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DRAUGO REDAKTORĖM TURĖS 
AIŠKINTIS CHICAGOS TEISME
Vysk. Vincentui Brizgiui nereikėjo kištis Į 

netikslų Draugo sukaktį
kietį advokatą, kuris paruošė 
teismui dokumentą 
ryžęs ginti buvusio 
daktoriaus teises. .

Vysk. Vincentas
reikalingai kišasi Į marijonų pa- ’

CZECHOSLOVAKIA

CHICAGO, III. — Iš patiki
mų šaltinių patyrėme, kad teks 
tėvų marijonų leidžiamas Drau 
gas. patrauktas, teisman. Bylos 
numeris 84L 17446.

'Marijonas Viktoras Rimšelis,

ir yra pasi- : 
Draugo re-1

Brizgys

įtakingas Draugo preigūnas, pa- keistą Draugo sukaktį. Draugas 
samdė Joną šoliūną Draugo re-
idakf.oriaus p>areigpms.| Marijo- vašieji tvirtina, kad jis jau ei-j 
nas Pranas Garšva tuo metu bu- na 75-tus metus. Vysk. Petras 
vo vyriausias Draugo red akto-’ Bučys, kuris tais laikais reda-. 
rius, praėjus metams su viršum, ' gavo Draugą tvirtina, kad Drau 
marijonas Petras Cibulskis at-Į.gas pradėjo eiti 1916 metų ko-į 
leido šoliūną iš redaktoriaus pa
reigų. J L :

Amerikoje įstatymas^ kuris 
liepia darbdaviui pranešti prieš, 
14 d<ienų, .kad jis yra atleistas, 
bet tuo pačiu metu įpareigoja ir Į yra tiktai 6X-ių metų. . j
darbininką pranešti prieš dvi sa- Į Seksime Draugui iškeltos bylos ’ 
vai!es, kad jis: toliau nedirbs, j eiga ir pranešime skaitytojams

Jonas, šoliūnas gavo ameri-lapie marijonų vedamą darbą.

eina 68 metus, o naujai atvažia-’

vo mėn. 31 dieną, o vyskupas | 
H&zgys tvirtino, kad Draugas 
jau 75 metų. Vysk. -Brizgiai ne- ! 
derėjo kištis į šį reikalą, kada do * 
kumentai rodo, kad Draugas, į

. YUGOSLAVIA

į _ MILĖS 
ff " 50

Laisvės ir žmogaus teisių banga stumia rusus iš Europos. Jie nepajėgs pa
vergti Rumunijos, Čekoslovakijos, Jug oslavijos, Bulgarijos ir kitų Europos 
kraštų. Rusai turės kraustytis kiton Pruto upės pusėn, o vėliau dar toliau 
į rytus.

PAVOJINGI LAPELIAI VILNIAUS
4 -UNIVERSITETE ,

V- .. t
New £ leidžiama, Vii- patruliutija saugriirioeciai, “dran 

niaus feridingįrįiu^įsiaig^ dali
ai rujpo-*

j SUDANAS NORI TARTIS 
SU MAIŠTININKAIS

nai uzpi 
ru tama 
d. nunijž

govininkafrZ ir kornjaūniino šni- 
n-ra tapatu^■ lietu-

nės išeivijos"

Jyšeivi- 
yįfeikla. 
^Ci'

& lįd

VAKAR VAKARE IŠDALINO
PAJAMŲ - IŠLAIDŲ LAKŠTUS

Respublikonų partijos vadovybė Įsakė Ferraros 
pajamų neliesti, bet Įsakė pulti Mondale

1). C. —į kad jie nesukčiavo ir nieko ne- 
apija’Ad’nėjo. Pafjjcs vadoyy-

WASHINGTOON,
Vakar vakere Atstovė Geraldine
Ferara ir John Zacarra paskel- l>ė tuojau pranešė kalbėtojams, 
bė paskutinių penkerių metų pa kad daugiau neliestų Ferraros 
jamas bei išlaidas ir paskelbė! mokesčiu, nes naudos iš to jo- I t .
valstybe įmokėtus mokesčius. ? kios nebus. Anna Burford pa-

Respublikonai planavo vals-j sigyrė. kad ji išstudijuosią^! 
lybės mokesčių reikalą padary-J mokesčių lakštus ir įsakysianti 
ti pačiu svarbiausiu propagan- j prokuratūrai patraukti Gersi- 
dos reikalu, bei tą patį vakarą j dina teisman. Dabar jau nutilo 
respublikonai pakeitė savo p£>-’ 
liliką.

j Įstatymas reikalauja, visi ken-
! greso atstovai, kandidatuoja į 
atsakingas valstybės pareigas, 
privalo įteikti kongresui pasku
tinių penkerių melų pajamas bei i 
išlaidas. Visų dėmesys kreipia- 

‘ mas į valstybės mokesčius.
Buvo susidaręs įspūdis, kad

J Geraldine Ferrara nieko bendro 
neturi su John Zacarro vedamu j 

j bizniu paaiškėjo, kad abu biz-{ 
nį vedė kartu ir mokėjo vals
tybės iždui pinigus kartu.

Paaiškėjo^ kad Gei^aidine!
Ferrara^ ir/ Jpliu Zacarra pa
skutiniu mietu uždirbo S886,1X1.

* Atstovė Ferrara uždirbo per pen i

i ponia Burford . j
Visi kreipia dėmesį į Walter 

Ypatingai į jo tylą, 
Jimmy Carter 
lūkuriavo, kuo 
ir tarptautiniai
Mondale turė-

Mondale.
kai prezidentas 
nieko nedarė ir

į pasibaigs karas
I nesusipratimai.
i‘jęs būti veiklesnis rr prezidentui
i duoti patarimus. Tuo tarpu 
Mondale visai kitaip suprato vi
ceprezidento pareigas.

ATŠAUKĖ MANIEVRUS 
ŠIAURĖS GRAIKIJOJE

ATĖNAI, Gr. — Graikų prem
jeras Andreas Papandreaou va-* 
kar įsakė graikų karo laivams 
nedalyvauti Amerikos karo lai; 

! vų manievruose Graikijos van
denyse.

— Vienintelis Graikijos prie-

ISTORIJOS BANGA RITASI SU 
, ;MUMIS, - SAKO SHULTZ u charts- - -Vr?*5 .UHĄRTUMĄ§^ Sudanu—
Valstybės sekretoriaus palyginimai apėjo ; =-t Sudano \yriausybė pasiūlė maiš' 

f^r^publikonų konvencija ir visa pasauli. } iininkams, vietoj kovos, susitik-c i c
' ‘ ' L su vyriausybės nariais ir anetu^.

rio anĮerikiečai gali žygiuoti į atarti. Galimas daiktas, kad nė- _ 
RytusJr padėti pavergtoms tau-. b^Įų jokio reikalo kovoti, jeigu 
toms -išsilaisvinti. : pavyktų susitarti.

Dabartiniu metu kruvini su
sirėmimai vyksta Pietų Sudane, 
Etiopijos pasienyje. Sudano ka
riai šaudo maištininkus, užpuo-. , o ;
iančius Sudano gyventojus. Vy- da^s jųpėsčius padarė klai-hin 

’ riausybe paskelbė, kad ji nesi- ’
tirs su įsibrovėliais iš Etiopijos kad jiėim teks mokėti‘šiek 
ar kurios kitos valstybės. ‘ didesnė "suma, jiedu tuojau pa- 

t Sudano laikraščiai paskelbė, ir užmokėjo. ' ?raei
į kad premjero ir prezidento du 
trys visuomet yra atviros pasi- j dhjvė turėjo nuostolių, todėl-te- 
tarimams. jkopnažrau mokėti.

Pietų Sudanas yra apgyventas j Kai buvo laikraštininkams iš
dalyti mokesčių lakštai, tuojau 
didieji laikraščiai nunešė juos 
pas spccialislus .kad apskaičiuo 
tų, kiek jie sumokėjo ir kiek 
privalėjo mokėri. Tuojau buvo

WASHINGTON, D. C.
Žm|ųflijes''ist(mja eina potvyniais 

| ir afosĮūgiąis, pąręįškė -?Valsty7 
. bės.^sekrotorfus Georgę, Shrultz.

. me^1S Dabar;isĮorijįos banga:rilaši su 
ameiriktedlaisi-' Mėįc slįrtme/ už 

tralijoje ir Mįl^ii^^lęidžiamo a laiįvę/iiž pagrindines £mo 
savaitraščio^ ‘Tėyiskfe Aidai gaus feises, niekas- .‘tos bangos 
redakterrus, . šių pradžio-: nesul'aikvs. ‘: "
je. Romoje, gavo Jęoįo,gij<>s dak- j Xespejc sekretorius jas ištar- 
taro* laipsnį. Savo ^izertaciją, įj jo niiiitys jau- pasiekė Dalias 
pavadintą .Lietirv^oSr Kataliku inįesįe> respublikonų konvenci- 
BfeJmyičros pasipriesįnanas re^“ ją. Kalbėtojai tuojau pradėjo 
gijos; persekiojimui , dr. Dauk- jas kartoti, nes jie buvo įsitiki- 
nys dedikavo į: SdMio.yeTgų sto- re3pUbiįkonai bus tie

ViU

Mįąktdras

Reigano . - adn^iisf^^a^/^ri ■ 
t‘^<ihkyį§'A'' iseiv-iskĮją -^ubitną 
Į “ardomąją veiklą; prieš Tary
bų Sąjungą’,’. Jis pasakoja, kad 
“lankantis- turistams Vilniaus 
universitete;avienas ; jų. Aksti
nas,: atsiskyręs nuo grupės pra
dėjo koridoriuose mėtyti anti’ 
tarybinius lapelius. Tai paste
bėję studentaiLiubinskas ir Ma
lakauskas sulaikė Akstiną, su
rinko jo; išmėtytus lapelius, o jį 
pati pepdavė milicijai. Anot 
Liauskošį tai rodo, kad Lietuvos 
jaunirrtaS; nesutinka su tokiais 
“kultūriniais' m-ainais” ir “mo-į jos laikmetį. Išsamiai doku- 
ka pažaboti neprašytus vakarie- mentuotą anglų k. parašytą di- 
tiškos (dezinformacijos platin- zertaciją ribotu tiražu išleido 
tojus”. Jis pamiršta pridurti, Poantlfira Studiorum Univer- 
kad laisvi universitetai atviri vi
soms idėjoms ir jų koridorių ne-

jas kartoti, nes jie buvo įsitiki- 
j nę, kad respublikonai .bus tie 

vykias deportuotu 600,000 lie- stQniejai j Rytus.
tuvių atminimui. Joje trumpai '
apžvelgiama L-7 istetijia, * Sekretorius praeitą penkta- 
pabnėžiant dvasinę, baidą nuo dienj pasakė kalbą Amerikos le- 
krikščionybės įvedima, ir susi- g»obo nariams ,o rytoj jis tars 
telkiamą j sovietinėj okupaci- kelis žodžius Dalias respubliko-

: Vokietijos karo vadai prieina ? 
įsitikinimo, kad vokiečiams vie- ’ 
niems-būtų sunku sustabdyti 
rusų anplūdį į Vakarus, jeigu 1 
nebūtų amerikiečių Vakarų Vo- 
kietijoje. Pirinon eilėn išsilais
vintų Rytų Vokietija. Sovietų 
divizijų jos nesustabdytų

Vakaru ryšiai 
stiprūs ir saugūs

— Nežiūrint į Sovietų Sąjun- 
gasdminius, Vakarų ir Ry-

So33-,9zX. Valdžiai įiedu su-Į - t ••i -- A-o -<>< t> 1 -- j sas vra Turkija, pare.sxe Papan-mc’kejo Be to, jiedu , . . , 1 .
1 dar^Thokėjo New York o mies
tui ir New Ywko valstijai rei-. . .. . , tT. \ uistme valslvbe. r-NJiedu pa-! ~ 1 i * .

no-j Rudenį, kai Šiaurės Atlante 
uo- j valstybės praves manievriis Jei 

:ių jūroje, tai graikų karč iai- I • K * 4*dą. Kada-jiems buvo pranešta, vai dalyvaus, bet ne šiaurėje, 
tiek pridėjo Dim’trius Monudas.

