kalinga pasitelkti. Siūlymas 
imtas dėmesin.

.; Spaudos-informacijos
' komisijos sudėtis

1 * S. *

’•£ Kun. dr.*'J. Pruh^ds^:— pirm.,' 
I nariai: A.,Andrašiūnas, Ch. Aus 

tin, V. Baisūnas,-»Ę- Brazdžionis, 
A. Daukiis^M, Drunga, J. Ja- 
nušaitis, &$Jįe&dvafkis, ZJ‘Juš> 

! kevičienėĮ v. Kasniūnąs, K. Klei 
1 va, A. Lkikūnaš, A. Nakas, P.

Petrulis, -A- Pužauskas, dr. J. 
Stukas, V. Šimkus, S. Šmaižie- 
nė, M. Valiukėnas.

Netenką ąbėjoti,: kad gausi ir 
savo pažiūromis taip įvairi spau

pri

karnai plačiai ir išgarsins šį ne
eilinį išeivijos'įvykį. Tenka tik 

i linkėti, kad Amerikos Lietuvių

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI
DUMYNAI • KC

Pinna nakties valančia. Prie si 
Marjos Petrovuos Koškinos, se
nos merginos — akušerės, durų 
sustoja aukštas ponas su cilinde- 
riu milinėje su kapišonu. Ru
dens prieblandoje neatskirsi nei 
veido, nei rankų, bet jau pagal 
kosčiojimo ir skambučio trauki
nėj imu manierą girdimas solidu
mas, teigiamumas ir tam tikras 
įtaigumas. Po trečiojo skambu
čio atsidarė durys ir pasirodo 
pati Marja Petrovna. JI virš bai
to sijono užsimetusi vyrišką pal
tą. Mažiukė lem^^ė. su žaliu 
gaubtu, kurią* ji laiko savo ran
kose, dažo žaliaįjgsiųžhriegotą,

A. ČECHOVAS .

NEĮPRASTINIS
x uctą veidą, gysluotą kaklą

ir skystus rudokus plaukelius, 
prasimušančius iš po kyko.

Ar ^aliu aš matvti akuše
rę? — klausia ponas.

— Aš *akušerė.
daujate?

Ko jūs pagei-

Marja Petrovna 
save aukštą, liekną ’ 
nejauną, bet su ' dailiu, griežtu 
veidu ir papurusiomis žandeno
mis.

— Aš kolegijos asesorius Kir- 
jakovas, — sako jis. — Atėjau 
aš prašyli jus prie savo žmonos. 
Tiktai malonėkite greičiau.

— Gerai... — sutinka akuše
rė. — Aš tuojau apsirengsiu, o

Kongreso nuotaika, 
laisvinimo pastangų žinia per
skrostų. geležinę uždangą ir su-( 
stiprintų pavergto lietuvio dva- 

irią. Kad Kongreso'įvykis duotų 
žinoti pavergtiesiem.^ jog išei
vija nėra nudžiuvusi j šaka, be! 
yra tautos dalis ir ^yyąi, ryžtin

gai verkianti už savoMdtos lais
vę. ' Z. Juškevičienė

Chicago, IH.
’AI • FANNIE M.. Y SAL
OS REIKMENYS

nuoAtdara šiokiadieniais nuo
3 vaL ryto iki 10 vai vakaro.

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

fintą šokią pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dafni 
švente* bei ją Istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuoja 
Hems, gėrintis autorė* puikiu stiliumi Ir surinktai* duomenim^ 
bei uškuEsi&ii. Studija yra 151 pusk, kainuoja 12,

■ ■ ą *

'• VIENIŠO ŽMOGAUS GY VENIMAS, Antano Rūke aprašu 
tas Tuoso Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne tanas 
gyvenimo bruožą aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buitie* Kt» . 
ra tūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapią kny^ 
Darduodama tik ui H. į i <

> Lįsiu V mKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TamalmB 
Poniai parašyt* studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalni* Įr 
Labguvos apakri&ą duomenimis. Aprašymai {domūs kiekvienas 
Beturint Leidinys muštruota* nuotraukomis, pabaigoje duodam*

Madingoje 8% posL knygoje yra Rytpriatą lamtiapl*. Kaina M

> K4 LAUMIS LfiMB, rašytojo* Petronėlė* OriataRė* attf 
mfctWnal Ir mintys t pi® asmenis Ir rietą* neprft Lietuvoje ir ptr 
tnalafai* klieriką okopacfljo* metais. Knyga 
bet kainuoja tik

81js- Dabar bū

3 JANONIS, poetas Ir revollucfonlerlus*, Denprw- 
hiterpretuojanias gyvenime ir politikoje? tik 1/ 
knygoje tpic Juliaua Janonio gyveni m 1 fr

J.

For constipation relief tomorfe i 
j reachforEX-LAXtonight «

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

Read label and follow 
dircaions.

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI
1. Dr. Kazio Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS

JI tomas _____ ________________ ........_______—• $10.00

2.
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl.

3. Miko šdeikio, LIUCIJA, proza. 178 psL

4. Janinos Narinės, TRYS IR VIENA. Atsimini

5. Prof. P. Pakaridio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYT

$6.00
$6.00

$5.00

$5.00

6. J. Venclovos, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VI

% kite ček 
I

I psl —------------ ------------ —- $2.00

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St, Chicago, Bl. 6060# sh#s- 
tr. pridfikte vieną dolerį persiuntimo išlaidom.

, saj_o ^jarja petrOvna( rausdama 
į ir traukdamos atgalios. — Man 

net koktu... Užuot du rublius
I ėmusi, tai jau geriau veltui. Tę-
I būnie. už penkis rublius.

— Du rubliai, nei kapeikos ; 
I daugiau. Jūsiške man nereikia, ■ 
į bet ir pervirš mokėti aš ne- 
: linkęs.

— Kaip sau norite, bet už ;du 1 
rublius aš nevažiuosiu...

—Bet pagal įstatymą jūs ne
turite teisės atsisakinėti.

— Sutinku, aš važiuosiu vel-

ENERGY
WISE

priemenę, ir 
mato priešais 

vyriškį, jau į tui.
— Veltui aš nenoriu. Kiek

vienas darbais turi būti atlygin
tas.. Aš pats darbuojuos'ir su
prantu... ‘ \ į

’ — Už du rublius nevažiuo-

1
. v.   . I.') IU.VJCIU. V^įsO.U., w

jūs malonėkite manęs palaukti
Įėję.

