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DAUG PRIELANKUMO AMERIKOS 
LIETUVIŲ KONGRESUI

, Jau sutiko būti Amerikos Lietuvių Kongreso garbės komi
tete 25 senatoriai, 98 kongresmanai, 11 gubernatorių ir46. lietu
vių organizacijų pirmininkai.

i '' DĖL ĮVAŽIAVIMO VIZŲ

Thomas Murray, pirmininkas Ancient Order of Hibernians 
in Amįeiica, kreipėsi į Amerikos Lietuvių Tarj-bą, prašydamas 
paramos jų sąjūdžiui, kad būtų padidintas skaičius asmenų, įsi
leidžiamų iš Europos imigruoti į JAV. Jie siekia 10,000 vizų per 
metus kiekvienam kraštui.

'Amerikos Lietuvių Tarybos pirm. dr. K. Šidlauskas atsakė, 
kad ALTas remia šias pastagas padidinti metines kvotas, jei ne 
iki 10,000 kiekvienam kraštui, tai nors proporcingai pagal turimą 
gyventojų skaičių. , < i į ' .

POPIEŽIUS KALBĖJOSI SU 
INDĖNAIS. ESKIMAIS 

i

RUSAL IZRAELITAI 
KLASTOJO DOLERIUS

NEW YORK,' N. Y. — Ame
rikos sudaryta komisija klasto
tiems doleriams - išaiškinti' pra
neša, kad grupė rusų tremtinių 
ir Izraelio specialistų sučiupta 
piktą darbą darant.

•New Yorke suimta grupė ru
sų ir izraelitų, pas kuriuos rasti 
didelis kiekis specialaus popie
riaus Amerikos šimtinėms spaus 
dmti. Vienos spaustuvės klasto
tiems pinigams spausdinti buvo 
Įrengta Izraelyje.? Kitos spaus
tuvės buvo A ’ i.w Jer-

gus IzęfejgFl 
lakštą?
o čiąSha^^F^! 
darb&s ir pinigai^ 
vartau.

Salintieji
me- Jiems gresia ilgų' rifetų bžrti- 
smės.

, yriais ;

CEAUSESU VAŽIUOJA
Į VOKIETIJĄ i

BONA, Vok. — Rumunijos 
prezidentas Nicolol Ceausescu 
pranešė, kad jis rugsėjo 19 die
ną atvyks į Vakarų Vokietiją 
nekreipdamas jokio dėmesio | 
Maskvos grasinimus.
Rumunija priklauso prie Varšu
vos Pakto valstybių, dažnai 'su
sikerta komunistų partijos Va
dais ybet kartais užsispiria ir 
Maskvos- įsakymų beklauso. - .

Bulgarijos atstovas turėjo at- 
vyktį^fc^oną iT pasitarti Įvai- 

reikalais; b^t pra
eitos žik^^prą-

jis-’ 
^^itą. ' savaitę-neauga 

turęj^ 
josŪffife _ .. _
nešė,; 'jis. ne^atvažiuoją. 
Bet jis. pasįebejo, -kad tai' nereiš
kia, kadį jis netolimoje ateityje

KVEBEKAS, Gan. Popie
žius Jenas Paulius II-sis, sek
madienį priėmęs dešimtį dvasiš
kių ir valdžios pareigūnų, ant-, 
rrdienį rado laiko pasikalbėti su 
Kanrdss mdėnu vyriausiu va- į 
du, o vėliau priėmė ir Kvebeko 
eskimų vadą.

Tvirtinama, kad popiežius la
bai įdomiai pasikalbėjo su indė-j 
nų vadų, atėjusiu su savo plunk j 
snų kepure ir visomis puošmej 
nomis. Tai buvo Kvebeko St. 1 
Dane de Beaeprė indėnų vadas. ■ 

j Iš veido bruožų buvo matyti, į 
t kad jis buvo vyresnis už popie- > 
žiu. / į

(Popiežius uždėjo savo ranką] ]'-• * • ’. # 
ant krūtinės' ir klausinėjo apie j 
žmogaus gyvenimo prasmę.

iš šiaurės į Kvebeką atvažiavo Į 
eskimų galva. Popiežius ir su I . 
juo pasikalbėjo. Jie vienas kitą 
gerai suprato.

MASKVOJE EINA ŠACHMA
TININKŲ RUNGTYNĖS 

ALASKVA, Rus. — Maskvoj 
vakar prasidėjo rungtynės tarp 
Anatolijaus Karpovo ir 'Gary 

’Kasparovo.
Karpovas jau prį: 

stūmsS^Sparovą prie sienos į>* 
kirs .JKŽspąrdvą prie -sienos 
rąi‘ patrynęs akis, pajėgė išsi- 
sūktĮl.j;

PHĮnadienį jiedu ilgai žaidė,

' Prez
, Baltuosius

pakvietė A. Gromyką rugsėjo 28 dieną atvykti Į 
us ir pasitarti apie abiejų valstybių santykius.

MONDALE KELTU MOKESČIUS 
KORPORACIJOMS, TURČIAMS

Jis yra pasiryžęs sukelti mokesčiais 85 bil. dolerių
PHILADELPIA, Pa. — Vakar skiriamos sumos

Waller Mondale paskelbė, kad
^Heęoecker pūna-' 3bel .vis dėlto pabaigė lygiomis, jis jeigu būtų išrinktas krašto

mųrs; Karpovas jau buvo tikras, prezidentu, tai vienais metais
^kad jis pirmą partiją laimėjo, pakeltų valstybes mokesčius 85
‘Atrodo, kad šitos Sviej ų -vyrų

' : -. - y. '-i. '■> >" y A : T, ~ -v '* 1 --

nebeatvariuos. ., Cėau^sęu• pra- žaidynės.gali, tęstis’10 dienų.;

RUGSĖJO 26 D. TARSIS SU SHULTZU, 
RUGSĖJO 28 - BUS WASHINGTONE

Pasitarimų metu prez. Reaganas palies 
svarbesnius klausimus

S:u
metų rugsėjo 28 dieną 

; Reaganas. Wadiingtone. I o
į tuosiuese Rūmuose 
I Andrei Gromyka. Jiedu 
j visa eile abi valstybes 
■ čius klausimus, pranešė 
Jų Rūmu pareigūnas.