Graikų karo jėgos dalyvatb, 
kai Varšuvos pakto valstybės ta

karingus mokesčius.
reiškę, ka*d vienais motais 

id rs apskaič

giono nariams ,o rytoj jis tars

gos
tų EuroĮ>os solidarumo ryšiai musulmonų, tuo tarpu Sudano 
yra stiprūs ir saugūs, — pareis-* musulmonai pripažįsta tiktai va 
kė
Shultz.

si tetas Romoje. ,

nams.

Sovietų Sąjunga 
pradeda šlubuoti

(ELTA) I Sovietų Sąjunga buvo sutrau-
kusi galingas jėgas į Vokietijos 
pasienį, bet nedrįso žengti žings
nio kitos sienos pusėn. So vielų 

į vadai įsitikino, kad jeigu jie ne- 
[ gali pavergti Vakarų Europos, 
i kol Amerika turės atomo rake
tas Vakarų Europoje.

•Kisingeris tikėjosi įtikinti 
amerikiečius atšaukti savo ka
rius iš Vakarų Vokietijos, bet 
gen. Roger pareiškė, jog tai bu- 

, tų didžiausia klaida. Rusatns

KALENDORtUS

eiškė sekr George

drėsou nėra ko manievruMi, nes 
j Atėnams negresia jokia kom*>

tais metais John Zacarro beminamai puljų Graikiją, bet gra£

legionieriams sekr. George dinamą šarijos įstatymą. Šis
: įstatymas liepia vagims nupiau- 
’ Ii rankas ,o degtinę geriantiems
liepia nupjauti koją. Pietų mu- išaiškinta, kad jų mokesčių lak- 

, sulmonai nepripažįsta teisės
ar rankai pinuti.

— Banga eina mumim ne tik 
Vakarų Europoje, — tvirtina 
Shultz. Lenkija, Čekoslovakija, 
Rytų Vokietija rusai neturi ką 
jiems pasakyti ar pasiūlyti. 
Jiems reikalinga laisvė ir pagrinj 
dinės žmogaus teisės.

Amerika laikosi Helsinkio bai
giamuosius nutarimus, kurie vi- 
lioja visus galvojančius Re sijos kleisti Airtcrik 
gyventojus. Dabar jie neturi 
viešų nutarimų Helsinkio aklą vei^j 
laužytojams, bet rusai užrsši-. 
nėja visos- sovietų valdžios da
romą aktų kopijas. Tai joks nu
sikaltimas, bet Andropovas tu- 

Rusus 
traukia amerikiečiai banga. 
Juos traukia laisvė, kurios Rusi
joj nėra.

būtų atiduotas prietiltis, iš ku- r^° ru5us Persekioti.

jai

PALEISTI LENKAI 
KELIA PAVYDĄ,

VARŠUVA, Lenkija. — 
bartinė vyriausybe, norėdama 
gauti teisę lenkų lėktuvams nu- 
_____ :os aerodromuose, 
paleido veik visus Solidarumo 

jus.
Jan Rulenskis, kovojęs prieš 

karinę diktatūrą, pareiškė, kad 
solidarumo veikėjai buvo suim
ti be pagrindo o išleisti laisvėn 
padėjo nutrauktos veikimas 
prieš dabartinę vyriausybę, pri
metamą lenkams karo stovį ir 

; kariškus įstatymus Lenkai turi 
gurėti teisę laisvai organizuoti

kams didesni priešai yra turkai, 
kurie reikalavo demilitarizuoti 
Lenino salą. ’

ko- šiuose ^nebuvo jokio sukčiavimo. 
t Valstybei jie mokesčius Ivaikin- 
! gai mokėjo.

Respublikonų konvencija Dal
1 las mieste tuojau patyrė, kad 
atstovė Ferraros mokesčių lakš
tų neVerfa naudoti propagandai, 
nes paskelbi: dokumentai rodo, žao Zijangu.

— Londono požeminiame frau 
kinyje vienas traukinys trenkė 
į paskutinį vagoną kito trauki
nio. Motoristas buvo užmhštes 
vietoje, o 26 keleiviai sužeisti*. 
Sunkiai sutrenkta sena moteris 
nuvežta į ligoninę.

Pa

— Amerikos karo laivyno se- 
Lehman lan
kam laivyno 
su premjeru

kretorūis John F. 
ko Pietų Kinijos 
bazes. Jis tariasi

Draugiškiems santykiams solidarumo unijas ir spausdinti
: nustatyti ab ejy valstybių karo 
laivai pasikeis vizitais. JAV ka-- 
ro laivyno sekratorius aplankys

laikraščius, ginančias lenkų tei
sei Paleidi generolai dar ne
si tarė su JAV atstovais dėl leng-

I Dalen, Kuaphb rr Šanchajaus yatų jau o^anizuoja8
uestus. kovai įlenki jai išlaisvinti iš sA-i

vo generolų. ’
uostus.

— Vysk. Abramovič ir kard.

Rugpjūčio 22: Marijos Karalie
nės, šv. Marčia lis, Antusa, Ka-

Saulė teka 6:04, leidžiasi 7:411 o vBemaroin buvo nuvykę j Kato-
šaltas ,lis vičiu*. Atvykusius pasitiko vietos vyskupas.

Gerakiine Ferrara ir John Zacara tvarkingai mokėjo valstybės, 
valstijos ir New York o miesto mokesčius. Atrodo, kad George

į Birch pralaimėjo New



AR DAR NEPAKORĖ?
Pro dulkių debesis veržėsi — As tokia jautri galiu 

vežimas; jis atėjo greitai bars- alpti, 
kėdamas ir prunksciodamas, oi 
jame sėdėjusi motelis negaile- 
st'ngai čaižė botagu arklio nu
garą. Staiga ji su-Ubdė arklį ir 
p klausė sėdint, prie vieškelio 
ir traukiantį pypkę senioką:

— Ar dar įiepakcrė;
Seniokas pasitaikė juokdarys, 

ir jk atsakė:
— Dar ne. #.

— Viršaitis pranešė, kad šian
dieną miestelyje kars žmogų,— 
paaiškino ji

— Aa!... Taip. taip, kars Bū 
tinai kars-

— O1 Reikia skubėti!
— Arklys sušilęs. Leiskite < 

sipūsti. Išgirsime būgnus.
— Sake, dabar nebūgnija.
— Būgnija. Ir dar kaip!
Senis nužvelgė smalsiąją mo

terį. . Ji buvo jauna, įtrauku
si. graži.

— Hm. .. — suniurzgėjo jis iri 
išpūtė pypkės dūmą.

— O kaip ten atrodo, ka« 
karia žmogų! — pasilenkė ji 
per drobyną ir prasižiojo.

—Užneria ant kaklo virvę, pa
kelia į viršų ir šaukia:

— “Heil!
— Aa. O kaip kiti žmonės?
— Žiūri į akis tam pakeltam.
— Jūs žiūrėjote?
— Žiūrėjau.
— O akys?
— Baltos-
— Bet nieko nemato.
— Matų yisus; kurie ateina 

pažiūrėti.

— Kiti
Ar 

žįstamą
— Pažįstamą.

at-

nu-

kiti neapakta?
nepalpsta.
nežinote; ką? Gal

—O, žinote, baisiai norėjo va
žiuoti. NtfekUu.

— Pasakykite. “Gražiai pažai
skite karą, vaikučiai, aš važiuo
ju ž’ūrėti, kaip žmogų pakabins 
ant skersinio ... Na, ko stovite! 
Matote arklys žvilgčioja, laukia 
jū>ų botago. Važiuokite! Va- 
Tegu Dievas jums padeda.

Moteris lyg abejodama lū
kuriavo. Paskui išlėto pakėlė 
botagą ir visa jėga pliekė ark-- 
liui. ..... I

Senis palipo į šlaitą ir žiūrė-Į 
jo į nurūkstančia moterį. Bet 
K? s gi tai?! prie pat miestelio ji 
apgręžė vežimą 
greičiu padriekto 
šiai ji sužinojo, 
žmogaus nekars.

ir tuo pačiu 
atgal. Tikriau- 
kad šiandien

MINKŠTAS PLIENAS

kitas.
ažiavusios pažiūrė-

Valgytojas užsisakė nestora 
bloga ne šteiną ir ji gavęs pradėjo 

pjaustyti, bet steikas buvo tiek 
kietas, kad peilis pusiau lūžo, 
o steikas nei linko, nei lįižo.

Pasišaukęs savininką valgy
tojas jam rodo peilio dvi puses,

jr piktais žodžiais palydėdamas:

— Pamatysite.
Kažkur toli sudundėjo griau-

t etinis; moteris sukluso nera
miai; pažvelgė į senį.

— Maniau; kad* būgnai..........
— Būgnai. Dangaus.
— Tunu skubėti; — pasakė ji

ir tarsi prasydama atleidimo;
švelniai nusišypstojo.

— Skubėkite.
— Jūs manote; kad aš 

moteris?
— Manau; kad bloga.
Ne Aš ne blogesnė už

Visos būtų
i; bet vyrai jų neleido.

Dabar ji timtelėjc vadžias
skėlė botagą.

— Palaukite! — tarė senis.
— Ką?
— Va;kų turite?
— Vaiku? — sujudo ji. — 

noma, turiu.
— Suaugę? . . w
— Septynerių ir devynerių giote pasišaukė taksi ir kiek lai

ko pavažiavus šoferis išgirdo 
mergiotę šaukiant “Sustok!” ir 
sustojo.

" sustojai?” pa
llatise feertlioŠzas * Šoferio.
“Kad jauna leidė sake!”, pasi

aiškino šoferis . -•*
'‘Važiuok, ne tau ji sakė!”

‘‘Matai?”
“Taigi, matau”, liūdnai atsa

kė savininkas. “Tamstos tiesa. 
Šiais laikais labai sunku gauti 
gero senoviško plieno peilių”...

* * *
Jaunas vyriokas su jauna mer

— Kodėl jų nepasiėmėte?
_  jęą?
Moteris susigūžė, tarsi neina 

omą .ranka ją būtų prispaudir 
;i piie vežimo dugno.

- Tegu pasižifijį,_
— Ne, ne. ne! —&.ukįą{^i

Labai išsigąstu.... X
— Pripratinkite. Gal prireiks, atšovė jaunikaitis. I
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Vienam mėnesiui .................................................................. 75

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:
Metams .........     $6.00
Pusei metų ................................................   3.50
Trims menesiams .............................  1.75
Dviem mėnesiams .......................................................... 1.25
Vienam mėnesiui .............................................  .75

Užsieniuose:
Metams .............................................   $3.00
Pusei metų ......................................................  4.50
Trims mėnesiams ....................................................  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.’

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams Ir korespondentams raitų neamžiname. Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunčiama tajn tikslui pa&o ienkių. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raitus ir ypač 
karespoBdencijas sulis1 snvo nuoiailros. Korespondentu prašome rašyti 
trumpai it aiškiai (jei rallma, mšomaja maiinile), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumu. Pasenusios 
korespondencijos laiknUkia nededamos. - . • . L- ■ v-

Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, DI.
Under the Act of. March 3, 1879. ~ f

President Roosevelt and Prime Minister Chorohill:
I. Their countries seek no enaranditements - territorial *other;
J. They desire to seek no territorial change tp*t do not accord

tha ftsDciy e<|mebMd wialiw of the .
B* Thejr rm port the rtglit of all peopim to Chose the foi^m of £o- 
maut Madar which tteef will live; aad the *ish to sec sommQi*n 
a and anient, restored to those *’f>o have been forcibly
l^ed of them,**
ATLANTIC

— Kaip patinka karštas oras, išplauti.... Bažnyčias uždarinėja,
Tėve?

— Nuo karščių gintis yra vi
sokių priemonių, tik daug kai
nuoja, o aš sugalvojau pigų bū 
dą.

— Gal išradimą padarei?
— Jau yra išrasta. Amerika, 

vaikeli, ko neišranidia, tik pini
gą turėk. Aš pirksiu vandeninę 
lovą. Labai geras dalykas: guli 
vandeninėje, lovoje, šalta ir vė
su, net apsikloti reikia. Tos lo- ; 
vos čiužinis guminis, vanduq 
plaukia kanalais ir atstoja spy-L 
ruoklius. Žiemos mėtų lovos Į 
vandenį galima pakeisti karstu j 
vandeniu, ’ koks patogumas ir 
maonumasl

— Bet kiek tok’a lova kainuo į 
ja? j

—Labai mažai. Gali gauti ūži 
porą šimtų' dolerių. Aš jau tei- 
ravaus, mačiau ir kainas.