Kirjakovas nusivelka milinę 
ir įeina į salę. Žalia lemputės 
šviesa nuobodžiai klojasi aut pi
gių baldų baltuose lopytuose ap
valkaluose, ant skurdžių gėlių, 
ant staktų, kuriomis vejasi ge
benės. Kvepia gandražole ir 
karbolka. Sieninis laikrodukas 
tiksi droviai, tarsi konfūzitųsi 

i dėl svetimo vyriškio.
— Aš pasiruošusi, — sako 

Marja Petrovna, apie po penkių 
minučių įeidama į salę, jau apsi
rengusi, nusipraususi, guvi. — 
Važiuokime.

— Taip, reikia skubėti... — 
sako Kirjakovas. — Tarp kita 
ko. ne be reikalo klausimas: 
kiek jūs paimsite už pasidarba
vimą?

f Įtars »v«y 3,000 fe

mastinę

yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fratemalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba.1

t* "*■ i '

SLA -i Išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS WLTJONTTS doleriu 
apdraudu savo nariams. < į <

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietumis ir lietuviu draugas galį 
Susivienijime apsidrausti iki 110,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač..naudinga jaunimui, siejančiam 
aukštojo mokslo i? jų gyvenimo pradžiai, t

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdraudę už j: 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 mėtyme

SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
Kreipkitės f savo apylinkės kuopų veikėju^ 
jie Jums mielai naaelbės į SLAV įsirašyti. -

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA- Centrą: 7.
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Rusų manievrai Vak. Vokietijai pavergti

rucų karo laivai būtų pasiekę Grenlandiją ir gaurės Ka
nados pakraščius, bet birželio pradžioje įvykęs sprogi
mas visą tai sutrukdė. Sovietų karo policija veda tardy
mus, ieško kaltininkų, bet iki šio meto nieko dar nenu
statė.

Praėjus ištisam mėnesiui po mąnievrų, Vokietijos 
krašto apsaugos ministeris Manfred Woerner buvo at
skridęs Į Washingtona, kad gailėtų palyginti vokiečių 
turėtas žinias apie rusų pravestus mapievrus ir palyginti 
vokiečių gautas žinias apie Vokietijos pasienin atsiųstas 
sovietų karo jėgas. Vokiečiams aišku, kad rųsų ma- 
nievrai buvo pasiruošimas Kakarų Vokietijai pavergti. 
Rusai mano, parinktas laikotarpis buvo pats geriausias 
invazijai. ‘-V

Vokiečiai gavo žinių, kad sovietų karo jėgos nebuvo 
labai jau karingai nusiteikusios. Sovietų karo vadovybė 
būtų galėjusi paskelbti karo ’stovį ir pradėti Įsiveržimą Į 
Vakarų Vokietiją. Atrodo, kad rusai jau nebevartos tAs 
taktikos, kurią rusai vartojo Afganistane. Ten rusai 
paskelbė, kad jie vyksta Į Afganistaną Kabulo vyriau
sybės prašomi krašte taikai atstatyti. Bet kareiviai ne
trukus patyrė, kad krašto gyventojai sovietų karo jėgų 
visai neprašė vykti Į Afganistaną. Visa tai buvo sovietų 
valdžios machinacijos sovietų kariams apgauti. Ministeris 
Woerner atskrido Į Washingtona, pasimatė su sekreto
rium Casper Weinbergeriu ir vėl grižo i Vokietiją. Gali
mas daiktas, kad Washingtone jis turėjo progos pasi
matyti su kitais Amerikos pareigūnais, bet jis stengėsi 
galimai tyliau savo pareigas atlikti ir dingti.

Jeigu ministeris Woerner nebūtų užsukęs i KielĮ ir 
ten neprasižiojęs apie savo kelionę Į Washingtona, tai 
šuo apie tai nebūtų sulojęs. Bet uoste viešoje paskaitoje 
jis papasakojo, kad sovietų vyriausybė buvo sutraukusi 
žymiai-didesnes jėgas, negu vokiečiai manė. Jis atsisu

Kauno pilis

VLADAS POŽŽLA

KOVOS Del spaudos

Naujienos jau minėjo, kad sovietų karo vadovybė 
buvo sutraukusi milijoną karių Vokietijos pasienin, bet 
tuo tarpu rusai dar nedrįso pulti Vakarų Vokietijos. So
vietų Baltijos laivynas, išplaukęs iš Liepojos, pasiekė 
Rostoką, o sovietų karo divizijos dieną ir naktį saugojo 
Lenkijos geležinkelius, vežusius sovietų karo jėgas į Ry
tų Vokietiją. Varšuvos Pakto • valstybės' buvo pasiuntu- 
sios 10 divizijų į ^avarijos pasienį, kad galėtų užimti 
anglių kasyklas ir, plieno dirbtuves.

Vokiečiai buvo labai gerai informuoti apie sovietų 
karo jėgų judėjimą, bet rusų jie visai nenusigando. Vo
kiečiai saugojo savo Rytų sienas. Buvo įsakymas šauti 
kiekvieną sovietų kari, peržengusį Rytų Vokietijos šieno 
Rytų Vokietijoje, Lenkijoje, Čekoslovakijoje ar kitose 
vietose. Pasienyje stovinčios vokiečių divizijos- buvo in
formuotos apie didelius rusų manievrus, -bet vokiečiai 
dėjosi nieko apie tai nežiną. Vokiečiai vartojo kitas 
susisiekimo priemones, kad rusai nepajustų apie vokiečių 
turimas žinias. Savo laiku vokiečiai būdavo gerai infor
muoti apie sovietų karo jėgų judėjimą, bet šiandien ame
rikiečiai turi tikslesnių žinių apie rusų vedamus kariuo
menės manevrus.

Rachael Douglas New Solidarity laikraščio kores
pondentė. parašė įdomų reportažą apie birželio pradžioje rūpintis, nes reikia žinoti, rusų ginklai yra atsukti į jo 
vykusius rusų manevrus ir vokiečių karo vadovybės šaltą 
kraują. Mąnievrų metu Vokietijos karo vadai nejudėjo'

tos ū ženklo. Ai po to dar nuo
stabu kad žemiškieji demokra
tai nugalėjo išsvajotuosius ari 
stokrątus? Kaip valstybės idea
las; aristokratija Masiškai iš- 
bliško. šitas to "‘gražaus idealo” 

dmgo paskaitoje be 
atbalsio. Kaip, ar atsitiktinai jis 
dingo, ar sąmoningai?