Valstybes departamento pa-. 
: rcigūnai praeitą savaitę susiži- » 
nėjo su sovietų valdžios atstovais ‘ 

, ir pranešė, kad Sovietų S?Jun- ! 
; gos užsienio 
• į 
•i rei Gromvka I *
j Jis dalyvaus

Bal- Į 
susitiks su.

aptars : 
liečian-; 
Baltu-'

reikalų minisleris • 
premjero pavaduotojas And- 

bus New Yorke. Į 
Jungtiniu Tautu ■

Andrei Gromyka

Valstybės departamento pa- 
I reigūnai susitarė su Gromyka, 
i kad rugs. 26 diena Gromvks 
i susitiks su sekretorium George 
Shultzu. Sekretorius Shultz bus 
Washingtone rugs. 2-1 dieną ir

, pasakys tarptautinei organizaci- Į sį j talką. Marš. Ogarkovas su-
• • 4 • 1 • l — I . —v

tyli, kad jis kreipia visą dėme.

jai Amerikos nuomone apie bė- j traukė milijoną karių Rytų Eu- 
■ repon, o marš. Achromejevas 
' kalba apie taiką.
I

Jeigu sovietų politikos biuras
• apsvarstęs tarptautinę padėti i: 
: gen. Rogers bei sekretoriaus pa

MUSULMONŲ - INDŲ 
NSUTARIMAI PLEČIASI
' HYDERABADAS, Indija. — 

Praeitą pirmadienį nesutarimai 
tarp musulmonų ir indų persi
metė į Hyderabaęio miestą. Iki 
šio meto Hyderabadas buvo ra
mus. Kaip spaudoje ,tai; ir susi
rinkimuose musulmonai pakri
tikuodavo indus, bet iki pešty
nių neprieidavo. Praeitą pirma
dienį įvyko keli kruvini susirė
mimai.

Hyderabade, Malija Pradės 
provincijos sostinėje, vakar žu
vo 11 žmonių. Kol vyriatusybė 
atsiųs karius, paskelbs karo sto
vį ir uždraus grupėmis vaikščio
ti po miestą, kruvinos žudynės j 
neaprims. Indiros Gandhi vy
riausybė neturi kitų priemonių 

’ maištininkams apraminti.
Šioje provincijoje sichų įta-l 

ka mažesnė, bet kai kas prade- | 
da galvoti, kad sieliai maištinin- ( 
ai turėjo žymiai geriau organ i- | 
zuotą grpę, jei jie pajėgė sukel
ti maištus įvairios provincijose, i

nešė vokiečiams, kad j is nekrei' 
pia. dėmesio į; spaudimą ir 'at: Kvebeke virš šimtą eskimų 
važiuos kaip buvo sutarta. Mas; ■ atvyko, kad galėtų popiežiaus 
kvai jis. keliais atvejais- drįso J Tanką paspausti.
pasipriešinti; .. . . \j --------------------

-————----- * — Indijoj, Sando j, esančioj
— Brazilijo],' Crietuna ang-į apie 350 mylių nuo New Dehli, 

lių kasyklose įvyko sprogimas, prasidėjo gaisrai ir musulmonų 
kurio metu žuvo 33 angliakasiai, su sichais peštynės.

KALENDOM!

Rugsėjo 12: šv. Va 
Eisvida, Diemedis.

Saulė teka 6:25, leidi

i > 'bilijonais dolerių. Mokesčius jis 
keltų didelėm korporacijoms ir 
įurtingiems žinonėms.

•Mondale yrą.;. įsitikinęs, kad 
negalima užtraukti didesnes pa
skolas. Turime mokėti didelius 
mokesčius skolintojams. Apdė- 

į jus dideliais mokesčiais turtin
gas okrporacijas, sumažintume 
valstybės skolas.

Walter Mondale Demokratų 
partijos konvencijai pareiškė, 
kad jis apdės naujus mokesčius. 
Prezidentas Beaganas visą lai
ką tvirtina, kad jis nekeisiąs di
desnių mokesčių. Tuo Aarpu 
Mondale paskelbė, kad jis pa
kels mokesčius. Iki šio meto jis 
nesakė, -kaip jis planuoja tuos 
mokesčius kelti ,o dabar paaiš
kėjo, kad jis kiekvieną metą 
planuoja sumažinti paskolas 
valstybes po 35 bilijonus dole
rių.

Dabartiniu metu Amerikoje 
yra didelių korporacijų, kurios 
uždirba bilijonus, perkasi nau
jas žemes, namus, mašinas. Tos 
korporacijos būtų apdėtos dide- 

į liais mokesčiais.
Jis pasiryžo pakelti mokes

čius tiems asmenims, kurie į me 
tus uždirba >25,000 arba dau
giau. Kas mažiau uždirba, tai 
jis paliktų dabactinius mokes
čius Kas uždirba daugiau, tai 

i šiek liek padidintų mokesčius, 
bet rimtas mokesčių pakėlimas 
paliestų tuo*;, kurie uždirba 
$100,000 ar daugiau į metus.

Mondale pripažįsta, kad kraš 
> to apsaugai pinigai reikalingi, 
bet jis nebekels kitų sumų, rei-

yra pakanka
mai didelės. Jeigu atsirastų 
koks reikalas padidinti valstybės 
išlaidas, tai jis tvirtina, kad tu
rėtų būti surastas šaltinis, toms 
reikalingoms 'sumoms.

Iki šio meto-nė vienas kandi
datas prezidento pareigoms. ne
parnešė tokio smulkaus mokes
čių plano, kokį paruošė Mon- 
dale. Jis turi nuovoką apie biu
džetą ir studijuoja galimybes 
sumažinti valstybės skolas.

SIMON PERES 
SUDARĖ KOMITETĄ

TELAVIV, Tzr. — Darbiecių 
partijos vadas Simon Peres su
darė naują darbiecių ir prita- 
rancių grupių kabinetą. Peres 
sukvietė visą darbiecių komite
tą, pasakojo apie bendro darbo 
susitarimą ir gavo darbi ečių 
centro komiteto pilną pritarimą. 
Keli darbieč ai protestavo prieš 
tokį sihitarimą, het Peres gavo 
reikalingą Centro Komiteto pri
tarimą.

Pirmasis klausimas perlamen- 
te bus Izraelio karo jėgų atšau
kimas iš Libano. Jeigu Likudo 
partijos narai pritars, kaip sir 
srlarta, tai parlamentas turi pri
tarti šiam pasiūlymui. Bus nu
statytas laikas Sirijos karo jė
goms išsikraustyti iš Libano. 
Jeigu Sirija neatitrauktų savo 
karo jėgų, tai Izraelis vyks į Li
baną ir jas išstums. Izraelio ka
ro jėgos pajėgs tai padaryti.

— Dabartiniu metu ž kalėji
mu sąlyginiai išleistų nuteistų
jų yra 251,108.