— Įdomu! ‘ ’
— Oro vėsintuvas kainuoja 

nuo 400 iki 800 del., lova — nie
ko nekainuoja, nes nereikia elek 
tros vartoti. Už oro vėsintuvą! 
reikia mokėti Odeles sąskaitas, 
Maiki.

— Sveikinu už Jūsų prakriš 
ką sumanymą-

— Dėkui, Maikį.
— Palauk.... Tavo vandens lo

va tik naktį reikalinga, o kaip 
Jenos metu, kai nemiegi?

— Nesirūpink, Maki. Dienos 
metu pas Andriejų arba Ro
moje skersai gatvę, vėsu ir ge
ra.

— Pasirodo, kad tu, Tėve, 
rūpiniesi savo sveikata/Dk Mar 
quette Parke sukinėjies, į pa
rengimus nenueini.

— Kai noriu, tai nueinu.
— Balzeko muzejuje buvo 

dvi paskaitos apie rusų šven
tuosius, vad. ikonas. Paskaitas 
-kaitė kažkokia Fiks.

— Tu kvailas, MaJki. Aš neU 
nu maskolių propagandos ple 
paltį klausyti. Man kyla klausi
mas. kodėl ta , propagandininke 
Fiks iš Hermitažo muziejaus Le 
ningra.de rusų kultūrą kiša lie
tuviams ?Lietuviar turi savo me
lą ir savo dvasinės kultūros lo
bius. Tikras nesu®pratimas,Tė 
ve. Balzeko jnuziejus bande 
veikti tarpt .nutinki mastu, nežr'ū 
rint kas ir kam parodos ar pa
skaitos ruošiamos- .Ar yra pa 
teisinama, kai muziejus vadi 
namas lietuvių kultūros muzie
jumi. bet kišama okupate pro
paganda? Okuypntas Lieluvojė 
kryžius ir kitus tautinius pa 
■nfnkhis su šaknimis išrovė. Ji 
vk-toje pristatė page niškų amu 
lėtu, stulpelių,^ kurie inriškai 
neatatinka m ūmi dvasiai ir kul- 
ūrai. O tempųre. o mores’ 

(O laikai, o papročiai')
— Aš nenorių, tikėti. Tėve, 

kad ' Kremliaus liiersTrWj4 
tokia naivi, kartf naikintu išturi 
nius paminkim,“ tarjamąi iko
nas.

rsst žaionėrrts snatgėnis. kuria ti-

fcURNOS NEAU5INK I
be reikalo

Šešių metų vaikas, kurs nuo 
savo gimimo dienos-nebuvo iš
taręs įedelio ir visų buvo laiko
mas- nebyliu, vieną rytą sušu
ko: “Mama, mama, tavo tostas 
dega!” Nustebusi motina iš 
džiaugsmo net sukliko. “Vaike
li, dėlko tu- iki šiol neištarei ne 

į žodžio?” klausė vaiką, glausda
ma prie širdies.

“Kad iki šiol viskas buvo 
okey”, pasiaiškino sūnelis.

SVEIKAS PIENAS

Pieno pardavėjas klausia kli
entą:

— Ar tamsta patenkintas pie
nu, kurį pas mus perkate?

— Taip, žinoma. Gydytojas 
man sakė, kad maži vaikai turi 
gerti pieną pusiau su vandeniu.

KIRPYKLOJE

Kirpėjas skuta klientui barz
dą neaštriu skustuvu. Tuo tarpu 
kažkur kieme ima staugti šuo. 
Kirpėjas sako:

— Ko tas šuo ten stūgauja?
— Matyt, ir jį skuta tokiu pat 

atšipusiu skustuvu, kaip ir ma
ne, — pastebi klientas.

kunigus terorizuoja, mokyklo
se vaikus ‘‘perauklėja” pagal 
iTisišką kurpalį.

— Krausto ir mūsų amerikie
čių kišenes. Kiek milijonų žmo
nės muitais už siuntinius sumo
kėjo rusams!

— Taip, taip.
<— Gero vėjo, Tėve. ,

— Ir tau, Maiki.

g Vyras žino, kam jis pinigus 
išleidžia, o moteris žino už ką 
išleidžia.

S Vyrai, kurie išlaiko nuo 
moters paslaptį, arba paslapties 
arba moters neturi.

Du tigrai susitinka raiste. 
Ir klausia vienas antrąjį apuos- 
lęst “‘Kurioje pekloje esi buvęs, 
kad visas atsiduodi gazolinu.

Ir graži mergina pradijo dėko
ti nepažįstamam ir jaunam vy
rukui, “Labai ačiū tamsta už tą 
šokį”, ji pasakė.

“Už šokį? Kokį šokį?” nuste
bo vaikinas, “Aš turėjau stum
dytis .kitokiu būdu negalėdamas 
per salę prasimušti į barą!”

» ♦ *

MANDAGUS VYRAS

Stora, negraži moteris sako 
vyriškiui, kuris užleido jai vie
tą autobuse:

— Nuoširdžiai dėkoju! Jūs.la
bai malonus! Iš karto matyti, 
kad jūs išauklėtas žmogus!

— O kaip gi, — atsako jis. — 
Aš ne iš tų vėjo botagų, kurie 
užleidžia vietą tik jaunoms ir 
gražioms merginoms, o i tokias 
baidykles, kaip jūs, net dėme
sio nekreipia. Aš noriu būti man 
dagus-' šū visomis.

KURIS JAUNESNIS?

Įžūlus vaikinas paklausė se
nelį:

— Ar tiesa, kad į senatvę žmo 
gus darosi silpnaprotis?

—- Taip, — atsakė senelis. — 
Bet tiesa ir tai, kad dvideAimt- 
nletis asilas yra senesnis už še
šiasdešimties metų žmogų.

* * ♦
MOTERS IŠROKAVIMAS

Ketvirtą valandą naktį skam-’ 
bina daktaro telefonas. Mieguis
tas daktaras pakėlė ragelį.
“Kiek tamsta skaitai už vizitą 
j nanAis'?^ paklausė moteriš
kas balsas.

“Dešimtį dolerių”... *
“O kiek savo ofise?” 
“Penkis”.

■“Gerai”, nusprendė moteriš
kas balses. “Už pusvalandžio aš 
būsiu tamstos ofise”!

* ♦ *

• Užrašas įvažiuojant į Hon- • NEPELNYTA PADĖKA
do, Texas. Čia yra Dievo kiaš- Sunku ir įsivaizduoti, kaip 
las — nevažiuokite per jį, kaip h^ės šiandien šoka tuos mo- 
per pragrotą. ( j Jemiškus šokiu. Baliuje jauna

• Pacientas: — Daktare, aš ------ : ~ 1 ---------- .
■abai bijau. -. Tai mano pirmoji
operacija.

Daktaras: Aš labai gerai ži
nau, kaip tu jautiesi, nes aš irgi 
pirmą kartą operuoju.

• Neskolink draugui pinigų, 
ues neteksi abiejų.

• Protingam pakanka mirk
telėjimo, kvailiui kumščio rei
kia.

• Jeigu žmonių kalbą būtų 
galima paversti elektros energi
ja. tai penkios moterys apšvies
tų visa miestą.

• Vienas žmogus paklaustas, 
kodėl jis visad eidamas gulti už- j 
sideda akinius, atsakymas aiš-! 
kus, be akinių negaliu matyti; 
sapnų.

• Tikrai vertas optimisto di-' 
plonio žmogus, kurs entuziastiš- I 
kai kalba apie mokslo pažangą, 
kai raxlaro pagąlba jis buvo 
pats pagautai ir nubaustais až 
greHą važlavima.

9 Žinau, kati trivieti niote

geriau; kas lieka dsrvti.
ki Dievu, tai «di ir muziejus pajėgiu suprasti

NEBELIKO NIKITOb, 
NEBĖRA ANEKDOTŲ

Nikitos Chruščiovo dienomis 
visoje Sovietijoje ir satelitijoje 
buvo didelis raudonųjų juokų 
•‘suklestėjimas”.

Nikitą nuvertusieji vyrai yra 
per daug susiraukę, nešnekūs 
ir rūstūs, dėl to apie juos anek
dotai silpnai teauga.

Štai dar pora juokų apie 
Nikitą

* * #

Kaip per penkerius metus 
sukurti komunizmą

Chruščiovas:
— NJeko pas mus neišeina: 

butu trūksta, maisto produktų 
maža, žmonės nekultūringi—vi
si į bažnyčią eina!

Sovietinio gatvės žmogaus pa
tarimas:

— Žmonėms atidaryk siena— 
pusė žmonių išeis, laisvu^utų 
bus, kiek tik reikįą£Jt Ut^iryk 
prekėms sieną, —ne^V^žk mai
sto produktų satelitams—maisto 
bus. visiems.

Chruščiovas:
—O kaip bus su bažnyčia?
Sovietinio žmogaus atsaky

mas:
— Pakabink bažnyčioje savo 

paveikslą—visi išbėgios!
♦ * *

Ckuščiovas ir kolūkiete Niūra

Chruščiovas aplankė vieną 
kolūkį, pailsėjo, pavaikštinėjo, 
pagarbino jauną kolūkiete Niū
rą ir vėl sugrįžo i Kremlių.

Po kiek laiko Nikita Chruščio 
vas gauna Niūros tokia telegra- 

... . ' u
Gimė trejetukas. Pirmąjį pa 

vafGfi'nom Nikita — tėvo garbei, 
antrą Ivanu — žmonių garbei, 
o trečiąją, mergytę, Rusija —tė 
vynės garbei.”

Patiko Nikitai. Niūrai jis pa
siuntė tokią atsakymo telegra
mą:

“Labai patenkintas! Kaip jau
čiasi kūdikiai?” ’

Niūra atsakė trumpai:
“Nikita šaukia, Ivanas tyli, 

Rusija verkia”.

• Moteriškės grožis gimdo 
piktą...

— Gslima ir-tftoėtJeifu plau | nške negerai, neapkęsti daę ne-

ningra.de


Z. JI ŠKEVIČIEVB

ŽVILGSNIS Į ATEITĮ
(Dirvos straipsnio ištraukos ir komentarai)

; (Tęsinys)

Paskaitininko žvilgsnis 
į Lietuvą . ■

ALTa suvaidino didelį vaidine 
nį. L. Bendruomenė neturi ju
ridinės teisės kalbėti nei tautos, 
nei visos išeivijos vardu.

Paskaitininkas išvardina Iš
eivijos turimas politines institu
cijas, tai: nepriklausomos Lie
tuvos kensulatus. Diplomatinę 
tarnybą. VLIKą, ALTą, kas 
dėmesinga, jis prie veiksnių pri
skiria ir L. Bendruomenę? Čia 
jau teks stsbtelėti ir paieškoti 
Lietuvių Bendruo-riienei veiksnio 
pagrindo. Betgi Baltų laisvės 
lygą, vis dėlto, nepriskiria prie 
veiksnių, ją, kaip federacinę in
stituciją laiko veiksniams nesu- 
bortinuotiną. Kas yra teisinga. 
Daug Užtarnauto nuopelno pri
skiria Amerikos Lieluvių Tary
bai, kuo galimą pasidžiaugti ir 
Įtik sveikinti paskaitininką už 
jo pastabumą ir drąsą laiku, 
Vietoje pasakyti tiesą.

J. B. rašo: mes (suprask po
kariai emigrantai) atvykę į JAV 
radome N.-' Lietuvos -konsulatus 
ir Amerikos. Lietuvių Tarybą,, 
kuris . buvo didžiausias išeivijos 
lietuvių politiriis ir kultūrinis 
veiksnys JAV-bėseJ ALTa’ jungė 
savo federaeijon visokių krypčių 
(išskiriant konuuiistų). lietuvis^ 
kus sambūrius ir organizacijas. 
ALTa ir jos pirniftakūnai turėjo- 
ir turi didelių nuopelnų senajai 
Lietuvai. ALTa s u vaidino didė
li vaidmenį naujųjų emigran
tų istorijoje ir įsigijo gerą var
dą Amerikos valdžios sluoks
niuose, kaip tai Senate, Atstovų 
rūmuose —Kongrese. Paskai
tos eigoje, J. R. teigia, konsta
tuoja teisingą ir dar vieną fak
tą, tai kad VLIKas rado bend
rą kalbą su ALTa, tik blogiau 
su LB-ne, nes ji pareiškė pre
tenzijas į politinį darbą.