Demokratija nugalėjo. Tai 
“antroji geriausia” valstybė Ten 
veikia ’auksiniai įstatymų sai
tai”; ten parlamentas: atsakin- 

Taip pagal Platoną T J?tcs teisinčs gaJ
- ■ - JrartCjos. Jai pnklauso ne tik

Platono: bet: matyti; ir prele-

(ATSIMINIMAI)

(Tęsinys).

Jų valdžia despotiška; Ne pri
mesta ji, bet- • visų, sutikta. Ji 
vykdoma p^gal valdovo nuta
rimus. Vidurinioji klausė yra

. valdžios ramstis. Pati. liaudis 

nenori. Jai reikia taikos ir sau
gumo- Klausyti valtižos, jai pa
sakuoti.. esantieji-dvasios, iiidky-- 
topn ją moko’tikybinių tradici
jų ir moralinių papročių.

Sukūręs šitą idealą; Platonas 
p amate,kad jis negyvenimiškas, 
miestu valstybėse išryškėjo kla
sių skirtumai ilgose oligarchų 
kovose su demekrtais. nors ari
stokratai vėliau ir buvo atsisa
kę nuo privilegijų/ Oligarchų 
vietą užėmė dęmokr-atai. Dėl to 
jis įstatymuose” sako, kad an~ 
troji geriausia valstybės -forma 
yra demokratija - Demokratija 
turi konstitucijos, numatytus is- 
tatymus.kurie savo “auksiniais” 
saitais” palaiko’ valstybėje "tvar
ką.Nuosavybė ir šeima priklauso 
kiekvienam. Moteris lygi vy
rui Vieni ūkininkai tėra pilie
čiai. Žemė skirstoma lygiomis 
dalimis Gautieji sklypai nebe- 
dalomi. Kita nuosavybė neturi 
būti didesnė kaip keleriopa 
jos vertė. Ūkininkai negali ver
stis prekyba ir pramone. Tai 
lieka svetimšaliams, kurie yra 
laisvi, bet nėra piliečiai

Valstybės Įstaigos yra 
susirinkimas ‘taryba ir 
niai valdininkai- Tautos 
kimas renka 37 ^įstatymų 
bėjus”— valdžią kuri vykdo įs-

kė spekuliuoti, ar sovietų tankai ir šarvuočiai būtų ga-1 nGsugeba v?.^s. jį moksi;
ėję pasiekti rytų Prancūzijos sienas. Ministeris nieko 

neaiškino, ar vokiečiai būtų galėję pastoti kelią rusams, 
lygiuojantiems Į vakarus, bet sęyietmė Raudonoji žvaigž. 
Įė gana aštriai patampė Vokietijos karo ministerio ke-‘ 
lionę Į Washingtona. Sovietų karo laikraštis kartoja Woer 
nerio žodžius apie sovietų planus Įsiveržti Į Vakarų Vokie
tiją Woerner klausytojams pasakius, kad-tuo tarpu so
vietų karo jėgos nesudaro Vakarų Vokietijai pavojaus, 
bet pabrėžė, kad manievrai buvo pasiruošimas tokiam 
Įsiveržimui. Woedner nurodė, kad dabartiniu momentu 
manievrai nesudaro pavojaųš Vakarų Vokietijai, bet so
vietų karo jėgų vedama propaganda^sudaranti rimto pa
vojaus.

Didžiausias Sovietų Sąjungos propagandistas priešu 
Vakarų Vokietiją esąs Lenkijos kąro ministeris gen. 
Vaitiekus Jaruzelskis, tvirtina vokiečiai. Jie sako, kad 
užtenka Jaruzelskiui prasižioti, sovietinės propagandos 
žodžiai savaime iš jo burnos lekia. Vokiečiai vis dėlto 
pastebi, kad Jaruzelskio elgseną nevertėtų taip jau labai

pakaušį. j
Birželio 21 dieną į Varšuvą buvo atskridęs Sovietų 

iš Vokietijos, bet dabar, rusų divizijoms grižus Į savo Sąjungos premjeras Nikolai Tachnov Jis atskrido Į Len- 
centrus, vokiečiai ryžosi vertinti sovietų manievrus, jų kiją paminėti “Lenkijos liaudies respublikos” 40 metų 
užsimojimus ir tikąlus. Vokiečiai priėjo išvados, kad sukakčiai-atšvęsti. Ta sukaktis buvusi mizerna, bet gen. 
rusai buvo sutraukę savo jėgas Vakarų Vokietijos inva- Jaruzelskiui davė progos gerai iškoneveikti Vakarų Vo- 
zijai. Rusų karo jėgos būtų buvusios žymiai didesnės, kietijos demokratinę respubliką.
jeigu Severomorske nebūtų Įvykęs milžiniškas sprogi- Vakarų Vokietijos spauda paminėjo, kad gen. Jaru- 
n(as. Rusai neteko milžiniškų karo laivų sandėlių ir zelskis esąs pats didžiausias komunistinės Rusijos gynė
juose paruoštų atomo raketų. Iš Severomoreko išplaukę jas dabartinėje Lenkijoje.

tautos 
rinkti- 
susirin

glo-

tatytmus. Juos leidžia 360 narių feiškin 
tautos susirinkimas; renkamas 
keturių rinkiku kolegijos.

Mokslas prieinamas visiems. 
Dvasiškija prižiūri ir tvarko ti
kybos reikalus. Privatūs tikėji
mo išpažinimai; visokios ere
zijos ir ateizmas draudžiami.

anų laikų demokratija ta antro
ji“ geriausia valstybė. O mūsų j 
laikų demokratiną ar*daug kuo! simpatijos, 
skiriasi nuo anos? Ji taip pat 
renka parlamenta kaip tuomet 
rinkdavo įstatymai taip pat par, 
lamento leidžiami; kaip anuo-! 
met tautos susirinkimo. Dabar-- 
tinę valdžia taip pat atsakingai 
prieš parlamenta kaip ji atsa-j

ruožtu; bet 
tik ne-užmerktomis akimis žiū
rėti. Paskaitoje suminėta ne 
viena valstybės įstaiga; tvar
kanti demokratiją. Bet “Tary
bos” pamii'šau. dienos ar nak
ties - ji—negirdėjau. Svarbu vis 

i aukš- 
iau įstatymų. Ji galėjo tikrinti 
visą valdžios veiklą anuliuoti 

j jos veiksmus- Ji buvo visagalė.
1 tokią savigalę 

įstaigą su veikiančiais įstaty
mais? Prelegentas tai nutylėjo. 
Buvo pagrindo nutylėti, ar ne
buvo? Pažymiu: tie du klausi
mai skirti idealui aiškinti: o ne 
tuščiai kalbėti Įdomu žinoti;

kyčbvo ir 380 m prieš Kristų. deko Įstaiga ji
Aš baigiu. Baigdamas noriu 

pažymėti dar vieną Platono pa- 
-sakytąją tiesą- valstybė; kurJ 
nėra teisingumo ‘ tėra jos val-|’^a^P suderniti 
dovo padaras jo priemonė kraš
tui valdyti. ~ '