Debesuotas, bet šiltas
ybės , kalingų vaJstyl>ei. Iš viso jis ap-

I skaičiuoja, kad dabar valstybei

gamumftis reikalus. S
Oficialiai nieko nepranešta, * 

! bet paskutinių dienų i vykiai du o į 
.‘da pagrindo manyti, kzd Sovie-j 
•tti Sąjungos vadovybė nutarė! 
‘šiek tiek štiš velninti savo _
ta laikysima laisvojo pasaulio’ tar^0 Cox Pakraus, nuta- 
a^žvigiČTPirmas žingsnis bu-! rė Pakelstl Po!lt?ką' ,a! g2‘ 
vo nutarimas atleisti marš.-Ogar j tikėtis konfrantžu
kovą iš karo jėgų štabo virsimu-! Ci-los* 
ko Pareigų. Galimas daiktas.;

; kad jo atleidimo būdas daugiau I 
’pasakė, negu pats atleidimas, i 
Jis nepagirtas už gerai vedamą; 
darbą, jam nepaskirtas naujas} 
medalis ir nieko nepasakyta! 
apie jo likimą.

Maršalo Sergejaus Aenrome- j
:jevo paskyrimas taip pat nieko, ventojus įtikiu 
‘nepasakyta. Jis buvo dešinioji j 
.marš. Ogarkovo ranka, jis pa-į 
•skirtas atleisto kario vieton. Pa- .
gal einamas j>ere:gas, jam ta vie Į 
ta priklausė. 1

Reikalas truputį pasikeitė, k-i’ 
marš. Achromejevas pasakė pir- Į 
mąją kalbą savo karo vadams. 
Viso jo kalbos teksto dar netu
rime, bet iš sovietų spaudoje po 
brėžiamų maršalo sakinių ma- J

p. Britų premjerė Thatcher 
, paskyrė 56 metų amžiaus Janęs 
i Prior artimiausiu atstovo Hound 

pavaduotoju. Jis pradeda pri
vargti. nes darbo valandos jam 
niekad nesibaigia.

— Musulmonai stengiasi gy- 
kad kova eina 

tarp gyventojų ir Indircs Gan
dhi, bet taip nėra. Indira nesi
kiša Į tikybines kovas.

— 20 pėdų gilumoj esantis 
prancūzų laivas. vandens supa“ 
mas sulūžo. Jis vežė Rigon ura
nija us, bet pakelyje nuskendo.

Antradienį aukso uncija 
vo $339

— Rumunai, prieš 30 metų 
nusipirkę anglių kasyklas Ame
rikoje. dabar prisikasa sau ang-'

ate

lių ir gali pardavinėti amerikie- Sek r. Shultz rugsėjo 26 dieną susitiks su Andr 
čiams. į Yorke ir aptars susitikimą su prez. Reaganu.

■m y



GERA VEDUSIAM

MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto šio skyriaus redakturiai

GERAS BERNIUKAS

Ką tik ištekėjusi žmona: — 
Na, brangusis, ar ne puiku būti 
apsrvedus?

Jaunavedės: — O, taip! Jau
čiuosi labai laimingas ir jei ta
vęs neteksiu, beregint kitą ve
siu!

tin-

— Ar tu visada geras brmiu 
kas, Simuti, ar visada viską val
gai? — klausia bobutė mažąjį 
Simutį.

Visada, bobut, ir viską. Tik
; prieš pusryčius aš nevalgau dvie 
į jų dalvku.pa- ‘ ‘— Ku gi tu

— Pietų ir
nevalgai ?
vakarienės.

* *
VEIKLUS KLUBAS

— Zina., mūsų klubą* labai 
veiklus, gyrėsi viena klubo 

‘ narys kilo klubo nariui.
—Na, ką jūs jau nuveikėte?
— Per trejus metus priėmė-

Erasmus, filosofas
Senas nusijonierius nutarė 

vykti į lą sritį, kurią kadaise 
v si vad.no “Laukiniais Vaka-j 
rais”. ir grąžinti vėl į tiesos ke* ' 
T t ten gyvenančius vagis, 
g nius ir net plėšiku^.

Po i-.os kelionės mūsų
Piokslininkas atsidūrė kažkokio 
j e nežinomoje vietoje, kur ne- ' 
buvo namų ,o buvo tik barakai 
iš lenktos skardos. Sunku buvo : 
pasakyti, ar čia miestelis, ar kai; 
mas. Kiekvienu atveju, smuklė’ 
buvo čia pat. Pro jos atviras du
ris veržėsi laukan degtinės ga- ■ 
rai ir elektrinio automato spie-j 
giantieji garsai. ! me tris veikimo planus, kasmet

“Čia iš tikro vieta, kur gyve-! sušaukėme po 10 klubo narių 
na vargšai paklydėliai” — pa-. susirinkimų. surengėme kasmet 
galvojo pamaldus misijonierius po penkerius minėjimus, po dvi 

sporto šventes, įsteigėme kny- 
gvna, be to, T’* c 7 
vėlius klubo 
paplaukioti.

ir priėjo arčiau. Prie sinuk-! 
lės durą ant suolo raivėsi kaž
koks indėnų kilmės neaiškus in-

pastatėme tris lai- 
nariams po ežerą

SUVĖLUOTA ATGAILA

Senas pagonių vadas priėmė 
katalikų tikėjimą, sunkiai susir
gęs, jis paprašė kunigo, kuris 
jam patarė gailėtis už nuodėmes 
ir atleisti savo priešams.

— Savo priešams, tėve? 
nusiminė jis. — Aš negaliu jiem 
atleisti: seniai jau esu suvalgęs 
juos.

# ♦ *

GRAŠ1RDIS VYRAS

Du vyrai sėdėjo žmonių per
pildytame autobuse. Vienas jų 
pastebėjo, kad antrasis užsimer
kęs.

— Kas tau vra? Ar tik neser-

— Ne, aš sveikas, — atsakė 
šis, bet negaliu žiūrėti, kada mo 
terys stovi.

MANE VADINKIT PONU —
MAN BUS LABAI MALONU

Direktoriaudamas Kaune, 
Buvau galingu ponu.
0 čia vadina jie mane 
Tiesiog kažkokiu John’u.

Ir buvęs mano ūkvedys 
Man pagarbos nereiškia. 
Juk kas gi jį čia pabaidys I 
Jis man jau lygus aiškiai.

Ir bosas, nuolat įkyrus, 
Vis primena nesnausti.
Turėjau du dvarų centrus, 
O čia — geriau neklauskit...