Tai tai tiesa, veiksnių: LB-nės 
tarpusavio sutarimo nėra. Xa, 
ir šito nesutarimo kaltininkas 
yra aiškiai matomas, tai Fronto 
Bičiuliai, kurie yra užmoję ir 
bet kokia kaina valdyti LB-nę 
ir jos priedanga .primesti savo 
partinę diktatūrą visai išeivijai. 
Tad šiuo pagrindu ir siekia su
niekinti — sugriauti VLIKą.
ALTą, o jų funkcijas, pavesti quetle Parko, vienu ir tuo pa-

ROMUVA

Lietuvių bažnyčia Tilžėje

LB-nei, kurią jie jau seniai do
minuoja, kontroliuoja. Tad ga-1 
įima drąsiai tarti, tvirtinti, kad 
tik dėl Fronto Bičiulių turimu 
partinių ambicijų' siekia ir vyk> 
ta nuolatinis erzelis: išeivijos 
lietuvių skaldymas. Kam iš to 
nauda, ir kam1 skriauda, lai nė 
aiškinti jau nereikia, supranta
ma, kad nauda tai .tik okupan
tui. Ką tenka tik giliai apgai
lestauti ir dairytis priemonių pa
stoti kelią šiai politiškai pasikly
dusių žmonių saujelei.

Dabar išeivijos daugumos ve-' 
dairu tylos, neutraliteto polti- 
ką, tik drąsina šios grupelės 
žmonėms vesti derybas sa. oku
pantu, tik jam nuolaidžiair.ti, pa 
taikanti. Netenka nė aiši<mti,| 
kad šitokia LB-nės vadų veda
ma neatsakinga politika, LB-r.ės. 
pricidjanga, 'autoriieSu savaimėj 
užtraukia astakomybę visai i?-1 
jivijai ir aiškiai sunkina Lietu*- j 
vos laisvinimo bylą. }

L. Bendruomenė suskaldyta,’ 
demokratija suniekinta, jos au
toritetas pažeistas: .nėra- pagrin
do ją girti.

Nežiūrint aiškiai matomos 
veiksnių ir L. B-nės tarpusavio 
nešutarrinO priežastis, LB-nės 

isuskaldymo ir-demokratijos su- 
niekinimo —< diktatūros įvedi
mo, J. Rimkūnas vadina LB-nę 
geriausia orientuotu vienu gy
vybingiausiu -išeivijos socialiniu 
junginiu?! Tai jau tikrai nelie
sa!

-.Na, ir iš tikrųjų. Kaip galima j 
L. B-nę šitaip neteisingai p. Rin-: 

’kūnui šlovinti, kada ji yra su- 
»skaidyta, demokratinis organi
zacinis principas joje suniekin
tas ir pati organizacija yra vie-J j Rimkūną už< pilietinę drąsą 
nos partijos žmonių — Fronto į pasakyti Įtiesą laiku ir vietoje,

ci’ll metu. Tai šitaip neatsakin
gai buvo suniekinta organizaci
nė demokratija ir suskaldyta 
LB-nė. Tai ką gei;o ir galima 
pasakyti apie LB-nės autorite-

Betgi rašinio eigoje. J. K. už
čiuopia, nurodo ir svabrų tei
sinį faktorių, tai L. B-nės ne
teisė tas pret enzij as-'^.veiksnius.

j J. R. rašo: L. B-nės visos išeivi
jos neapjungė ir neturi- juridi
nės teisės^kalbėti 'nei' visos tau
tos, nei vašiau išeivijos . vardiu

Tai reljefe^Ik sveikinti poną

Bičiulių kontroliuojama, mani-' 
pūliuojama! Kada LB-nės va
dai veda neatlaidžią kovą prieš 
VLIKą, ALTą, tikslu juos su
niekinti, sugriauti! Reikia tik 
prisiminti, kaip buvo skandalin
gai skaldoma LB-nė. Prisiminti 
aną 1974-j metų gėdingąjį Ver
bų sekmadienį, kada F. B. par
tijos žmonės, siekdami įsitvir
tinti LBnėję suorganizavo mi-. 
tingą ir neteisingai, gėdingai 
nuo pareigų nušalino r pašalino 
iš LB partijai nepatikimu .ne
paklusnius apylinkių pirminin
kus, valdybas, Cicero ir Mar-

pagarba jam!' .
Tik tenka pastebėti, kad pa

skaitininkas .'padarė klaidą, sa
kydamas; raškydamas, kad nuo 
LB-nės atsiskyrė.jos.buvusių ak
tyvistų grupė ir įkūrė dar vieną 
organizaciją. — Reorganizuotą 
Lietuviu Bendruomene. Ne, ne
atsiskyrė; bet-kaip jau minėta,

ŽINIOS IŠ VAKARU VOKTOJO#
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Po ilgesnės per
tars VI.E Romu- 

ar: a i :i inki-
\ ie t:.s š. m. bal.

29 d. Romuvoje. Dalyvavo 27 
naiku. A.tidr ė pirm. Ar-prinasj 
Lipšys. Susirinkimui pirminiu-j 
\..vo d.’r. A. Š nitas, sekietcria- 
vo — J- Lukošius.

- va ! Gifibę matėte!
— O kas tai yra gulb"

— Gulbė — tai didelis paukT
. • ! tis su riestu kaklu.
’US; , v, .— Su riestu kaklu r

s įdomėti sol i d t rūmo įnašus.
Į Naują valdybą išrinkt* 

dar besi vaišinant išenanč
valdybos nariu — A. Lipšio. L..
Rinterienės ir M. Šmitienės — ’ 
paruošta kavute bei pyragais iij 
begurkšnojant vynelį, pranešė, 
kad taip pasiskirk pareigomis:! 
prnrninkas Antanas Šiugždi- 
nis, j ar.., sekretorius mokyt. 
Edmundas Kaciuccvičius ir iž-f 
dininkas Antanas Veršelis.seni. 
Kontrclieriai — Liucija Riterie- 
nė ir Ričardas Tenzegolskis; I 
kandidatas — mokyt. Vytautai 
Svilas.

, -- Vadinasi, jūs nežinote, kas 
tai yra riestas! Pažiūrėkite j 
mano ranką. — Aš sulenkiau ją.

v— Ach, štai kas riestas kak
las! Dabar aš supratau, kas yra 
pienas...

Išklausiusi šią įžangą apie re
liatyvumo teariją, Makso Bor
no pašnekovė tuojau pat nu* 
kreipė kalbą kita tema/

______ ________ ’ t

Frontininkai atskyrė: is LB-nės 
’žmetė partijai nepatikimus, ne 
paklusnius, tai šie, pašalintieji, 
pro tešluodami prięš demokrati
jos suniekininią — diktatūros 
įvedima i L. B-nę, pradėjo L. 
B-nės; veiklą vystyti atskirai ir 
ją vysto lietuviu (chartos nuro- 
duirtu. R. raidė pridėta) tik tik
slu atsiriboti nuo L. B-nės ]X)- 
litinių klaidų ir' atsakomybės, 
pries Vakarų demokratijas ir

X'V. c- . % -- , - _____ __

tas, .juridinis socialinių jungi- 
_» -VT L- _ v \ •

kad R.. L. B-nėf.yra" jlitriotinė 
ir demokratinė, -jĮjeinia;išeivijos 
politinius veiksnius, • VLIKą, 
ALTą. Turi ne maža registruotų 
narių ir nepalyginamai ‘daugiau 
ideoliiginių, finansinių rėmėjų. 
Taigi, jef jau ir galinĮą būtų, ku
rią nors išeivijos Organizaciją iš
skirti, J. Rimkūnof žodžiais ta-

z'5 J L
riant, pavadiirti giTiSja-^ orien
tuotu socialiniu išeS

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
> LTTERATCkA. lietuvių literatūros, meno tr moklk 

IW4 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vtat 
,Krėvė®, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoi 
f. Raukflo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir T 
Keliam straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis k 
M. K. čfuriionkj, M. MeHdo, V. Kašubo*, A. Rūkitelė* Ir JL Varu 
kūrybos povekalais. S65 pusk knyga kainuoja tik $3.

> DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir 
fintų šokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dstni 
šventes bei jų Istoriją tr eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir nurinktai* duomenim!

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rfflrc tpraJy 
ta Juozo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sauas 
gyvėjimo bruožą apraiymai, bet tiksli to laikotarpio buities tfte 
ratttrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyr

pSomiai paraiyta rtudij* apie Rytprūrius. remianti* Pakahiėi t 
Labguvos apskričių duomenimis. Apraiymal įdomūi kiekvienas 
Betartai. Leidiny* ffiuatmota* nuotraukomis, pabaigoje duodami 
-vttorardilų pev*dtnlma’»tr jų vertiniai | ’’oklečrij kalbą. Labs, 
naudingoje 338 pust knygoje yra Rytprūaių temėlapla. Kata •*

* • n

• K4 LAUM® LIMA, raitytojo* Petronėlė* Orintaftėi atr 
mintas! fr mintys apie aameni* tr dėtas nepilt Lietuvoje tr pb 
maigiais bolševikų oknpadjoe metais. Knyga turi 234 poslapiu

> JULIUS JANONIS, poetai Ir revoliucionieriuj nerapNi 
lai ir Irki dingai interpretuojamai gyvenime Ir politikoje^ tik B* 
tvr^o Jalinsko knygoje apie JuHaua Janonio gyvenimą tr poe 
1U1. Dabar būto ii galima pavadinti kovotoju oi tmogam telMf 

pualapii^ kainuoja Fiiy®

'’rikla Sąrašucse yra 61 narys? 
K i buvo nemokamas paštas į 
I on.kiją.Uayk5ČLRms lietuviams! 
Siųstis 21 maisto su '•jniesko-, 
iriais ii 15 dėvėtų drabužių.)
batų bei baltiniu su skalbimo A. Lepšys peiribvė naujai val-

; miltcPais bei mudu ir kitokiais’ dybai albumą 
priedel. siuntiniai už 665.22 DM

, (4655.33 MD paimta iš apyl. ka- 
i >os ir 2U0.00 DM davė Romuvos
Moterų klubas). Iš daugelio 
'rirnt'niu gavėju siuilaukbt pa
dėkos laiškų. Buvo ir papildo, 
mu prašymų.

Šiemet suremtas LTžgavėnių 
karnavalas. Daugelis apylinkes;

j narių prisideda prie Vokietijos 
LB valdybos ruošiamų centrr- 
nių ir gimnazijos renginių su- 
luošimo.

Vak. V. LB iždininkė Liucija 
Riter\enė pranešė, kad praėju
siais metais 935.00 DM pajamų 
lietuviams išleista 456.33 pM

Kitos išlaidos — 873.36 DM. iš 
viso išlaidų—1.138.69 DM. Šiuo 
metų kasoje yra 1,047.27 DM. -

Kontrolierius Antanas Verše
lis, senj., painformavo, kad jis 
tikrino atskaitomybę, ir rado, 
kad ižid!ininkės pranešti duome
nys t:kri.

Kun. J- Dėdinas pasigendo 
susirinkime jaunimo. Tėvai ga
lėtų juk atsivesti ir savo pilna
mečius vaikus. Ignas Švedas iš
kėlė reikalą labiau rūointis Ro
muvos parku. Prašė skirti lėšų 
tiltui į kūdroje esančią salą pa
statyti. susilaukdamas visuoti
nio pritarimo. Pirmininkanjan
tis siūlė vietos Volksbanke ati
daryti sąskaitą, kad lengviau^su

su nuotrauko
mis iš apylinkės gyvenimo ir 
paprašė nuolat papildyti jį nau
jomis.