Paskaita visiems patiko- No
rinčiu kalbėti buvo’daug. Bet4 
dėl vėlaus vakaro diskusijas te- ’ 
ko atidėti kitam kartui. Tačiau 
publika buvo, labai susidomė
jusi diskusijomis ir artimiausia Jie- - 
proga susirinko dar prieš sutar-| šla>)elis sutiko" kad tema to* 
ta laika- Rvmas kalbėjo pirma-' *ia Platl ir *iaku -tnmrpai 
sjs. . * ■ ■ Į nusakyti. Suprantama; liko ir
’ - Ačiū už oaskaita: -prade-i visai nepaliestų dalyki}. Prele-
10 Rymas. - Ji rūpestingai atJ ?entas’ manau: »,ats J1’05 Pasre-
likta. Pažiūrėti eražu. Platono i ,r mums Iš to;
idealas: nei jam ką nora pridė-: ką girdėjau; Tenoriu paryškinti
11 nei atimti. Neveltui jį pase-į v’en? nuntį.
kė visi pasaulio utopininkai.į ((Bus daugiau)
Tai pavydys lakios svajonėsjku- j “
rioje gyvenimui nebeliko vie- pirkite IAv uONUc

ALEKSANDRA VAISICNIENĖ

VEGETARIŠKA MITYBA 
IR SVEIKATA

Venezuela, Caracas, 1982 metai
(Tęsinys)

Gydytojas Otto Buschinger ir jo sūnus, taip pat 
gydytojas, savo klinikose yra padarę 40.000 bada
vimo pavyzdžių su ligoniais. Šiais duomenimis 
remdamiesi, jie pateikia sąrašą ligų, kurios bada
vimo būdu leidžiasi išgydomos. Būtent:

1. Aukštas kraujo spaudimas ir aterosklerozė Įdimo”. Jis net reikalauja pasirašyti pasižidėji- 
pirminėje stadijoje.

2. Širdies astma ir angina pektęris (infarktas),
3. Gota, artritis, visų rūšių kepenų ligos, diabe

tas (jei nėra toli pažengęs),
4. Vidurių skausmai ir kroniškas jų užkietė

jimas, *
5. Kroniškas amigdalitis ir sloga, *
6. Visos kvėpavirrto organų ligos, išskyrus džio

vą ; ypač sėkmingai išgydoma bronchialinė astma,
7. Inkstų ir pūslės ligos,
8. Įvairios moterų ligos,
9. Odos ligos,
10 Veik visi akių uždegiminiai procesai ir gleu-, priežastį, 

kemija,
11. Nerviniai iškrypimai, galvas skausmai, de

presija ir ncuiAlgija,
PflliųL'inv. s- vėžio ligoms.

Gydytojas Otto Buschingeris yra laikpmas 
vienu pačiu geriausiu badavimo praktiku pasau

lyje. Pirmojo pasaulinio karo metu jis dirbę Ka
rališkosios Jūrininkystės žinyboje karuąnku. 

(Kaip visi jūreiviai, vedė netvarkingą gyvenimą. 
|To pasėkoje susirgo tulžies ir kepenų ligomis, 
j Sirgdamas pradėjo badauti ir juo išsigydė,
rašė knygą: “Nuo jūros ligų gydytojo iki bada
vimo specialybės gydytojo”.

Gydytojas Casanova Lenti savo mediciniš
koje pareiškia: “Jei nori badąuti, visų pirmi turi 
atsisakyti išorinio gyvenimo rūpesčių ir jų

Pa-

’mą, kad ligonis laikysis nustatytos tvarkos if gy
dytojo reikalavimų. Priešingu atveju, gydjĮtojas 

; nepažada sėkmingų gydymo rezultatu.
'turi išlaikyti ramią, be rūpesčių nuotaiką.^mai
tintis tik nurodytu maistu, atlikti reikalą 
pratybas, laisvalaikiu skaityti jąukįą n 
keliančias knygas. Pagal ji negalima pradėti ba
davimą su tokiu ligoniu, kuris badaudamas nuo
latos rūpinasi savo prekybiniais reikalais, ner- 
vuojasi dėl nepasisekimų bei galimų nuostoiūj- 
Tokiems ligoniams tuojau nutraukiamas 
mo procesas, pažymint to proceso pąpasiaękimo

Badavimo nutraukimas
‘Būna ir tokių atsitikimų badaujant*, rašo 

0. Buschingeris. “kad kai kurie ligonys, baigę

badauti, pirmąsias dienas jaučiasi’blogai. Tai yra 
ženklas, jog badavimas yra davęs gerų rezultatų, 
nes organizmas Į jį stipriai reagavo ir atitinka
mai paveikė sergančias vietas ar organus. Kiti 
teigiami, baigus badavimą, ligonio simptomai: 
ligonis pradeda ramiai miegoti, turi gerą nuotai
ką, nejaučia drebulio, iš burnos dingsta nemalo
nus kvapas, liežuvis būna Švarus ir ligonis jaučia 
alkį bei norą valgyti.

Badavimą reikia nutraukti palaipsniui ir pa
mažu. Pradedama-maitintis tik vaisiais ir nesū
dytomis daržovėmis. Po kelių dienų prijungti jo
gurto su juodos duonos riekute ir tokiu būdu pa
mažu priejti prie nonpaJįos mitybos, vengiant 
krakmolinių daržovių, pvz., bulvių ir pnš. Tokias 
Idai'žoyns galima pradėti vartoti tada, kai virški
nimo traktas jau yra pilnas maisto.