Pilni delnai skaudžių pūslių, 
Nuo kastuvo ,nuo dalbos, 
Ir jau iš niekur negaliu 
Sau prisišaukt pagalbos.

Tų viską raumenys pakęs, 
Tik baisiai nemalonu, 
Kai niekad niekas 
Nepavadina ponu.

čia manęs

(“Australijos Lietuvis”)

Baisu, — tyliai tarė misijo-; 
nierius. — indėnas, išdidžiu ! 

*■ i 

pirmųjų Amerikos gyventoju j 
palikuonis, raivosi čia pusiau 
girtas. Tai gėda! — Čia jis pri- [ 
dūrė garsiau: — kuo tu vardu, ; 
mano sūnau?

Indėeias nusižiovavo iki pat • 
kepenų, dar pasiraivė ir tingiai j 
atsakė:

— Erasmus.

LENGVAS DARBAS

Mokytojas klausinėja vaikų 
ką veikia jų tėvai. Kai eilė pri

dėjo Jonukui ,las atsako:
— Mano tėvelis nieko nevei-

Na, jau brolau, netiesa: lai 
vėlius tikriausia būčiau matęs 

aš gi prie ežero gyvenu.
— Mes visa tai nuveikėme tik !

valdybos posėdžiuose ir proto- Kia, tiktai stovi! Jis yra polici
koluose... - įlinkas.

Mksijemerius liūdnai palinga* i
'-»■ ' i

— Ar čia daug tokių pal tin- i
ginių ir giriuaklių, kaip hr? * į

Erasmus teigiamai linktelėjo?.į

ant ‘

at

Dvasiškis, padėjęs ranką 
nusidėjėlio peties, tarė:

— Kodėl tu nieko nediibi, 
mano sūnau?

— O kam? — mieguistai 
sa indėnas.

— Na, tu galėtum užsidirbti 
pinigų...

— O kam? — vėl paklausė in
dėnas abejingai.

— Kiekvienas turi dirbti, — 
rimtai pasakė misijonierius, — Į 
tu galėtumei šiek tiek sutaupy
ti. galėtumei turėti sąskaitą ban j .

ILGIAUSI ŪSAI IR BARZDA

I Ilgiausia barzda gali pasigirti 
j norvegų kilmės amerikietis La- 
j noset, kurio barzda yra 11 pėdų 
j ilgio.
! Ilgiausius ūsas turi Bombe
Į aus gyventojas indas Masudija

— - O vis dėko, kam? — ai- 
kakliai kartojo indėnas.

Kunigas pasipiktino šitokiu- 
neišmanymu.

— Klausyk, jei tu su taupytu
me! išeiti į pensiją ir puikiai gy
venti.
tumei pasihėli 
jokių rūpesčių.
dirbti...

— Tai kas iš to ? — išvargusiu 
tonu paklausė indėnas. — Man 
ir dabar nereikia dirbti...

Vertė E. J.

Jo ūsai yra 9 pėdų ilgio.
Sunkiausias žmogus mūsų že

mėje buvo amerikietis Hughes, 
j kuris svėrė 840 svarų.

* * *
MUSĖ LYGU RAZINKAI

— Praeita savaite parduoda- • 
mas man šį laikrodį garantavot. ’ 
kad eis tvarkingai visą mano- 
amžių, o štai vos saraitė praėjo 
ir jau sustojo. ;

Laikrodininkas: — Matote, 
tamsta, kai lą laikrodį pirkote. . 
atrodėte labai blogai... ;

I------ Sveikas. Tėve! Atrodai
surūgęs?

—Džiaugiuosi, kad vasara bai
giasi.... •šJSl

— Žadėjai pirkti vandens lc~ į 
vą, bet niekas iš to neišėjo.

— O iš kur aš pinigų gausiu | 
tokiam patogumui? <

— Dabar ir nereikės, Tėve. ’
— Vasaros metu buvo gera ir 

gražu pasėdėti prie Dariaus — 
Girėno paminklo, prie tos upi- 

: ramidės”, kurią pastatė senieji 
j lietuviai drąsiųjų lakūnų atmi- 
• nimui. Aplink prie paminklo sa 
\ vaime patiraukii. $c4ikryžaj tarp 
■ California ir Marquette Rd., 
y kur alėja nuo paminklo nusitę- 

šia i parko gilumą. Paminklą 
: puošia platoka gėlių klomba.Čia 

yra suolų pasėdėti medžių pauk- 
. Hiėje. Rytų pusėje Marijos auk- 
I štesn. mokykla, šv. Kryžiaus li

goninė ir bažnyčia, žodžiu, lie
tuviško gyvenimo centras. Aš 
net pagalvoju, kokie patriotai 
lietuviai buvo, kiek bažnyčių 
Chicagcęe pristatė,įkūrė ALTą, 
Baitą, dėl karių dabar pešasi 
su naujais ateiviais. ?

davo šiukšlių nuvalyti
Aš manau, kad ateis toks 

laikas, kai nebus su kuo bartis, 
nė kalbėti apie lietuvių vieny
bę. Nebus kam duoti, nė imti. 
Jaunoji mūsų karta dėl idėjų 
ar ambicijų nekovos.

— Gal tu, Teve, neklysti. Tu
rime pakankama* susipratusio 
jaunimo. Pvz.. Lietuvos Vyčiai, 
yra kitų jaunimo grupių, stu
dentų, teatralų, menininkų. 
Maišantis tarp kitataučių mums 
mums sunku ko nors atsiekti. 
Kas tie kitataučiai, kai visi tu
ri savo tautybės papročių.

Kultūros baruose nesibaigia 
politinė trintis. Kai vieni ren
gia dailės paredas, tai ©•pozici
ja ignoruoja. Viena Lietuvių 
bendruomenė gera, antroji ne
gera. Kas iš to išeina? Princi
pai, sakysite.Ne “principai”,bet 
vadomanija,pikta valia pulti sa
vo tautietį todėl, kad ne su 
su mumis, neklauso mūsų ko- i 
mandos....Kolioja ir šmeižia,kaip 
katalikų dienraštyje buvo toks 
išūkis: Tš barbarų gūžtos sklin
da tamsa”. Lietuviai nėra bar-

MARK TWAIN IR
PROFESORIUS

Būdamas jaunu reporteriu 
Mark Twain, sykiu traukiniu 
važiavusiam profesoriui sako:

*— Pažaiskime klausimais ir 
atsakymais. Už neatsakymą vie •

Profesorius pasiūlė mokėti po 
10 dolerių, bet pagalios susitarė 
taip: Jeigu ko nežinos profeso
rius, turės mokėti JO dolerių, o 
ko nežinos jaunasis reporteris, 
mokės 5. Twain paklausė:

— Pone profesoriau, kas tai 
per sutvėrimas viena koja ir tri
mis sparnais?