• • Moteris susideda iš pragai 
ro ir dangaus pradmenų, diltO 
ją meiliai lanko velniai ir ange
lai. ’ :

L. Vok. Buletenis

ŠVELNI UŽUOMINA

— Paaiškinkite man keliais 
; žodžiais relia-twumo teoriją. — 
kreipėsi į vokiečių fiziką-te^re- 
tiką Maksą Borną jo kaimynė.

— Malonėkite pirmiausia * iš
klausyti mažytę įžangą, — at
sakė mokslininkas. — Kažkada 
iš Prancūzijos pas mane:afvažia
vo kolega. Jis blogai kalbėjo vo- / 
kiškai ,o aš — prancūziškai. Tie 
sa. apie fizikes problemas' mes 
su juo puikiai susikalbėdavome 

. formulių kalba. Tačiau kartą 
išėjome pasivaikščioti, iš vargo
me, ir aš pasiūliau.

— Imkime ir nusipirkime pie
no.

— Pieno! 0 kas tai! ri 
—ri Skystis. Baltas skystis 
— Skystis. O kas tai baltas! 

*— Jums nežinoma balta spal-

ENERGY 
WISE

liters every 3,000 te 
IjOOOmflM to tvosi

>s orga-.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia. ? didžiausia ir; turtingiausia lietuvių fratemalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai’ tarnaujanti jau per 97 metus.
SLA — atlieka -kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 

darbus .dirba. .*
' t S - : -n i . - - .

SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MTTIJONĮTS dolerių 
apdraudų savo nariams. , .5 A

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuyis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdraudę — Endowment 
Insurance, kuri ypaf; naudinga. jaunimui, lekiančiam ? 
aukštoj o mokslo ir jų gyvėiūmo pradžiai ■’

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuote apdrauda: už 
$1,000 apdraudos suma temoką ti $3j5O metama.

SLA — kuopu yra visose lietuvių kolonijose,
- į Kreipkitės Į savo apylinkės kuopų veikėjui, 

, jie Jums mielai naeelbės i .SLA įsirašyti' ® v z . . **7 \ - t , -T- k - w

•. Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centru:

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

. ; Tel (212) 563-2210 ’

nizasiniu vienetu .tai šis jo pa
vadinamas atrodo, kad geriau
sia tiktų R. LB-nei, bet tik jau 
ne LB-nei partinių politinių 
diktatorių manipuliuojamai...

Į Taip pat tenka pastebėti, jog 
ponas J. Rimkfinas išvardinda- 

, mas LB-nės atliktus darbus, jai 
visai neteisingai priskyrė Tauti
nių šokių renginius kuriuos fak
tinei rengia, Tautinių šokių in
stitutas ir Dainų šventės — eilę 
metų rengė Amerikos Vargoni
ninkų sąjunga: L. B-nė pridėjo 
tik savo etiketę, vardą.

(Bus daugiau)

Insurance, kuri y]

Atdara šiokiadieniais nuo

____ "C ■

JAY DRUGS VAISTINĖ '
2759 W. 71st St., Chicago, HL

• BŪPESTINGAT IŠPILDOMI RECEPTAI - • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

1

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI

. $10.00
1. Dr. Kazio Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,

U tomas ------ —----------------- ——........-----------------

Read label and folknr 
directions.
C Ex-Lax. Inc, I9S2

For constipation relief tomorrc 
j reach for EX-LAX*to night

Ex-Lax helps restore your system’s own natural
‘ rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight 

You’ll like the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax is 
“The Overnight Wonder!

50 metų studijavęs, kaip

GŲ TSTORUA. I dalis 20& psL w
II dalis, 229 psl. ------------------------ —______________ —__

3. Miko šileikio, LIUCIJA, proza. 178 psL '__

Janinos Narūnės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai 172 psL

Prof P. Pakaddio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SAX-
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. ----------------------------

J. Venclovom, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEKLL
60 psL ------------------- - ------- —--------------------- j___

NAUJIENOS, 1729 So. H&hted St., Chicago, DI. 60608 siųs
kite čekj ir pridfikte vten^ dolerj persiuntimo išlaidoma.

i

$6.00
$6.00

$5.00

$5.00

parašė 700 puslapių knygą, kurion radėjo viską, kat bet kalia tr 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, ttetuviue 
tr lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu ra kum Jaunium Ir prof. B« 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padui 
dėtuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslini vertimus 

tr patarė mums toliau studijuoti.

Kata ĮM Kieti xfriefiaL

6.I $2.00
O

I
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Dar neparuoštas pranešimas apie 
Benigno Aquino nužudymą

Šiandien, antradienį rugpjūčio 21 dieną suėjo lygiai 
metai, kai Manilos aerodrome buvo nužudytas Benigno 
Aquino Jr. Bet iki šio meto dar neparuoštas pranešimas 
apie Manilon grįžusio senatoriaus mirtį.

Jam' teko daryti' pavojingą širdies . operaciją, teke 
pravesti sukalkėjusios širdies vamzdelius, sukalkėjusiose 
širdies venose. ' Operacija buvo sunki, bet ji pavyko, se 
natorius pasveiko, ir, neklausydamas rimtų patarimų 
sėdo į kiniečių lėktuvą, sustojo Manilos aerodrome ir ten 
buvo nušautas.

Buvo sudarytos dvi komisijos Aquino mirčiai iš
tirti. Pirmajai komisijai vadovavo Filipinų salų aukš- 

_ čiausio teismo pirmininkas, bet jis nepajėgė baigti save 
darbo. Pasklido gandas, kad komisijos pirmininkas nėra 
bešalis, jis yra linkės prezidento Fernando Marcos aiški
nimui. Prez. Marcos jau valdo Filipinų salas ištisus 19 
metų. Praeitais metais, jis ir vėl buvo išrinktas prezi
dento pareigoms, nors nebuvo kito kandidato. Jis buvo 
vienintelis kandidatas ir, aišku, jis buvo išrinktas.

Filipinų salynas didelis. Iš viso yra 7,100 įviaraus 
dydžio salų. Jose gyvena 52 milijonai žmonių. Salas ii' 
vandenis valdo didžiųjų salų dauguma, bet tikrovėj salas' 
valdo kariuomenė ir laivynas. Daugumą sudaro Rymo 
katalikai, bet salose yra užsilikusių budistų ir kitų tikė
jimų žmonių.

Tuojau buvo sudaryta antroji komisija, kurios prie
šakyje buvo pastatyta teisininkė. Tiktai šį kartą josios 
priešaky buvo teisėja. Ji buvo Manilos apygardos tei
sėja ir pagarsėjo, kaip teisinga ir drąsi moteris. Josios 
sprendimai buvo griežti. Niekas nedrįsdavo prie josios 
prieiti su papirkinėjimais. Kas bandė ją papirkti, tas 
eidavo tiesiai į kalėjimą. Ten jis atsidurdavo anksčiau,

negu kaltinamasis, kuriam giminaičiui norėjo padėti. Ji 
vadinasi Corazon Agrave. Coraton — reiškia Širdis fill- 
pinietiškai, o agrave nori pasakyti — labai rimta. Filipi
niečių dauguma džiaugėsi, kad teisėja .Corazon Agrave 
sutiko šį klausimą tyrinėti. Ji vadovavo penkių tyrinė
tojų komisijai.

Teisėja Corazon Agrave apklausinėj© beveik 200 
žmonių, pradedant paprastais kareiviais, kurie iš Alias
kos kiniečių lėktuve lydėjo Aquino iki Manilos aerodro
mo, baigiant apklausinėjimu Filipinų salų prezidento 
žrponos, patarusios buvusiam senatoriui tuo tarpu dar 
nevažiuoti Į Filipinų salas. Komisija būtų galėjusi ap
klausinėti patį prezidentą Ferdinando Marcos, bet ji ne
klausinėjo. Jeigu komisijos narių dauguma būtų įtari- 
nėjusi prezidentą, tai būtų pranešusi parlamentui, p pa
starasis būtų sudaręs komisiją prezidentui apklausinėti.

Komisijos nariu buvo teisininkas. Komisija įparei
gojo jį perskaityti visus dokumentus ir padaryti rei
kalingas išvadas. Komisija apklausinėjo kiekvieną žmo
gų, kuris būtų galėjęs ką nors pasakyti apie buvusio se
natoriaus nužudymą. Komisijos nariai patyrė, kad Ame
rikoje yra žmonių, kurie patys matė pasikėsinimo eigą. 
Žino, kas sen. Aquino galėjo nužudyti ir kas jį nužudė, 
bet kurie pabėgo iš Filipinų salų. Jie buvo kviečiami 
grįžti Į Manilą ir liudyti komisijai, bet jie atsisakė grįžti. 
Jiems buvo pasiūlyta kelionpinigiai, bet jie visvien į Ma
nilą atsisakė važiuoti. Buvo ir tokių liudininkų, kurie 
iš Amerikos ar iš Japonijos skrido Į Manilą, o iš ten skri
do toliau į Hongkongą.

Komisija buvo nuvykusi Į Tokiją ir Į Kaliforniją, 
kur tebegyvena pasikėsinimą mačiusieji liudininkai. Jie 
pranešė komisijos nariams, kad bijo grįžti Į Filipinų sa
las, nes ten jau nužudė visą eilę liudininkų. Rolando 
Galman matė, kas ir kaip kėsinosi prieš senatorių Aqui 
10, bet jis buvo vietoje nužudytas. Iš namų buvo išves 
a ir nužudyta Rolando Galmano žmona. JĮ pati karinin
kai išsivedė iš namų prieš pasikėsinimą, o ją išsivedė 
praėjus, ištisai savaitei po pasikėsinimo. Kaip vieną, taip 
antrąjį išsivedė kariai, nepranešę vaikams, kur išsivedą'1 
tėvus. Į Ameriką atbėgo vienas karys, matęs pasikėsi.- 
kėsinimą. Matė ir keli japonai, iš Manilos skridę į Hong- 
Kongą. ir iš lėktuvo lango, kaip karių buvo lydimas sen? 
Aquino iš lėktuvo. Keleivių tarpe buvo ir tokių, kurie 
turėjo nedidelius rekorderius ir viską ųžrekordavo. Liu
dininkai sutiko atiduoti komisijai nužudymo eigos mag-, 
netofonines juosteles.

Oficialiai buvo paskelbta, kad Benigno Aquino bu
vo nužudytas ant žemės, kai jis iš lėktuvo nusileido laip
teliais ant asfalto, bet specialistai nustatė, kad kulka 
buvo paleista Į pakaušį ir išėjusi pro žandikaulį. Buvo 
tvirtinama, kad Rolando Galman laukė senatoriaus že
mėje, prie laiptelių. Galman paleidęs kulką į senatorių, 
o kareiviai tuojau nušovė Galmaną. Be to, sargai, kal
bėję ne filipiniečių ispaniška kalba, bet vienos salos tar
miška kalba. Iš juostelės nustatyta, kas kalbėjo ir ką 
įsakinėjo.

— Visi filipiniečiai norėjo, kad komisijos praneši
mas būtų paskelbtas mirties sukakties proga, bet visi 
džiaugiasi, kad jis nepaskelbtas, —pareiškė komisijos 
narys Narvasa. — Pranešimas labai karštas, gal ge
riau, kad jis visai nebūtų paskelbtas...

Pranešimą, aišku, skelbs ne Narvasa. bet komisijos 
pirmininkė Corazon Agrave. Ji yra paskelbusi kelis la-’

fl 1

■

L* ’

Riverview parkas

*

t

ALEKSANDRA VAISIŪNIENĖ

- VEGETARIŠKA MITYBA 
IR SVEIKATA

Venezuela, Caracas, 1982 metai
(Tęsinys)

Natūralistinės medicinos gydytojas — spe- 
dialistas kunigas Tadeo pripažįsta, kad prieš vė
žio ligą labiausiai efektingas vaistas yra mine
ralinio pobūdžio — sudėties purvo ir molio kom
presai. Molio ir mineralinio purvo kompresai bei 
vonios naikina visus uždegimus, gydo sergančias 
ląsteles, sumažina karštį, palengvina kraujo dir- 

- kuliaciją, kitaip tariant, pralaisvina kelią krau
jui patekti į sergančias vietas. Tuo būdu elimi
nuoja kenksmingas medžiagas. Turint skran
džio skausmus, kurie nesileidžia sumažinti ki
tomis priemonėmis, uždėjus ant jo mineralinio 
purvo ar molio kompresą, skausmai aprimsta net 
vienos valandos laikotarpyje. Lovoje gulintį li
gonį aptrinti šaltu vandeniu kelis kartus per 
dieną. Rytą jam atsibudus duoti išgerti iš vienos 
citrinos išspaustas sultis ir po pusės valandos 
duoti jam kitą maistą. Įsidėmėtina, kad kamba
rio oras, kuriuo kvėpuoja ligonis, nuolatos turi 
bu-i ir švarus. Atsieit, ligonio kambarį
rrikia dažr.-i išvėdinti. Tai -tokie yra natūris- 
tinio gydymo --'Aciahsto kunige Tadeo patarimai 
sergantiems veži > liga.