Aš pati namuose praktikavau nors ir nepilną 
badavimą — gerdavau vynuogių arba val
gydavau tas vynuoges neišsunktas. Taip praba; 
davnw tris savaites pirmą kartą. Ir Šį pusiau ba- 
dąvinria praktikav*n kelerius metus iš eilės. Vie- 
Aa nytytvy ir tik varsnos laiku- kada oras 
šiltas, galima ejtį paaivaik»?oti ^blaškyti ir 
teU gaut# ayi#h| vaisiV ir Toks 
badavimas nėra sunkus ir prie jo ręikia pripras
ti : pirmosios trys dienos būna sunkesnės, nes kan
kina alkis, bet všfliau apetitas dingsta. Po bada
vimo žmogus jautiesi lyg nanjki atgimęs: nuotai-

w

ka labai skaidri ir kūne buvusių ligų žymių visai 
nebejauti. • j

Baigus badavimą ir ji vykdžiusius dažnai var
gina vidurių užkietėjimas. Tokiems prisieina 
imti vidurius liuosuojančius vaistus, o kartais pri- 
siiena padaryti klizmą. Todėl dėl šių ir dar kito
kių galimų badavinx) komplikacijų, visiems pata
riama badavimą pradėti, jį vykdyti ir pabaigti 
tik gydytojo priežiūroje.

Ligos ir jų gydymas
Žmogus yra sutvėrimas, kūno visi organai 

turi tarpusavio ryšius ir normaliai bei darniai 
gali veikti tik tada, kai kiekviena kūno dalis yra 
sveika, nepažeista nei išorinių, nei vidinių kliū
čių. Bet kokioms kliūtims atsiradus, organizmas 
per jame esančią nervinę sistemą tučtuojau rea
guoja. šaukdamasis pagalbos pažeistoje vietoje. 
Tas pažeidimo šauksmas skausmas Ji? nu
rodo pažeidimo vietą ir dydį.

(Bus daugiau) -

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 

SKAITYTI DIFNRASn "NAUJIB4OS“



K VILIAUS

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

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

III!

DR. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikoj 

Medicinos direktorius

~ ■ 1 =T5

APDAIRI GERALD1NA
GREIT ATKERTA

1938 S. Manheim Rd., Westchester, HI.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis 
ir kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 
TeL: 562-2727 arba 562-2728

JACKSON, Miss. — Prez. Rea- 
ganas atostogauja, maudosi Ka
lifornijos pakraščiuose ,o Geral- 
dina Ferraro veda propaganda 
pačiame Mississippės valstijos 
valstijos, viduryje, karštoje sau-

TEL. 233-8553

Service 461-8200, Page 06058

IY?m<>krato partijos Mississi
ppi posto komisijoniėrius Jim 
Back Ross pasakė susirinku- i 
siems demokratams kalbą. Pik-! 
nike daugumoje buvo vyrai, mo ! 
terys į politinius piknikus nei-!
na. 70 metų politikui Ross ne- „ , VTrr,~~ . .
patiko, kad demokratai pasirin- j TAUTOS FONDO AUKOTOJAI 1983 M 
ko moterį viceprezidentės parei- Į 
goms.

M. Šileikis Potvynio Madona

Ml; P. Tamulio nis, OH: kun. J.'

IL: A. ir O. VagelLū, MA; Dr.
J. Vaičaitis. FL: A. ir A. Vai-I 

j čtūnai. CA; D. Ver.clausk-ūtė.
CT; O V.lėniškis, MA; E. I.Vil
kas. CA; D ir T. Zakarai. A.. Z. Į

| K. ir A. Žukauskai FL; J. Žvi-Į 
I nys FL.. .

Po 25 dol.: J. Račius, A. Z.,

Po 25 dol.; S.Alšėnas. OH; P. 
Andrejauskas. FL: B. ir P. An
driukaitis, IL: kun. dr. V. An-

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis 1729 S. Ha Is ted St.

24 Hour Service

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103rd Street 
Valandas pagal susitarimą

B. Aviža, N Y: V. A\ ižą. NY, P. 
Ąžuolas. NY; V. Bagdonavičie
nė. IL: A Balašaiticnė, OH; B. 
ir H. Balceris, CA: E ir R. Bal
čiūnas. IL; J.Baisys^ CA: V. Ba- 
nevičius, PA; S. ir E. Banu.

K Kartys NJ- T. ir I Ber
žiokas. AH: P. ir N. Bielinis, 
OH: H. Bitėnai NJ; R. Bitė- 
nas, NJ: E Bliudnikas. MA; S.
A. Bliūdžius MI; M. Blynas, 
AH; A. Bradley. CA: V. Bra
žėnas. FL; A. ir S. Briedis. IL;
B. Briz^ys. MI: a.a. P. Bručas,

GAIDAS - DAJMID
"ENIAUS1A IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

I

DR. FRANK PLECKAS
, OPTOMETR1STAS
KALBA LIETUVIŠKAI 

2618 W. 71st St. TeL 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

— Ar tamsta žinai, kad Mi
ssissippi moterys yra pačios gra- j 
žiausios visoje Amerikoje. Jau į 

3 Mississippi gražuolės buvo iš- • 
rinktos gražiausiomis Amerikos! 
moterimis, o iš New Yorko ne- į 
buvo nė vienos moters, kuri bū
tų išrinkta Amerikos grožio ka
raliene.

E. Butrimas, FL; V Cesnavi

Eričėai

Čyvas, OH: J. ir J.Daugėlai,FL;
A. Ddovydaitis, FL; A. ir B.

(Tęsinys)

Po 35 dol.: A. ir J. Aidukai. 
FL; K. Bačauskas, NY; J. Bo- 
tyrienė, NY; R. ir M.
MA; A ir K. Bulotai, CA; B. 
ir B. Ceoauskai, FL; L. Dubaus- 
kicne. IL; ‘ “
č;ai, FL; L. ir P. Heiningai, MI;! . _
G. R. Jasinskienė, FL; A. ir E.' ,. ___ _ „
Juškai, MI; S. ir L. J’iskenai,! 
Il; S. ir E. Kazlauskai, Mx4

Bmbuhs. Kanada; A. Burdulis. 
Kanada; Burdulienė. Kanada; 
J. Čėsna. FL; V. ir E. čižaus- 
kai MI; K. Dabulevičius, IL; 
J. ir A. Dagiai. IN; L.ir J. Dai- 

Į natiskas, IL; V. DainauskasJVE;

TeL 827-1741 — 1742

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
J IL, E. Gnsahuna.. IL, M. Gy- p jr y Dalirxfci. Kanada; T.

„ . . r. -i Ivs. NY; Dr. K. Jablonskis, IL;K..ir A. Gasparai-, ; . _ ’ ’■
• -r, -m- ■ • • ti/tt J ir Jacobs, CA; D-. A. člepeir M Hoininn-ni i\/l I - • ’ • r

Dambrauskas AR: J. ir M. Da- 
I mūšiai OH; Dr. V. Darais. IL;

: tytė - Janačienė, NY: V. Janus- Dr R jr D Dege>iai, OH: J. T.