Profesorius pagalvojo ir, pri
sipažinęs. kad nežino, sumokė
jęs 10 dolerių klausia:

— Aš visgi noriu žinoti, kas 
tai per sutvėrimas? v

— Aš irgi nežinau, atsakė 
Train, pridurdamas: O už neži
nojimą štai jums 5 doleriai.

PAVYZDINGA ŠEIMA

KITAS DAIKTAS

iš-

— Tiesą sakalu Tėve. Kai ka- barat bet Mykolas Drunga vis 
da ir aš ateinu prie Dariaus-G:

— Tamstos žmona, kitai; tu
ri nepaprasto švelnumo balsą. 
Pasakyčiau kaip geriausios rū
šies velvetas.

— Tsss1 Ne taip garsiai, o tai 
ii išgirs ir įsigeis suknelės pa
gal balsą...

• KODĖL ŽUVIS ’ŠYLI?

Vaikas: —dėlko žuvys 
visuomet tyli?

Tėvas — Pagalvok tiki kaip 
jos galėtų šūkauti, pifejis bur
nas turėdamos vandens!

ŠIENLIGĖ

Geležinkelio stotyje laukiama 
jame kambaryje sėdi jauna ir 
gana graži mergina ir ašaroja. 
Pagailo mergaitės vienam j au
nam ‘vyrukui’. Priėjęs jis švel- . 
niai paklausė, ko ji verkia, bet 
mergaitė toliau verkė.

— Pala pala, — kalbėjo vy
rukas, -— negali būti taip blo
gai, kad reiktų visą laiką verkti, 
— ii; apkabinęs ją kiek paspau
dė. — Mielai viską padarysiu, 
kad neverktum, — jis pasakė 
ją spausdamas.

— Nieko tamsta nepadarysi, 
tai yra šienligė, — ii atsakė, bet - 
prašau, bandyk toliau!

— Ar jūsų įėvas prieš mir;į 
' buvo sveiko proto iki pat mirties?

— Iš tikrųjų dar nežinome. 
Testamentas bus perskaitytas 
tik už savaitės.

dėlto lietuvius vadina barbarais.
9

— Gerai "sakai, sūneli. Smuk
dome savo praeities laimėji- 

piojant ant paminklo nuolaidžių ? mus, žudome patys save.
sienų ir šliaužiojant žemyn sli-i — Gal dar pasimotysime, Tė.. 
džiu marmuru.. Soties skardinė-i -.e. Aš skubu Į mokyklą.
lių primėto. Kai šioje apylinj — Sėkmės tau. Būk geras vai- 
kėje gyveno Pr. Adomaitis, ate kas, mokykis.

rėno paminklu pasigėrėti šituo Gražu!
kampeliu. Tik man nepatinka.

Teisėjas bando a įsitikiną 
‘Tai. vadinasi, tamsta ’ 
ant kelnerio, kad ne

atnešti minkštesnio 
kažkokiu kietu daiktu

PATIKRINO

— Ko nori, Petriuk?
— Aš atėjau pasižiūrėti.
— Ko nori žinoti?
— Mama sakė, kad tu neturi 

galvos.

MOTERYS KAIP LAIVAI

Moterys vyra kiip laivai. Jei 
gerai užlaikomi ir akylai pri
žiūrimi bei dažnai perdažomi, 
jie tinku plaukiojimud iki se
natvės.

Į kepyklos krautuvę atbėga 
maža mergytė ir sake kepėjui:

— Mano mamytė tamstos ra 
rinkų duonoje rado muselę.

Kepėjas labai
— Taip. .. bėk

VELVETO BALSAS

istorijoje

ai

maloniai tarė, 
namo ir atnešk 
aš juos vietoje

— Keistas dalykas! O aš mai
tinuos žuvim ir visiškai negaliu 
plaukti.

pagal
kvaiJ(Pirkėjas, atnešęs atgal laik 

rodį:

• Kas žmones vertina 
S jų gautos dovanos, yra 
las.

po- 
su

žmonijos
nusikaltimus^ pada-

Užtenka tik prisi-

1W vOiduosiu razinką.
* ♦ *

AMŽIAUS GARANTIJA

pain for- 
ir geresnį

• ^ra trijų rūši 
namuose. 2) lauku

... <

< airis

Tačiau rwmų ba> 
mas

apsiverkia’
Sovū<ai gili peili JAV 

į. uviejų frontų Atlanto ii 
ifiho

nieko nedirbdamas. Gale
.. Neturėtumei 
ir tau nereiktu c

aiškinti.
supykote
paklausė
steiko ir
praskėlė’e jam galvą t.ip, kad • 
žmogus turėjo pas daktarą ei 
ti?”

'Taip, ponas tebėjau’.
“Kas buvo tas kietas daik.

.tas r
^Steikas, ponas teisėjau!”

nyksta. Morale labai žema, jau- 
n imsis nepakankamai 
muotas apie saugesrį 
gyvenimą.

• Visoje 
didžiausius 
ro valdžia,
minti nacių siautėjimą II karo 
metu ir sovietų agresiją.

• Sovietų Sąjungos nekenčia 
visas pasaulis. Kur tik komuni
stai koęą įkelia, ten teroras 
pvz. Pietų Amerikoje Salvado
re ir kitur.

I • Sovietų Sąjunga seniai lau- 
[ kė progos įsitvirtinti Kaboje, 

JAV panosėje.Te “proga r atėjo, 
kai mantini nkoii nuvertė dėmes 

. kratinę Kubos vahHią. Kastro 
jau bu ve pa muilas užimti dik- 
tatortaus su Maskvos pa- 
hrrmnirru. Kastro. žinoma, at- 

dyginJamAs Maskvai, pesiun- 
armijas į Afriką.

ietų ‘meilę” darbiniu

• Dailės parodoje vienai 
niutei patiko gamtovaizdis 
miškeliu. Ji sako:

— Prikrauk čia baravykų 
aš pirksiu.

— Prie ko čia dabar tie 
bai, ponia?