ŠV. KAZIMIERO LIGA IR MIRTIS
Švęsti sustoja Gardine ir ten 
uoliai dalyvauja pamaldose \y- 
lauto Didžiojo statytoje Paim
tosios dangun Marijos bažny
čioje. Po Kalėdų švenčių priimi
nėja su prašymais bei skundais 
pas jį besiveržiančius didikus, 
bajorus, valstiečius. Galop visai 
sunkiai suserga ir nebepajėgia 
tęsti kelionės į Vilnių. Dar la
biau sveika Ui pablogėjus, sku
biai iš Liublino seimo iškviečia
mas tėvas, prie kurio sūnus bu
vo labai prisirišęs ir, nujausda
mas įnirtį prašė g į 

kaip jie nerausta;siūlydami janrj čiau atvykti.

1483 m. šv. Kazimieras pasi
juto susirgęs džiova, ir tii bnvoi 
greitoji jos forma. Dėl nuolatĮ 
pakilusios temperatūros visas 
organizmas silpo.Kadangi džio
va padidina lytinį • juslingumą, 
?y;.<vtojai dėl vyravusios tuo
met klaidingos pažiūros, kaip 
priemonę pasveikti, jam siūlė 
paimti sugulovę. Ai tintieji su
tiko, net įkalbinėjo taip -pasielg
ti, bet šventasis- -atkirto: ver-; 
čiau laikinąjį gyvenimą tepra-^ 
dąs, o ne amžinąjį. Jis pasipik
tinęs priekaištavo artimiesiems,'

okį - dalyką, o-tėvams uždraudė 
apie tai net užsiminti ;kil oš svei 
*utos<jis; nenorįs pinoti, 3 
Kristų, pas kurį jis iri su šia 
sveikata greit nueisiąs.

Čia jis pasirodo esąs valios ir 
sąžinės didvyris, 24 — 
vyras, pagautas džiovos^ 
lytinis gaivalas agresyviai įneša 
liguistą chaosą į žmogaus orga
nizmą, aštrindamas jo juslin
gumą, geležine valia, apsišar
vavęs Dievo malone, karališkai 
valdo save, savo kūną bei maiš
tu u j anči u s j au smus.Ta i h ero j iš- 

pavyz^ j

Vasario 20 d- tėvas 
Gardine. Atvyko ir

kuo grei-

jau buvo 
Krokuvos

FRANZ STRAUSS 
BUVO ALBANIJON

BONA, Vok. — Bavarijos mi- 
nisteris pirmininkas Frs Strauss 
praeitą savaitę nuvyko i Alb> 
niją, kad galėtų pasitarti apie 
Albanijos ir Vakarų Vokietijos 
santykius. Pradžioje kalba ėjo 
apie santykius su Bavarija, o vė
liau palietė visą Vokietiją.

■Premjeras Strauss kalbėjosi 
su Albanijos premjero pavąduo 
toju Manušiu Mytiju, o vėliau 
Strauss išvyko i Boną.

Bona nori, kad Albanijos at- 
sakingas valdžios pareigūnas at
vyktų į Boną, kaip privatus as
muo ir galėtų pasitarti įvairiais 
prekybos reikalais:^ \

kaipvyskupas Jonas Žezevskis.<Ko- 
ve pirmosiomis dienomis su rei 
kalais ;š Pskovo per Vilnių at
vyksta delegacija: miesto seniu 
nas ir kiti, kurie nuliūdusi o ir j 
susirūpinusio karaliaus buvo la
bai pagarbiai priimti, išklausy

ki ir apdovanoti.
uPrie mūsų pasiuntinio tada 

mirė karaliaus sūrus”, — rašo 
Pskovo metraštis.

Kovo ketvirtą dieną pilies 
koplyčioje anksti rytą išklau
sęs. kaip vsiada. šv. Mišias ir 
priėmęs šv. Komuniją, šv. Ka
zimieras sukniubo į vyskupo 
Jono Zeževskio rankas. Lenkų 
rašytoj a Antan i na Domanska 
aprašo šv. Kazimiero mirtį.

Kun. Kazimieras Vaičionis
(Ldtiskai Lietuviams)

25 metų!
kadai

dvs, uždegantis kiekviena už 
skaistumą bekovojanti žmogų 
:r aiškiai įrodantis, jog šven
tumas yra galimas ir pasiekia
mas. —

1483 m. rudeni, pradėjus šal
ti, -jo sveikata apgaulingai lyg 
ir pagerėjo, ir jis su motina 
bei dvasiškiais išsirengia į Vil
nių, kurį buvo panrlęs. Kalėdų

-— Antradieni aukso uncij* 
kainavo $344.

. _ . irius ir visą kraštą.
bai skaudžius teismo sprendimus, paskelbs ir ši. Narva- Ne vien filipiniečiai, bet ir visas pasaulis laukia 
sai, ko gero, spaudos atstovams nereikėjo tokio pareiški- komisijos pranešimo, nes visiems aišku, kad jis gali at- 
mo padaryti, bet jis iš anksto Įspėjo ne tik komisijos na- nešti diktatūros galą filipinų salose.

PAVERGTOJE TEVYNUB
i LIAUDIES DRAMATURGAI

Joniškio rajone Bariūnų kol
ūkio liamdiies - draugovė nuolat 
i engia realus Tuo užkertamas 
kelias viešosios tvarkos ir dar
bo drausmės pažeidėjams, stip
rindama kova su grobstymais, 
girtavimu.

R. Kačiukas tingėjo dirbti, 
vieną tamsią naktį iš Pašiupių 
fermos mėgino pagrobti beko
ną. Nusikaltimo vietoje jį sulai
kė draugonininkai.

Reidų dalvviai užsuka ir į 
mechan i nes dirbtuves, t ikrin a, 
kaip sutvarkytos iš garažų iš
vykstančios mašinos pasidomi, 
ar laiku jos sugrįžta.

Bariūnų kolūkio-liaudies drau 
govininkai, kuriems už 1983 m. 
veiklos rezultatus įteikta parti
jos rajone komiteto ir rajono 
vykdomojo komiteto pereina
moji raudonoji vėliava, savo 
veiklumu, principingumu žino
mi visame rarone. Iš 36 liaudies 
draugovininkų, 26 yra komunis
tai.

______-_ -___ -__ _______—__ —___________________________ - -

Kaip matome iš čia pateiktų natūristinės gy- j tais, rusams okupavus Lietuvą, buvo vietinių ko- rimis drauge. Jau nuo pat mažens įdomavosi au- 
dymo sistemos žinovų, kuriems yra pasisekę vė- ;munistėlių įskųstas ir apšauktas ‘liaudies prie- < galiniu gydymu ir pačia augmenija. Kartu ste-
žio, ypatingai skrandžio liga sergančiųjų dau
gybę išgydyti, patarimai ir nurodymai tą ligą 
gydant Jų visų gydymo būdas yra vienas ir tas 
pats augalinių vaistų pagalba išvalyti vėžio liga 
sergančiojo kraują ir kartu su tuo pašalinti iš 
kraujo ir viso organizmo sudėtyje esančias nuo
dingas medžiagas. Tie vaistai yra daržovėse, vai
siuose ir vaistažolėse.

Mineralinio purvo ir molio kompresai vidaus 
organų uždegimui gydyti 2-

Ankstesniame skirsnelyje kalbant apię vėžio 
ligą ir jos išgydymo būdus bei vaistus, huvo pa
minėtos miniralinio purvo ir molio kompresų 

: reikšmė. Šie kompresai ir panaudojimas plates
niu mastu mineralinių vonių pavidale buv* pla
čiai žinomi nepriklausomoje Lietuvoje, šiomis 
priemonėmis ligonių gydykla buvo Birštono ku
rorte, į kurį kasmet vasaros metu suvažiuodavo 
daug ligonių, pasigydyti ne kompresais, bet mi
neralinėmis purvo voniomis. Birštonas, esantis 
ant Nemuno kranto, buvo garsus mineraliniais 
šaltiniais ir tų šaltinių persunktu minel46niu 
dirvožefnių. IŠ to dirvožemio būdavo jrfHVmbi pur
vas į įriibstus karribarius, kuriuose ir būdav4 ko
šiamos purvo vonios. Jas atvykusioms Ilgumams 
prirašydavo, pažymėdamas reikalingą stal&ų, 
kurorto vedėjas gydytojas Bružą. (Jis. 194P me-

šu”. Jo likimas nežinomas). Kurortas ir visos 
gydyklos priklausė Lietuvos Raudonajam Ki-y- 
žiui. kurio pirmininku buvo dr. ’Jono Šliūpo brolis 
gydytojas Rokas Šliūpas.

Be gydymo purvo voniomis, Birštone ligoniai 
buvo gydomi ir angliarūgščių voniomis. Jas vi
sas paruošdavo vietiniai Birštono gyventojai, ku
rorto darbininkai vyrai ir moterys, daugiausia 
mergaitės. Birštono kurorto gydyklos prilygo 
garsiausioms kitų kraštų tokio pobūdžio žydyk- 
loms, žinomoms natūristinio gydymo vairiu.

Yra ištirta ir žinoma, kad ne visi žmogaus 
kūno skausmai ir ligos sukelia temperatūrą, nors 
per uždegimą palaiko vidaus karštį. Vidaus karš-
Čio pašalinimui nėra geresnio vaisto, kaip mine- sakyti kunigystės 
Talinio purvo ir molio kompresai, o platesniu ! Jis tam reikalui į 
mastu, Šių medžiagų specialios vonios. Tos prie
monės per labai trumpą laiką nuima skausmu? 
skrandyje ir kituose sergančiuose organuose.

Moliu gydymo istorija ir jos išradėjas
Pagal profesoriaus dr. Brauchle žinias, 

man Peopold Falkė buvo gimęs 1856 metais 
šario miėn. 7 d. Vokietijoje. Kleiden, netoli S 
dahi-Almark. Jo tėvas buvo seminarijos n 
rius ir didelis homeopatijos žinovas. Jo si 
vėliau tapo taip pat fiaMnUnėB medicinos 

hrnlnu? ir i

Erd

bėdavo kaimiečių dedamus molio kompresus su
žeistiems gyvuliams.

Baigęs Stendahl’yje studijas, išvažiavo Į Ber
lyno universitetą ir jame studijavo mediciną, na
tūralizmą ir teologiją. Čia pabaigęs tas studijas 
ir Įšventintas kunigu, išvyko Į Kronenbergą, arti 
Elbergfeld’o, kur kunigavo, vėliau tą gyvenvietę 
ir darbą palikęs, persikėlė Į Repelen miestą, netoli 
Krefeld’o.

Gyvendamas Kronenberge. kuriame siautė 
difterija, pats naudojo ir kitus pamokindavo' nau
doti molio kompresus tai ligai gydyti, šie jo gy
dymo metodas buvo labai sėkmingas, užtat ta liga 
sergantieji jį tiek užplūdo, jog jam prisiėjo atsi- 

s ir atsidėti tų ligonių gydymui. 
I Jis tam reikalui įsteigė specialius namu5, pa”'-.-1i- 
I nęs“Jungbora” — jauna' axg*’mūr’e-''”. p-u-
jtais nuvyko i Sobernheim’ą ir čia įsteigė panašios 
naskirties namus. Tuo gydymo metodu plačiai 
išgarsėjo ne vien gyvenvietės apylinkėse, bet jo 
tas gydymo metodas pasiekė ir užsienio kraštus.