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 

2656 West 63rd Street 
Valandos: antrad. 1—4 popiet,

Ofise telefonas: 776-2880, 
Rszidencijcs telef.: 448-5545

Florida

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

&
5025 CENTRAL AVĖ.

St. Petersburg, Fla. 33710 
TeL (813) 321-4200

į kun.R.Krasauskns. ST: J.Lands-
1 bergis NY; G. ir I. Leškiai, CA; 
j A. Lileikis. MA; V. ir E. Mazo- 

q liauskzi. FL: J. ir D. Mit-kai, 
■ CĄ; ’Navickas, FL; L ir I. 

' Oteai/ CA; B ir C. Paliuliai, 
j MA:’’V. ir I. Snieckai. OH; T. 
į Stankūnaitė, MA; S. ir H. Sta- 

sai, OH; A. .ir R. Vaitiekaieiai, 
MI: J. Vembrė, MA.

Fo 34 dol.: V. ir I. Sirvydai, 
CA: A. Valiulis, C A.

32 dol.: K. ir J. Strazdai, Ka
nada.

Po 30 dol.: K. Aleksandravi- 
čūis, FL; T. ir Č.Aleksoniai.Ma; 
A. ir O. Andriulioniai, A. And
riušis, MA;; J. Antanaitienė, 
FL.- A. Armalis. FL; Dr. B.Bal- 
čiūnienė, OH: P. D. Balčiūnas. 
CA; J. ir C. Balsiai. Kanada; J. 
Baltrėnas. CA: E. A. Bartkus, 
IN; B. Vieliukas. NY; V. Bal
kaitis, NE; J. Burdtūis, NY; Dr.

Apdnustas perkraustymgg 
is lyairiy atstūmę, 

ANTANAS VILIMAS 

TeL 376-1882 ar 376-5996 out the 
ouse

ir Z. Jasiai, 
Dr. A. Juo

zaitis, PA;. J. Kas;ai>kis. NJ; 
Dr. J. Kaškelis, FL: S. Kąsniu
kas, MI; O. ir L. Kazlauskai, 
IL: V. Kožica, IL; B. Krištopai- 
tis, IL: V_ jn B. .Kubiliai, ^MAĮ- 
A. ir V. Labanauskai. WA, A. 
ir Lapšiai. MA; Dr. B. K. Lito- 
za, IL; L. ir M. Lendraičiai, 
MA; S. Liepas, MA: A Lioren- 
taitė. IL; kun. J. Miknys, CT; 
V. ir V. Marchertai IL; K. Ma
žomis, OH; St. Meliešius, 
O ir P- Michelevičiai, IL; 
Mikalauskienė, IL: J. Mikalavi-i j IdzeKsi MI; A, ir B. Idzeliai, '.! 
čius, MI; P. Mikšvs, MA; a. a. QH j Indrjūnas n.; M. Jagu- ; 
Alf. ir Ona Mikulskiai. OH, K.. pp, Jankūnas. NJ; Dr. L.l 
Minca. FL; Dr. B. ir V. Motu-L A Jasiai QH> j ,r y Jokšai,/ 
J. Naujokaitis, OH; M. Naujo- FL s h. p Jokubauskai, jl;

J. Nauokaitis, OH; M. Naujo
kaitis, CA; L i" B. Naviekai.IL; 
M. Morkūnas, MA; M. Ostraus
kas. IL; J. Pahioeck; s, MA; B. 
ir B. Paulioniai. OH; S. ir J. Ra- 
čiukaičiai. MI; J. Sakas, IL: A. 
ir I. Sekai, CA: A. ir B. Spdai, 
Kanada; G. Stalčius, N. Y J. 
ir O. Starinskai MA: Dr. P. ir
K. Stungys. OH: A. -Šuopys. IL;

V. ir G Diaguneviciai NY: K. 
ir M. Dūliai. MD; A. ir O. Dum 
eai. IL; A. Dtmzila. VA: S.Dzi-

P. Eigelis, IL; V. ir D. Eikinai. |

Gailienė IL: Z. ir V. Gareliai.; 
MA; V. Germantas, FL; Dr. į 
Goeldnerienė. NY; L. Grauži-į 
menė. CA; J. Grigaliūnas.FL;
P. ir M. Grušai. CA; Dr. Gruz-i 

| dys OH; A. ir J. Gustaičiai,CA;
O. Gustas, CA; J. ir D. Gvidas, j 

J' IL; D. ir N. Hartman, CT! E. ir j

L. Jurskis, PA; S. ir N- Juškai. 
IL; J. Juškaitis. IL; H.S. Kačin

A. Kaspariūnas. FL: A. Kašu
bą. FL; St. Kcžutis. NY; R. ir 
V. Klioriai. DH; J. ir M. Klim
kai, NY; J. ir V. Kokliai. CA;

' (Bus daugiau)

PERKRAUSTYMA1

Leidimai — Pifha apdraudė
x ŽEMA KAINA

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. Tel. 925-8063
—   win ■man   _:J'

mwuu i mf w '... _ ,■■■ 1 Jyhria X. Lots. N.H-F-L. •••

Sylsis S. Lou>tt s member of the National Home Fashions 
t it Floor Fashion SptMUt, GAF Corporation.

TH ’Great Roonf latest Trend In Interiors 1
NATIONAL OSTEOPATHIC MED/C/HE WEEK 
70 BE OBSERVED JIM 1-7, 1930 BECAUSE...

SOPHIE BARČUS
4ADIJO 4K1AAOS VALANDOf

ieitadienlali ir aeknulienlalr

Stotie® WOPA - 14* AM 
transb*ue|amm ii mOey studija 

Mwiuette Park*.

Y*d«|a — Aldone Devfrv, 
TaMu 77S-I549

Me

Walls between rooms in 
the home began to disappear 
hi the early 1950’e when the 
gQ-ealled * open floor plan in interiors enjoyed great

ation activities s 
space.
ous *’^eet room1

DOCTORS OF OSTEOPATHY 
D-CVS, ARE THE FASTEST 
GROWING HEALTH CARE 
PROFESSION. A KELLOGG 

A FOUNDATION STUDY 
V PROJECTS A 71% GROWTH 

FOR THE OSTEOPATHIC 
PROFESSION DURING

HS9 U. MAPI. 8WOOD AV>
CMCA4O, H. 4MW

of boras b 
by re tumiu

(S OKI

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

j VANCE FUNERAL HO JIE
1424 South 50th Avenue 

Cicero, I1L 60650

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

PaLtrėjsJ ir laidojimo direktoriai

,jz JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street TeL RE

11028 Southwest Hwyų Palos Hills,
TeL 974-4410

niinoii

Tier* Laido* y V 
bengs 148G KM.