— Man tavo tie ntedžiai 
reikalingi. Man grybai sva 
Jeigu padarysi taip, kaip as 
nu, tada paveiksią pakabusiu 

už baro, kad visi matytų.
— Jeigu taip, tai “no deal” 

atwJto dailininkas

nevaih



Pavergtos tėvynės kąn-ias išsakyti norėjau
• Mirties metinių proga, š. m. 

liepos 2? d., buvo pašventintas 
Ldšvęs žveje a. a. Juozo Grf’.š- 
m&nausko paminklas šv. Kazi- 
nūero kapinėje, dalyvaujant 
abiem rizikingam laįsvėn žygyje 
bendradarbiams — žygio inicia- 
tprįai ir vadovui kpt. Lionginui 
įLublickui ir E. Paulauskui, AL- 

bei SANDAROS atstovui inž.
p. Lazauskui, gausiam buvusių 
draugų į>ei pažįstamų būriui.

•’ Paminklą suprojektavo ir sa- 
yo pastangom bei rūpesčiu pa- 
statė laisvėn žygio vadovas kpt 
L. Kūblickas. Simboliniame žve 
jui paminkle iškalta Vytis ir įra

— ‘‘Mano Dieve, pavergtos ’

kapitalistų išlaisvintos ’. Bolše
vikai juo pasitikėjo ir vertė eg
zekucijoje dalyvauti, tremiant 
Sibiran tautiečius.’ Būdamas są
žiningu patriotu, nerorėjo tapti 
išdaviku -- kišeniniu peiliuku 
sužalojo sau koją ir, tuo būdu, 
išvengė išdavi kiškos bolševi
kams paslaugos, nors dėl ko
jos defekto kentėjo iki mirties, 
tačiau jautė sąžinės ramybę. Li- 1 
ko ištikimu, tauriu žemaičiu—j 
lietuvių, irokštančiu lasivos, ne-4 
kriklausomos Lietuvos.

Matydamas ir pats kentėda-* 
mas nuo bolševikų* priespaudos, 
nelaisvės, jautė reikalą tą lie
tuviu tautos vergonę bei tautos 

Tėvynės kančias išsakyti norė-] naikinimą kokiu nors būdu pra-^ 
jau" Velionio fizinės egzis* nesti laisvajam pasauliui. Pasi- 
fępcijęs datos: — 1927. 10. 5 — taikius progai išplaukė 195-.VII.! 
1983. 7. 16. 16 d. iš Klaipėdos į jūrą žvejoti, į

KAS NEMATĖ PLATELIU, TAS NE- 4 *4*1**'. 1 I

MATĖ PUIKIOS ŽEMAITIJOS '. ilT ‘ "
Būta čia tuo metu puškcrių 

(apylinkėje yra ir kaimas Pas
toriai), šunininkų, sakalininkų. 
Salą su krantu jungęs medinis 
tiltas. Pastarojo poliai ir iki šiol 
stovi trimis eilėmis tarp Pilies 
salos
salio. Kai būna seklesni metai; 
tie poliai įskyla, ir rncškenctc- 
jai prie jų noriai prisiriša savo 
valtis.

.w 
•W: >N.. '

lb

U

►vena bu v

Ein i ir praeina epcchc 
has. mio>tu 
v'e

irsiu epochų ženk- 
e — jis akmeninis. į 

O kur tos žymės kaime?’
Legendos, viotovardž: 

dž:u r ėvos, peikiu, klod 
H-mų ir pilkepių kauburai, ak-Į 
rrenu krūsnys, pastatai iįr daug 
dar kitų tiesioginių ir r.etiesio- 
pj’n ų Uuoininkų nrabyl? i mus 
archaiškų ir re taip senų ga- 
dvnių byla. Ir niekur, tur būt, 
lės padalinimo, kaip mūsų mie | 
sieliuose. i

k e- si po salą negali nieko įspėti —j 
?ais. maža I udininkų iš anų senų lai- 
maskų. Gal tik vienas kitas ąžuo

j u Lis :.r koks medis....
treu, Kada ners perskaitys archeo- 

logai tas kronikas ir be abejo, 
daug ten senosios epochos liu- 
ijimu atras. O tuo tarpu senąją 
epochą charakterizuoja rašyti
nes užuominos, kurios irgi pa-J 
virto jau legendarinėmis. f

Istorikams romantikams atro
dė, kad čia yra buvusi pirmoji 
žemaičių sodyba, kur apsigyve- 
nę

tri šventorkalnio puria-

me-1 (Bus daugiau3
C K-ba>

AUDĖJĖLĖ

\ Paminklą pašventino kun.dr. statant į didžiausį gyvybei pa-j 
Trimakas ir tai progai savo su- vojų, užkalė laivo dugne ru^usj 
kurtą kelių posmų eilėraštį pa- kaip :š anksto buvo su kpt. L.
Skaitė, kurio paskutinis 
masu-

“Akys- -mačiusios tautiečių
L. . . skausmą.

7/ Širdis — už kitas jaučianti.
' Išplaukė ten — anapus;..;

■/žęįnėj likusių tautiečių
* kančias Aukščiaur:am 

: ’ < išsakyti”^ .
DųĮ?. Ki^iėlivsi; afeitirdnl-Lį 

kt^organizącvų..lyderis,turiningą 
prakalbą .pasakė, pabrėždamas 
ą, i Juozo Grišmanausko rezis- 
tenHjčS' reikšmę bei- nuopelnus 
lajsvęs kovoj.■ r < į

Juozas kdęs vos iš .21 jų hek
tarų ūkelio, augęs 8-nių (6-šio$ 
sesutes) vaikų ? šeimoj; žemaiti*' 
jųij, beveik Platelių ežero pa
krantėj. Maitinosi?bulvėm, grįf j'dąngą”, atvežė okupuotos Lie-j Pagal trijų pabėgėliu žvejų

pos-

’ir

Iriais. Anot jo —“žemės .visiems1 
vos į panagius teuztektų”.--'- pie-' 
vps' ‘— “žalias lopelis sakytum, 
geram šuniui peršėti”.... O vis 
tik bolševikai . Grišmanauskus 
įąikę “buožėm” ir. atsisakius kol 
bhozan paduoti “prašymą”, ap
krovė tokiom didelėm duoklėm, 
jęail nebėirhonoma būtų net 
štąinbiam ūkiui išpilti.-

Jaunesnysis brolis žuvęs par- 
tiząžįi. Tūbžas irgi dalyvayo 
partizanų veikloj todėl mokėjo, 
dįųg.partizanų dainų, kurias at- ;

į laisvąjį pasaulį ir 1953 
-nE'-'-bwo.. iškištos — “Lietuvos

gaįdoĮn,

KubUcku aptarę, ir, prisijun.i 
gus tuo laiku dar -E. Paulaus- j 
kui, tęsė be ginklo tik su lent-į 
galiu ranksoe pavojingą kovą, j 
Po dramatiškos kovos įtampos! 
laiko, visi trys drąsuoliai jūri-j 
ninkai — žvejai pabėgo sovietu 
laivu švedijon ir paprašė azylio j liudijimas, prašome: 
teisių. į Mūsų lūpc