(Bus daugiau)

>ATS SKAITVif •T’nj? PRAGINK t 
SKAITYT! DIENRAŠTI "N AUJIENOS"



K VILIAUS

1 VAKARŲ VĖJAI
Modernios poezijos knyga. Kaina 5 doL Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

DR. PAUL V. pARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W«stchest«r Community klinikoj 

Medicinos direktorių*

19M S. AUnheim RcL, Westchester, IIL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienom i q

Tel: 562-2727 arba 562-2728

TRŪKSTA ŽODŽIŲ

Pas raš vrioj ą Ana tolį Fransą 
atėjo stenografistė, ieškodama 
darbo:

— Mesje, aš galiu stenogra
fuoti 150. žodžių per- minutę.

’— Gerai, bet iš kur aš paim
siu jums riek žodžių! — pasa
kė nustebęs rašytojas.

TEL 233-8553

Service 461-8200, Page 06058

— Pacifike stiprus uraganas 
Ken artėja prie Honolulu 
miesto.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103rd Street 
^Valandos pagal si i si ta-h m ą Lmth Allen Schoen

DR FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1STAS 

kalba lietuviškai
2618 W. 71st St. TeL 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akining 

ir “contact lenses”.

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 West 63rd Street 

Valandos: an trad. 1—4 popiet,

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Rezidencijos telef-: 448-5545

Florida

Can you have noticeably j 
soft skhų aven in summer? i 
Yes!

Summer sun and fuznmez 
activities can play havoc on 
your skin, and could make an 
otherwise enjoyable, fun tir-r 
of year a bit uncomfortable.

Swimming in chlorinated 
pools and salt water, frequent 
bathing, and over-exposure 
to the sun can cause skin to 
flake, peel and feel rough.

All those fun, leisure acti® 
vities (bicycling, tennis, swim* 
ding) leave little time for 
extra pampering. But do try 
to fit the following tips into: 
your schedule.' They will help 
you give your greatest asset — 
your skin — the tender, loving 
care it needs.

— avoid bathing in hoi 
water. Lukewarm water is rc= 
freshing and not as drying.

— moisturize your skix 
Then it feels dry.

— rinse oil afte swimrri^f 
to remove chlorine oc salt 
water.

Medellin’o lietuvių bažnyčia

«r;1o ktntrPbando^ atks*ti.
Įsivaizdink jo ilgą nosį, kai 

vietoj pakasto spirito išvilko 
mane ir tave, už kuriuos ir vie
no vertybės nuošimčio nieks ne
davė.

— O kas su tais padaryta? pa 
klausiau.'

JUOZAS PRONSKUS

JŪRŲ KONTRABANDA
(Tęsinys) Į tai kažkas tvojo su irklu,

TT„ v±., j .. . , bet pataikė į karklus, karkia1’— Lzmush! — siūle kitas bal .sujudėjo, smiltys-nubiro gilyn, 
aš atgavau kvapą.

. Pajutau po savim kokį tai pa
žemini mygimą.:

— Kas tai ’buvo? 
siau .

— Tai buvai tu. — Bandžiau 
pajudėti, bet buvau lyg kati
nas uėrištas maiše. Supratau,

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

cleanser. A good one is 
Neutrogena Rainbath Shower 
GeL Rainbath is one of thos^ 

. marvelous dual-uss products 
that softens as it cleans

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

MOVING
Apdraustas perkraustymaa 

iš Įvairiu itstumy.
ANTANAS VILIMAS

TeL 376-1882 ar 376-5996

works Eke soap but will 
s&o make your skin notice 
ably soft It is available in 
three sizes, including z handy 
bounce tube that y©< san 
Sarry anywhere.

Try these suggestion^) 
^oy your summed

— Žvejai gali mušti, bet už- į 
mušti jiems uždrausta, žmo
gaus krauju suteptų rankų jūra 
nepakenčia! — šaukė žvejai.

— Jūsų nieks ir neprašo, bai
liai ! suriko pirklys ir drėbęs ma
ne į karklyną kažką pasitvėrė.

Čia prasidėjo kažkas nesu
prantamo. Girdėjau šaukiant: 
“Mes bailiai?! Žvejus nieks dar 
neišdrįso bailiais vadinti! Žve
jai mokės už save pastovėti!” ir 
prasidėjo talžymas, girdėjau kąip 
daužomi irklai tauškėjo; mane 
kelis kartus priminė, apspardė • 
smiltimis. Baigiau trokšti. Pa
jutau, kaip vieniems besimušant 
kažkas pradėjo apkasti žemė
mis. Mane apėmė mirties siau
bas ir iš po žemės surikau, kiek 

viekas leido.

— paklau-

— Jie su>ekta bene devintame 
kaime visi begulį kontrabandi
ninkų slaptoji ligoninėj su ap
raišiotomis galvomis. Ten pat 
rasta didelis spirito sandėdis.

— Iš kur tu visa tai žinai? — 
paklausiau.

— Na, aš buvau drauge kai
po liudininkas.

— O aš?-
— Ką tu, tau reikėjo vėdrų 

vandens ,kol privertėm tave teik 
tis pakvėpuoti. O paskiau visą 
laiką galvomis ėjai ir niekas ne
galėjo su tavim susikalbėti.

— Tai ir jūrų kontrabanda, 
tariau alsigaudamas.

— Tai ir kontrabandininkai, 
nusižiovavo Keratis.

— Piratai! žmogžudžiai — siu 
tau.
— Bet džentelmenai, tarė Ke

ratis: kaip jie jūros įstatymus 
moka ginti. Gavo nuo tų mė
sininkų pylos, bet jūros autori-

I teto neleido įžeisti. Man tai pa
tinka.

— O ar jie nežinojo, kad mus j 
palikus gyvus, mes juos susek-1 
sime? — paklausiau. |.

.— Taip, jie tai žinojo, bet jie ■! 
pasakė tardant, kad jie neša at-1 
sakomybę prieš savo šeimas: jei 
ne jie, tai jų vaikai ir vaikų vai- . 
kai fuel's už jų kaltes atsakyti, j 
nes jūra keršijanti ligi devintos Į 
kartos. : ;

i'1’ — Stebėtini tų žvejų papro
čiai, tariau.

— Taip, jie griežti, bet tei-

kąri priseis nutrokšti kaip man, 
‘f taip ir tau, ir visu rimtumu pra- 
r i dėjau rengtis prie to.

— Stok! — visai panašiai, kaip 
ties Karklų Ragu išgirdau pa
žįstamą balsą ir tuojau po ke
lis iš eilės šūvius. Tai buvo 
mudviejų talkininkas, kurs bu
vo truputį atsilikęs ir mudums 
beieškodamas vos neužlipo ant 
mudums duobkasių. Jis manęs, 
kad kontrabandistai spiritą pa
kasė. Kai jie šūvių išbaidyti su
kritę į vežimą galopu nuvažia
vo, jis truputį dar vijęs, bet ma- 

I tydamas, ir pavijęs vienas nieko 
tokiam būriui nepadarysiąs, su

PERK RAUS TYMAI

Leidimai — Pilna apd ra ūda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. Tel. 925-8063 GENOVAITĖ ŽYMANTAS-RUTKAUSKIENĖ
Pagal tėvus ŠČIUKAITĖ

singi, — patvirtino Keratis.

SOPHIE BARČUS Gyv. Chicago  je, Brighton Parko apylinkėja

Mirė 1984 m. rugpjūčio 20 d., 12:30 vai. p. p. sukusi 61 
■metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje. Šiaulių aps.

Amerikoje išgyveno 32 metus.
Palikb nuliūdę: 2 dukterys — Nijolė Stanevičius ir Re- 

Egina Žymantas', 4 sūnūs — Algis Žymantas, marti Nancy,
■ Rikardas Žymantas, marti Arlene, Raimondas Žymantas, 
■marti Nancy ir Kęstas Žymantas, marti Cindy, 9 anūkai bėr 
■kiti giminės, draugai ir pažįstami. Lietuvoje liko motina 
■Karolina ščuikienė ir 2 seserys — Aldona šablickienė ir Ki- 
■rutė ščevinskieriė su šeimomis.

Priklausė- Brighton Parko Lietuvių Namų Savininkų 
gi Draugijai, šaulių Sąjungai. Lietuvių Anglijos Klubui ir Lae- 
3 tuvių Bendruomenės Brighton Parko skyriui
■ Trečiadienį, 1:30 vaL p. p. kūnas bus pašarvotas Gaidas- 

■|Mrto;imd koplyčioje, 4330 So. California Ave.
“Lieti! vn« Aidnf^ ||B (Ketvirtadienį rugpjūčio 23 dieną 9 IMI vai. ryte bus 

jf lydima iš koplyčios j Nekalto Prasidėjimo parapijas bainy- 
■čią, o po gedulingų pamaldų bus laidojama iv. Kazimiero

RADIJO ŽEIMOS VAI AHDOf

Stoti*. WOPA - 14M AM

M«rwtt» Park*.

rL59 S*. MAPLEWOOD AVI, 
CHICAGO, IL MU9

KAZE BRAZDŽIONYTt

[mUm aao plna*<U«d« iki p 
tidUnio &J0 v*L vakar*.

a. Genovaitės Žymantas Rutkauskienės giminės, 
>azįstami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti la-do- 
kteikti*j«H pėskatinį palai|MviM< *r itsisveikini-

Ha

n volai

3-0410

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitia

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service

GAIDAS -DAIMID
GENIAUSIĄ IR DIDŽLA.USIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 
TeL $27-1741 — 1742

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

f SERVE WITH PRIDE IN 
I THE NATIONAL GUARD.

I- __________-I

WHAT IS THE FASTEST GROWING 
Į^Ą!THCARĘ_

OSTEOPATHIC MEDICINE/ 
DOCTORS OF OSTEOPATH^ 
D.O.*Sf WILL MORE THAN 
DOUBLE THEIR PRESENT 0 NUMBER-GROWING FROM 
15,000 TODAY TO MORE 
THAN 56,000 PHYSICIANS 
IN THE NEXT 20 YEARS/ /

tlo/s API RHLY IXtNSFD TO FRUCWBE 
$RU»3, FIRFORM 8UR0IRY AND UTJUZl 

OTHER fClINTIFICALLY ACCEFTID 
Nf FOR TREATING INJURY AMD DtSIAS^ 

THE USI OF MANlPULATIVfJ

Primary UAsoH i
FORTUI FROFCSSION*!! 
RAPID MOV/TM KTKC) 
KMPHAStf IT PLACTf j

e-rnuvifc;

IHTOT T*« 
SIČIAM FORK ATI OH, 
aa s

’ TIN
TH!

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIO
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, HL 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

■Z- ___________________________________ __  i
— — -___

-ni^Į. If IW r-r-Anif. , - r nrrnAiwnrir ...

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
, - LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai ’

2424 West 69th Street — TeL RE 7-1213 t 

11028 Southwest Hwyn Palos Hills, Illinois
TeL 974-4410

------------   —---——-— ________________

VASAITIS-BUTKUS ,J 
t 
f

P LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI ’ 
**■ x

1446 South 50th Avenue ‘
Cicero, Illinois \J ’

Telefonas — 652-1003 V " J
»rr r j >. L Al

_ _ _____ _____ _

5 — Naujienos, Chicago, 8, HL Wednesday, August 22, 198 i



FRONTININKAI TALKININKAUJA
LENKAMS BEI LIETUVIU LENKINIMUI i C
7 ' — ANTANAS MARMA“

Jau anksčiau raš au, kad fren 
tminkai bei šalkauslunkikai ar 
.ba šių laikų lietuvių bajorai tai- 
kininkauja lenkams. Jie net bu 
!vo pavedę V. Trumpai parašyti j 
Lietuves irt ori ją. kuris “M^t- 
•menų” žurnale Išgyrė Lenkijos 
1791 m. gegužes 3 d. kor.stituci į kaip wcnziagolska szlachta, kad J 
ją, kurią Lietuva paverčiam i 
Lenkijos provincija ir t.t. Jie’ 
ir dab>r reklamuoja, kad visus 
praeities nesusipratimus bei ki-’ 
virčius su lenkais reikią pa. j 
miršti; nes. anot jų. isterija pa
rodė, jog Lietuvos likimą l°ms 
Lenkija ir pan.