'< P^^reburg, Fii^ llitG ^5jL 
M '^TIS AW >*«**

K44 Ws 71 b< sfewe*

homes many servicemen 1 
left when they went off

7

|

:<•
£

I
Į

)

war turned the n 
style” houses int 
Climbing stein be 
as all-one4evei ] 
embraced by ne’ 
coping with the poi 
boom.

y Now is we 
energy -conscious J 
open floor plan 
■ookang fresh and

T«^C T7i->^V
it called 
rhiCA in-

by joining the kitchen 
with the living and

Manipulative 
herafv provides 
STUNTS WITH 
W ADDED CH MEN- 
AON OF TREAT-

ANA
ŠIOM VASAITIS-BUTKUS

1 egafit t cick -pattern 
covering. It w GAF% 

handsome sheet vinyl in the 
° Newburgh Brickw pattern i»

same

floor h

B.e/s PRACTICE 
HOLISTIC MEDiCJN^ 
TREATING THE 
WHOLE PATIENT 
AND NOT JUST THE 
DISEASE OR INJURE

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

ettem hm
?al brick* 's

S M Al

PRACTICES

j 1446 South 50th Avenue t
Cicero, Illinois 1 

• Telefonas — 652-1003
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JACHTKLUBAS KVIEČIA 
MĖGĖJUS

Pranešimas vrndens mėgėjams 
ir laivų savininkams .

Čikagos Lietuvių Jachtklubus! 
kviečia visus vandens ir laivu1 
mėgėjus bei laivų savininkus i Į 
pi tiulį visuotiną susirinkimą, 
kuris įvyks š .m. rugpiūčio mėn. ' 
10 dieną, penktadienį 7 vai. va-' 
kare, ant lietuviškų laivų, ežero 
pakrantėje, prie Monroe gatvės į 
ir Čikagos Jachtklubo, vienas. 
blokas j šiaure.

■ Rinktis prie laivų, kurie turi 
iškeltas lietuviškas vėliavas. 
Susirinkimo metu bus aptarta 
neseniai įsisteigusio Lietuvių 
Jachtklubo veikla, renkama vai-1 
dyba, tarpusavio susipažinimasI 
ii' pašnekesiai, o po to vaišės. 
Dėl smulkesnių- informacijų 
skambinti 254-2665 arba 927- 
3559.

71 Tautinės Lietuvių Vyčių Konvencijos
__programa..____

Brighton Parko 36 kumpos 
Lietuvos • Vyčiai nuoširdžiai 
kviečia visus draugus daly
vauti 71-je Tautinėje Konven- 
ci;oje, kuri įvyk< 1984 m. rug-

Con-
Mi-

piūeio 22—26 Klienomis, 
rad Hilton Hotel, 720 S. 
:*hi<?an Ave., Chicago IL.

Trečiadrienį. rugpiūčio 22 die
ną.

j pakvlis.
easbo-d’ bufetu bus nuo 5:30 
o. m. iki 8:00 p. m. . vėsinamam 
Sportsman’s klube.kuris yra 
servuotas Lietuvos Vyčiam.'

Sportsman’s Parke vakaro 
Pietūs su puikiu smo-

re
iki

23 
dieną. 7:0G p.m. Šv. Jurgio baž
nyčioje. 33-čia ir Lituanica. se
niausioje lietuviu parapijoj Vi

karuose. pamaldos. Po 
šv. Jurgio salėj pietūs 

ir šo-

rugpiūčio

ku kūnniu parcxL .... ci^ OO. 
šešta henį. rugpiūčio 25-tą d. 

formai banauet puikioje Inter
national Ballroom salėje, Con
rad Hilton HoAel. Pietūs bus su 
prime rib ir gros du orkestrai 
palinksmhriui ir šokams. 
.....$25.00.
Sekmadieni, rugpiūčio 26-tą <1. 

10:00 a. m. Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje konvencijos užbai
gimo Šv. Mišios, 14 Str. — Cali
fornia, Chcago.

12:00 o.m.Maria High School, 
atsisveikinimo priešpiečiai su 
kalalcutiena, kumpiu, kugeliu 
ir kitais skanumynais. . $12.;)0

I visus šioje progų mc< e mi
nėjimus ir pobūvius bilietų dar

primalei
su muzikine programa 
kini<.. — $12.50.

Penktadieni.rugpiūeio ' 
na, Lietuvių Kultūros 
ras, Conrad Hilton vieš

— Zarasiškių klubo gegužinė 
įvyks š. m. rugpiūčio mėn. 12 
d. vyčių salėje ir sodelyje. 12 
vai. pradės veikti baras. Bus 
Ruikio orkestras šokiams, veiks 
virtuvė, bandysite laimę. Sode
lyje kepsime spurgus.

šių metu klubo valdybą su- Ona Blekys, Elena Kundrotas 
daro: pirm. Petras Blekys, vice- 
pirm. Kazys čiuras, sekretorius 
Steve Rudokas, iždininkas Jo
nas Krumplys ir parengimams

24 die- 
Vaka- 

butyje, 
3:30 p.m. Programoje: Lietuvių 
Vyčių Choras, Lietuvių Vyčių, 
šokiai, Suzuki smuikininkai ir 
solisras Algirdas Brazis.Taip pat 
bus žymiųjų Lietuvių meninin-

pirm. Alfonsas čįčelis ir nariai:

Ema Padvaiskas ir Vladas- Na
vickas.

Valdyba kviečia — visi lau
kiami.

S
GINKIME LIETUVIŲ TEISES

Nepamirškime savo aukos Lietuvių Teisėms Ginti Fondui

Prašome pasinaudoti šia atkarpa. Čekius rašyti “Lietuvių 
Teisėms Ginti Fondas” (arba “American Lithuanian Rights 
Fund, Ine.”) ir siųsti adresu: 5620 So. Claremont Avenue, 
Chicago, Illinois, 60636

| RIAL RfTATl POR 1ALR

nuvertimą ir karių diktatūros 
Įvedimą. Gen. Videla buvo pa
skirtas 5 metams prezidento pa
reigoms.

BUTŲ NUOMAVIMAS' 
E MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

® NOTARIATAS • VERTIMAI.