Ne skurdas, kaip tūSam galėtų- žemė. jū§ų protėviai, kalba ka- 
atrodyti,. privertė rizikuoti gy-j pai. kalba dar gyvieji”, 
vybe ryžtis didžiai pavojingam] 
šuoliui į laisvę bet laives tros^ 
kimas ir giZtts bei stiprus noras] 
praneštų laisvam pasauliui L/e- 
tuvos okupantu vykdomą zicu^ 
ru tautos genocidą.

y Tie .trys žvejai, prasikalę Sta
lino laikotarpy per “geležinę už

A. A. Juozo Grišmanausko paminklas šv. Kazimiero kalinėse
Chicagoje o v

Juozas prislėgta dvasia prašo. I 
“Mes, kurie čia esame. k->inl 

Tikekite! Į

I ne tik Juozui esant gyvam, bet 
kaip' ir po mirties, nes giminių netu

rėjo. Rūpinosi draugo palaido-
:s ir kalba visa mūsų nmu, pastatė paminklą.

Amerikoje visi trys žvejai bu- 
• jvo ALTo vežiojami po lietuvių 

kolonijas, aplankė apie 50 vie
tovių. Buvo renkamos ALTui 
Aukos.Jie atidengė tikrąją oku
puotos Lietuvos vargingą pa
dėtį. Gi po to, vėliau buvo vi
tas iliustruotas' leidinėlis—“ V o-

tų vos tikrąjį bolševikų vergijos 
gniuždomą vaizdą, okupantų 
vykdomą žiaurų tautos naikini-

-alerr.ono palikonys.Kitr net Margi raštai, kaip balandžiai, 
meno .ostapilės čia ieškojo..' AHnčilJ mintys au<lime;

Daug tikro'nškesnės užuominos, Rįek <Jaineliu kiek dvejOniu
kad tvirtove atsiradusi anksty-,Tu įaudi drobes, 

kovojant prieš.
vedus.Tačiau kaip Margais raštais aš įat’džiu 

Rudens vakarus, žiemas; 
Plonos drobės kraičio skrynioj, 
Ar supras jis, ar supras?

M. P. - Galia Klupšaitė

kad tvirtovė atsiradusi anksty-,Tu įaudi j drobes, 
vaisiais lakais, kovojant priešt 
normanus ir 
ir pačios kovos su skandinavais, 
taip ir pilies praeitis liko ma
žai paliudyta. O tvirtovės galin
gos tiems laikams čia būta: ak
menų, plytų ir medžio pilis dar 
gi pylimu buvusi aptverta. Sa
loje buvęs nemažas tvenkinu- 
kas, nūnai liūnu, prižėlusių kar 
klų. virtęs. Štai kaip aprašoma 
salos pilis 16 amž. pabaigoje, 
Platelių seniūnijos invento
riuje :

"‘Pilis Platelių saloje iš me
džio pastatyta bet (jau sena, sie
nos supuvę ir išvirtę, be stogo, 
o bokštai griovio link parvirę 
ir supuvę; jokiu jau būdu pa
taisyta ir kam n^rs panaudota 
negali būti, nes didesnė dalis 
šios pilies išardyta..

Dar 16 amž. pražioję buvęs 
parėdymas sustiprinti pilies ap
saugą, prižiūrėtojams duota že- ■ 
mės, liepta gerai tvarkyti įgulą, i

Miesteliai—t<ii laikmečių kryž 
kėlės kuriose susitinka ne vie
na, o kel’os epochos žiūrėk, pra
eityje garsūs Jpytės, Godingos, 
Suvieko miestai, — nūnai ir ža
do sunykę kaimeliai. Ignalina, 
Varėna, Šakiai, jaunais pabūti 
nesėję, subrendo ir, žinoma, už- 
si ga i įtu mi estei iai s pava dinti. 
Bet miestelių tarpe yra. ir to- j 
kių, kurie nuo seniausių laikų! 
vienodai ir kantriai rašė istori
jos metrašti iki pat mūsų die-j 
nu: pilis, dvaras, bažnyčia, vai-Į 
sčius apylinkė.... iVenas iš kal- 
bmgkiusių šiuo požiūrių Lietu
voje — Plateliu miestelis.

Įsikūręs jis kalvoje aukštumų 
vietoje, prie gražiausio ir' di
džiausio Žemailip> ežero. Su 
parku, aikšte, medine bažnyčia 
ir varpine, ant kalvos jis iš to
lo matomas pakeleiviui. O kuiy 
galėjo būti šio miestelio pra
džia?

* Nemeluosi — nepai duosi.

JET Tffi CHALLENGE!

Kpt. Kublicko genekologija 
išveda iš istorinės kunigaikščių 
Lietuvos didikų, kurių herbe ra 
dosi įrašas: aVirtute non vV\ 
Atseit — Drąsa ne jėga. Laisvai 
verčiant — Drąsa, kiln ūmas,bet 
ne jėga laimima, vadovaujama
si.—

Drąsus per “geležinę uždan
gą” prasilaužimo žygis buvo lai 
mėtas, vadovaujantis prosene
lių Kublickų hęrjb^ -lozungu— 
Virtute non Viž.. ^ėikfa paste
bėti, kad kapitoĮUk.tėx^ ir trys 
dėdės buvo savanoriai sukūrėjais 
besikaunant dėl Lietuvos nepri
klausomybės 1919 — 1920 me
tais. ' ' * H ;

SERVE WITH PRIDE IN 
k THE NATIONAL GUARD

informacijąs buvo Sšsspausdui- 
tas iliust^oraš leidinėlis—“Vo
yage of Frfedpm”.

Rizikingas pasitraukimas iš 
Tėvynės > šuolis,' ypač suartino 
Juozą su;kpt. L.Kublicku. Žiau
rus karas, bolševikų okupacijos 
įvykiai giliai įspadė Juozo sie
loj pėdsakus, kurie Yiet sulau
kus brandaus amžiaus, iškilda
vo net prieš mirtį—jautė bal- 
ševikų žiaurumus bei įsivaizduo 
jamo išdavimo baimę. Reikalin
gas buveį globos. Kpt. L. Kub-

i liekas buvo nuoširdžiu globėju bet ne visa laika ir Visus.