Todėl jie ir ragina lietuvūisl 
melstis už Lenkiją. Jie lankoj 
lenkiškas pamaldas, nes, anot! 
jų, nėra skirtumo lankyti lie-1 
tuviškas ar lenkiškas pamal-Į 
das, nes ir jų dvasios vadas St. | 
Šalkauskis meldėsi iš Lenkiškos 
maldaknygės.

Aiškumo dėlei mes čia paci
tuosime iš Ctudijos V. P. UI un-| 
tai*’o “Šalkauskis ir Šalkauskį-r 
ninkai” (1983 m ) apie jų vadą 
S. Šalkauskį: 
. ..“Mat, St. Šalkauskio manymu, 
lietuviai kultūros neturi....Kyla 
klausimas, kas, būtent, kodėl iri 
dėl ko vertė St. Šalkauskį taip 
iau pažeminti lietuviu tauta?. 
At 
pas. "Lenkiškoj dvasioj užaugęs! 
ir caro laikais miestuose begy
vendamas, Šalkauskis (Szalkowl 
ski) nepažinojo ii' negalėjo pa
žinti tikro lietuvių tautos veido 
ir jos tautinę kultūrą. Nuo lie
tuvių tautos atitrūkęs, jis jau
nystėje nebendravo su Lietu-

vos liaudimi, šeimoj vaitojo len 
ku kalbą, meldėsi iš lenkiškos! 
maldaknygės, Tėve Mūsų su * 
kalbėti temokėjo lenkiškai. Žo- j 
dž u, norint ar nenorint, turi
me pripažinti, kad St. Šalkaus
kis jautė-i lenku esąs, panašiai.

Būdinga, jog Šalkauskis kal
tino lietuvius su įvairiais Lie
tuves irto, '‘ oje nebūtais “lietu
viškais šovinizmais”, bet jis nie 
kucme: nepasisakė piieš kreš 
tutinius lenkų šovinistus, kurie, 
prasilenkdami su žmoniškumu, 
lenku okupuotame Vilniaus 
krašte ž anrini persekiojo lietu
vius. Tik čia prisiminkime Vil
niaus vaivadą Bocianskį. kur’5, 
anot prof. Biržiškos, net grąži
no Vilniaus krašto lietuviams: 
“Arba jūs turėsite pasidaryti 
lenkais arba 

ją! St. Šalkauskis
b U VU:

krašto 
turėsite
aš jus sunaikinsiu.” 

nekritikavo ir 
kraštutinei lenkiškos pibu.dski- 
nės Lenkijos diktatūros.

k a U.'! 
rr.ą į 
met tik

iauni-

jaučiasu todėl neabejotinai bu-Į 
vo Lietuvos — Lenkijos unijos 
šalinii'KU.... O motina, pas ik 
pažinojusių poniučių,

/awršįlanka.- .
; vedė aetuvišką
u-ptautinius vandenis,tuo 

suprasime, kodėl šian
dieną še Ikauskinink-u pasivadi
nę fronto bičiuliais ar tiesiog 
frontninkais, nemėgsta tiki d 
lietuviškumo, bet tik tarptau
tini, tuomet bus aišku.kodėl šaL 
kauskininkai taip artimai ben
dradarbiauja su okupuotos Lie
tuvos kvislingais, kodėl iie atsi
sako tikros kovos su Tėvynės 
okupantu.... Kodėl: jie pirmoje 
eilėje nesirūpina lietuviško jau
nimo n utautėj imu.... Front i ni n- 
kui inž. A. Damušiui (Domasze- 
wisz”iui) vadovaujant,net spau 
doje nesidrovėjo skleisti mintį, 
jogei pasaulis slenka į komu.' 
nfzmą ir todėl apie laisvą Lie
tuvą neverta ir svajoti.... Šal- 
kauskininkai, geriau pasimel-

Seki' mi savo mokytei u St. 
Šalkausku .frontininkai patai
kauja lenkams ir siekia tamprių 
ryšiu su lenkais. Jie net savi na
si lenku kai kurias kultūrines 
apraiškas. Tai]), frontininkų va
dovaujama Lietuvių Bendruo
menė net Lietuvių Tautinių 
šokiu šventę CIevelande užbai
gė lenkų tautiniu šokiu “polka'’. 
O kad lenkai šokį “polka” lai
ko ypatingu savo tautiniu šo
kiu ir juo didžiuojasi, galima 
pastebėti jų The American - 
Polish Community spaudoje 
“Post Eagle” (New Jersey, 1984 
m. 32 nr.).

(Bus daugiau)

as tegali būti kelerio- džia už Lenkiją, bet tik ne už 
Lietuvą ir už jos žuvusius gy
nėjus už Gulago kacetuose. te
bekenčiančius”.

Hie first

Dėl to ir suprantama, kad St. 
Šalkauskis baiminosi lietuviš
kumo,laikydamas tai atsilikimu 
nuo jo sufabrikuoto aukštos 
kultūros modelio ir pan. Todėl 
jis savo pasekėjus nuplukdė j 
internacionalinius vandenis, pa
darydamas juos nerūpestingais 
savosios Tėvynės bei tautos rei-i 
kalams bei šių laikų lietuvių ba
jorais. Pavyzdžiui .siu laiku lie
tuvių bajoras redaktorius kur- 
Gaidamavičius net leidžia “Tė- 
viūkės Žiburiuose” išsigimėliui 
Sereikai neteisingai kaltinti vi- 
>ą lietuvių tautą už jo “isivaiz
duojamą nusikaltimą”, ir t.t.

— Elzbieta Strazdaitė Kenne
dy, gyvenanti Chicagos priemie
styje,- ieško savo giminaičiu 
Strazdu ir Aukštikalnių.

KAIP SUDALOMI 
TESTAMENTAI

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

i

Naujienose galima gauti
AUGUSTINO PAšKONIO

knygą apie

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

i

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLĄ IR
■ • JOS KARIŪNU LIKIMĄ -

Minkšti viršeliai. 90 psl. Kaina S4.00.
Už persiuntimą pridėkite $1.00.

Čeki rašykite ir siųskite:

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

i
'i. >.

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBES

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

KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti SI) 
SfŲsti čeki:

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago. H. 60608-

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJIMAI1. 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fc h ■

MUTUAL. FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu r

£212 W. Cennak Road Chicago,, DJ. - TeL 847-7741 •

RfiAL 1STAT1 FOR *AL1 | RIAL MTAT1 lALfi

' PIRMOJO LAIPSNIO
SUKAKTIS

Kiekvienam Karo Mokyklą 
baigusiam gautas pirmasis ka-i 
rininko ląų snic ii* žibanti ant-j 
pečiuose žvaigždė, teikė daug1 
svarbos ir džiaugsmo, nes tuo 
baigdavosi kieto karinių moks
lų poros ar trijų metų periodo

Šiais metais sukanka 50 metų, 
kaip 1934 m. rugsėjo 166 id. Ka
ro Mokyklą baigė XVI-j i lakia, 
susidėjusi daugiausia iš pėsti- 
ninku, 5-kių kavaleristų ir 4-rių 
aviacijos karininkių, iš viso 60 
jaunesniųjų leitenantų.

St. Petersburge (Floridoje) 
gyvenantis šios laidos karinin
kas Kazimeras Urbsaitis ėmėsi 
iniciatyvos š .m. rugsėjo 8—9 p. 
d. sukviesti likusius gyvus šią 
laidą baigusius.

Daugumas laidos karininkų 
yra žuvę, mirę, išvežti į Rusiją 
arba sušaudyti..

Laisvajame7 pasaulyje žino
mų gyvųjų beliko vos 14- Šioje 
šalyje gyvenančių vienas inva
lidas, o du nesveikuoja. Iš gy
vųjų tarpo visuomenei labiau 
žinomi yra "Kario” redaktorius 
Zigmas Raulinaitis, jau minėta
sis K. Urbsaitis yra savo miesto 
L. B-nės pirmininkas ir <vNau- 
i ienose” linotipininku dirbęs ra 
šytojas Andrius Mironas-Nori- 
mas.

Suvažiavimas dėl nedidelio 
dalyvių skaičiaus buss pusiau

viešas, dalyvaujant tik 
tiems lektoriams (jeigu 
atvykti). . viršininkams, 
nariams ir draugams.

buvu- 
galės 

šeimos

Kot.

EKSPOZICIJA PILIES
MUZIEJUJE

Vilniuj, Pilies, muziejuje, ai

veikia nuolatinė papreda “Vil
niaus istorijos ir kultūros pa
minklų apsauga, ir panaudoji
mas”

DEFINICIJOS

® Pataikūnas: toks, kuris nie
kuomet nekalba už nugaros to, O
ką kalba į akis.

s Hipochondrikas: žmogus,ku
ris tik tuomet gerai jaučiasi,} 
kuomet Jaučiasi blc-gai-

e

«•

BUTŲ NUOMAVIMAS
MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI J. 

B N0TARIATA4 • VERT1MAL

YEŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTOKA

Income tax service
6529 So. Kedzie Ave. -— 778-2233

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE, j 

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

9 butu mūrinis. Labai geros pajamos. 
Dilelis butas savininkui. Geras inves
tavimas.

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY

Išmintis: tai tokia savybė, 
kurią vertiname žmonėse, ku
rie yra vienos nuomonės su m u- į 
mus.

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

TeL: 436-7878

BOGAN AREA BEAUTY

12 yr. old home $77,900.
bdrms, 1% baths, large kit-Miko šilsikio apsakymų knyga I 3

Į chen, fin. bsmt., cent, air & 18’ 
pool. 2 car. gar. Other homes 
available.
M. R. Jenkins — 239-7200 or 

776-9408.

“Liucija’’ jau atspausdinta.
K

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

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” irxpa’s 
autorių: 6729 So. Campbell 

Ave., Chicago, IL 60629.

RENTING IN GENERAL
N u o m o i :

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiv Chicagos miesto.
Dirbu Ir užmiesčiuose, pr»lta 

parantuotai ir sąžhdngaL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
TeL 927-3559

62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $T26 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkzznr. 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Ave^ 

Chicago, III.
Tek 523-8775 arba 523-9191
~—... .. .......

%- ■ ■- .. —š

DĖMESIO

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gyfiy* 
tojo, riioomenės veikėjo ir rašytojo atsiminiznuz.

k. Gaasea — MINTYS IR DARBAI, 259 psL liečia 19O> 
metą Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
rulrupmiiną_____________ i__________________ 58.0C

Dr. A. J. Gussea — DANTYS, jų priežiūra, sveikata tr 
grožis. Kietais viršeliais

Minkštais viršeliais, tik

Dtą A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
J EMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik

Gtdisia taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekĮ arba 
mooey orderį, prie nurodytos kainos prį-

dedaat SI persiuntimo fflaidomg.

$3.00

LMTW*Ą MWIHOH 
AM MŪM MhMI' 
TMI MU OP*AM Wi 
WMt MBX*9 9f MOWB< 
WMCLB* m TM IAK’ 

MAVW^<

{Išnuomojamas 5 kamb. bu-! 
tas, 2 miegamieji.- 71 g-vės II 
Mozart apylinkėje. Pirinas aukš
tas, tiktai 'suaugusiems; Nau- 
jai išdekoruotas, labai, šyaruszį 

| Telefonuoti tik po 5 vai; vakarį

i

585-6481.

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininky ir Darbininkių

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

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

Ext. R-9617

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

Clients wanted for answering 
service. Reasonable rates. Other 
services: Hand delivery, addrbes 
mail and typing.

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

SECRETARIAL SERVICE 
18 So. Michigan, Suite 920

Chicago, Ill. 60603
* - v . i f

REPAIRS — IN GENERAL 
IvaiHH Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.

TeL 585-6624

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450

Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai. ' j,‘

Homeowners insurance

' F. Zapolis. Agent 
320814 W. 95th St. J

Everg. Park, HI.

muilui

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: no* 
9 vai ryto iki 6 vaL vakaro.

Seštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vai i 
& pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
t649 West 63rd Street 

Chicago, HL 60621

ADVOKATŲ DRAUGUA

Ir V. BRIZGYS
Darbo valandoc 

Nuo 9 ryto IM 5 vaL popiet 
. šeštadieniais pagal susitarimą.

Chicago, I1L 60429

Tel: 778-8000

DON’T Mthls 
world on fire