TISŲ RŪŠIE DRAUDIMO AGENTŪRA 

t BACEVIČIUS — BELL REALTS 
INCOME TAX SERVICE , 

1529 So, Kedzie Avė. — 778-2231tų Modrig Milic, 35 metų žurna
listas Dragcnis Ola jie, 25 metų 
Belgrado radijo pranešėjas, Gor
dan Jovanovic ir 35 metų socio
logas Milan Nikovič.

Rezervacijoms kreiptis į John
Paukšti. Konvencijos pirminiu- jojm Paukštis atidarys ‘Amerikos Lietuvių Vyčių konferenciją 
ka, telefonu 523-0546............ j Chicagoje.

— Izraelio rabinai, turėdami. 
po du ar tris atstovus naujame 
parlamente, reikalavo nepapras 
tai didelių koncesijų .todėl Sa
miras ir nutarė bendradarbiauti 
su Simonu Peresu.

— Tai gali būti, — atsakė Ge-
— Kaip Šamiras .taip ir Pe-! maldina, — bet aš esu pirmoji 

fes nutarė neleisti sovietų vai-. m()teris, kuri taps JAV vicepre- J—•_ t _____ • v • j •
džios atstovui Poliakovui kišt s ( 
i Izraelio ir Libano vidaus rei-1 
kalus .

— Bengalijoje didelės audros j 
metu nukrito keleivinis lėktuvas j 
ir uėmušė 49 keleivius ir įgulos J 
narius.

zidente ir tamsta ją pažįsti.

— Belgrade suimtas 38 me
tų Vladimiras Milonovič, 55 me-

MEET THE CHALLENGE!

UAL I STATI FOR 1AL1

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
ffi ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSD4OKXJIMAM. 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

t212 W. Cermak Ro*d Chicago, IR TeL 847-7743

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

— Jugoslavijos karių giuipės p]a j 9 butu mūrinis. Labai geros pajamoš. 
navo nuversti komunistine siste- 
irpną, bet jiems nepavyko. Jie 
suimti, eis į teismą.

TIKRAS ATSITIKIMAS

Dilelis butas savininkui. Geras inves
tavimas.
3 butų mūrinis su garažu.’Pelningas 
pirkinys.
Didelis, gražiai įrengtas bungalow- 
Mebrangus.

3

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI j

Turtu Chicago® mieste ?
Dirbu Ir užmiesčiuose, 

jerantuotaj ir sąžiningai.. r 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Ava. 
ToL 927-3559 *

DĖMESIO
62-80 METŲ AMi VAIRUOTOJAI 
Tiktai 5126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkam. 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Ave^ 

Chicago, UI. -
Tel. 523-8775 arba 523-9191

Apie 1932 m. Marijampolės 
8-me pėstininkų pulke tarnavo j 
kareivis pavarde Boreika. Jis| 
jau seniai buvo ištarnavęs “pil
ną porciją", bet nuolat saviva
liškai pasišalindavo ir gauda
vo daboklės.

Pulko vado padėjėjas, pulki
ninkas C., užėjus kartą į dabok
lę, ir, pamaętęs Boreika, sušuko 
su priekaištu:

— Ir vėl tu čia, Boreika! Ašį 
tarnavau 5 metus carb kariuo- j

INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St 
TeL: 436-7878

tuo ja me ir esameHELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

— Argentinos aukščiausias 
karo teismas teis gen. Videla 
už demokratinės vyriausybės

Auka Lietuvių Teisėms Ginti Fondui

Adresas

Pavardė,
sau- 
Bo-

1

$3.00

F2.04-

KOVOS DEL LIETUVOS

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NiūjięBose galima gauti nepaprastai įdomius gydy 
tojo, fiiaomenė? veikėjo ir rašytojo atsiminimui,

A. — -MINTYS IR DARBAI, 259 pak, liečia 1905 
metų įvykins. Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas b

luxiruBmiin^ ------------------------------------------------ -
t J - -

r* A, J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir 
grožis, i Kietais viršeliais__________________

j Minkštais viršelis^, tik _ -_________
Drt A. J. Guisen — AUKOTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį srba 

uaooey orderį, prie nurodytos kainos pri~ 
. Jedaat SI peniunthno EOaidomj-

Naujienose galima gauti
AUGUSTINO PAšKONIO

knygą apie

The first 
carpet 
i’šišLic 
and

3

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD: 
' r

mėnėje ir nė karto nebuvau ga
vęs idaboklės!

— Mat, buvai nėtiį^s k 
vis, tamsta pulkininke!Jl— 
niai atsakė išsitanravęs 
reika.

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLA IR
JOS KARIŪNŲ LIKIMĄ

Minkšti viršeliai. 90 psl. Kaina $4.00.
Už persiuntimą pridėkite $1.00.

Čekį rašykite ir siųskite:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicago, 111., 60608

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS

GOVERNMENT JOBS 
$16,559—$50,553/year. 

Now. Hiring. Your Area.
Call 1-805-687-6000 

Ext. R-9617

. Chicago, IL 60629 .

MISCELLANEOUS
Įvairūs dalykai

~ Clients wanted for answering 
service. Reasonable rates. Other

L į services: Hand delivery, addrres
P • mail and typing.

Call John at 346-5510.
STATE-MADISON.-

SECRETARIAL SERVICE
18 So. Michigan, Suite 920

Chicago, ILL 60603

SOMS CHICAGO MOTOR CLUB T3P3 CM

EXPRESSWAY DltfVl#&

Miko Šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.
u LIUCIJA”

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX ■ šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo.

kymai, 184 psl. Kaina $5. 
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell 

Ave., Chicago, IL 60629.

KAIP SUDALOMI 
TESTAMENTAI

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

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje. 
Knygos kaina — $3.95 (su per- 
siutimu).

Notary Public ?.
INCOME TAX SERVICE j

4259 Maplewood, Tel. 254-7450

Taip pat daromi. vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai,

Advokatas

Darbo valandos: Aasdien: mut 
8 vai ryto iki 6 vai vakaro. 

Seštad.: nuo 8 vaL r. iki 12 vai d. 
h pagal susitarimu.

TeL 776-5162 
1649 West 63rd Street 

Chicago, HL 60629

ADVOKATŲ DRAUGIJA

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

NEPRIKLAUSOMYBES

KAINA

Chk*9o, ffl. 40629 
TeL: 778-8000

The most aspirin ynu 
can buy foryuur 
arthritis paih. 
Most effective buffers 
for vour stomach.

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

$17. '(Persiuntimui pridėti 51) 
Siųsti čeki:

Naujienos, 1739 S. Halsted SL 
Chicago, IL 60608