Vaizdinga vingiais gran- 
vietom pelkėta, kitur sta- 
juodėgliais miškais ąpau- 
vakarinė Plateliu ežero

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERTKOTE
yra seniausia, • didžiausia ir * turtingiausia lietuvių fratemalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti . jau per 97 metus.
SuA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 

darbus dirba. * :
SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS' ifiLUONUS doleriu 

apdraudę savo nariams. į ' V- „
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 

nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų,gyvenimo pradžiai.

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

SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
Kreipkitės i savo apylinkės kuopų veikėjus, 
jie Jums mielai naffelbės į SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:

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

TeL (212) 563-2210

Juozas ? Grišnįanauskas savo 
veikale —^Tolimieji kvadratai9' 
sako:;

—“Tik dabar, stovėdamas ant 
šios šėmės, kuri vadinasi lais
viausioj i pasauly.... aiškiai ma
tau savo Tėvynės didybę ir jos 
begalinį vargą. Matau kad pa
saulis to visko nesupranta.”

Nušvietė okupuotos Lietuvos 
socialinę, ekonominę, religines 
persekiojimo, sunkią kultūrinę 
padėtį, ypač be kaltės areštus, 

ir? tėvynęs^hpeiprJĮdytus : kalėjimus, trėmi
mus Sibiran,'partizanų didvyris 
kas kovas bei jų lavonų išnieki
nimus, išmėtant turgaus aikš
tėse.... Lietuviu išdavikų—“stri
bu” žiaurumus.

P. Laurinavičius

Istorijos pėdos veda į paeže
rę, 
tais, 
Čiais 
gusi
pakrantė. Čia šventorkalnio pu- 

. siausalis, pirštėti kreiva^aliai 
e Tinginys žmoguj tik save (Laumių lenkės), įlankos, salos: 

apgaudinėja, o tas, kųfis tokiam 
padeda, visus apgaudinėja. Ab
rahamas LįnkolnaS'^ąakė: Ap
gaudinėti gali vieną7žęątrą kartą,

Veršių, Pilies Pliksalės, Bried- 
salės, Ubaigsalės. SanČielic, Sta- ? 
čialaitės. Apaugusios senais me
džiais jos vilioja savo vaizdin- į 
gurnu ir legendariniu paslaptim J 
gurnu.

Pilies sala. Tai kalva virs 
vandens beveik dešimt metrų 
išnirusi. Šlama seni karšinčiai 
ąžuolai, liepos, uosiai, klevai.... 
Kai kurie šaltiniai mini padavi
mą, kad ten buvęs didelis šven
tas vyšnių sodas ir žemaičių die 
vaičio Kirnio aukuras. Salos vir 
šūnėje nelygu, kažkokių žemės 
pylimų liekanos, mėtosi juodža-l 
lės senos plytos, keramikos dir
biniu likučiai. Vaikštai, dairai-

IDUKVlPli

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS 
tlfiSRATGRA, Hetavfrj ffteratflros, meno Ir moEA

\ ir tokiu būdamas, 
'n^rftąpįprie "-‘liauoSės nuo

H itr

tUą lokhj pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dtim 
ivtaiėi bd jų teoriją Ir eigą. Įdomi skaityti Ir uedahmoja For constipation relief tomosre?/ 

> reach for EX-LAXtonight •
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?

fat ąfimBrinfg. Studija jn 151 pu»L, kainuoja $1 

t' > VIKNBO ZMt&AUS GYVENIMAS, Antano Rūke apn>j

jp vsntaw brootų AprdlyniM, to loikotirpio buities ift*
tttftriaA ttaefija, imkfwtjta akltmeHali. Ta 206 puaUylu taiyr

" »• "V « . . r- - * •> *

►-kankinamas dainuoda- JAY DRUGS VAISTINĖ j
2759 W. 71st St., Chicago, UL

♦ RŪPESTINGA? IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo 
J vai ryto iki 10 vaL vakaro

■ėffitni itral^snlai b®I ftucHjca, ffiustraoto® auotraukomh 1 TeL 476-2206

taetovoa, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA

luowea

Read labd and follow 
directions. ' 
C Ex-Lax. Inc.. !982

GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psL_______________ __ -
H dalis, 229 psl. _______________ -___________________

Miko ŠOeikio, LIUCIJA, proza. 178 psl _________—

Janinos Narūnčs, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl.

f. P. PakaAlio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN-

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI

rSKAfflS PAMARYS, Henrtto TomoT&malwft 
Tmlautto Pakalni* > 

nfii klekvhsaB 
atfoje duodami 

Lahf

Dr. Kazio Griūtis, ATSIMINIMAI IR MINTYS, 
U tomas__________________ -—........    110.00

Ini UODAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ
ATEINA LIETUVA,

*

■ latnw

oHQd<

$6.00
$6.00

$5.00

$5.00

$4.00

paL _______ ___ ----- --------- «-----------------------------$2.00

NAUJIENOS. 1729 So. Halsted St., Chicago, III. 60608 sja- 
8ekj ir pridėkte vienį dol«rj persiuntimo Slaidonuu

farašp 700 puslapiu knygą, kurion radėjo viską, kM Bet kada b 
bet Kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, Hetuviua 
tr lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu ra kum Jaunium ir prof. S, 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti.

Kaina $28. Kieti vlrieHa!.
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trims menesiams --------
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Kitose JAV vietose;

845.00
$24.00
$15.00

$5.00
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Ogarkovas prilipo liepto galą

Dar neišaiškintas dabartinių Rusijos valdovų praei
to ketvirtadienio nutarimas, o užsienio diplomatai, gyve
nantieji Maskvoje jau sprendžia, ar jis tik atleistas is 
pareigų, ar jis jau pavarytas iš sovietų karo vadovybės?

gaivoje, .kad Ogarkovas buvo ne pa-Reikia tur.ėti
prastas*raudonosios armijos kareivis, bet ■Sovietų Sąjun
gos maršalas. Sovietų Sąjunga yrį didelė,' bet maršalų. Sovietų Sąjunga yrį. didėlė, bet maršalų 
skaičius joje nėra toks "jau didelis. Maršalas tampa la
biau pasižymėjusieji kurioje nors srityje.

fc£s-
E'I
iI
I 
f 

■y'/

Dimitrijus 
Ustinovas yra maršalas, bet jis yra pasižymėjęs atomo 
srityje. Paprastu kareiviu jis niekad nebuvo. Jis buvo 
fizikos inžinierius, mokėjo pritaikyti atomą karo tiks
lams, o maršalas Grečka buvo įsitikinęs, kad atomo bom
bos sudarys jam sąlygas pavergti visą pasaulį. Paver 
ges pasauli, jis galės Įvesti tokią komunistinę santvarką, 
apie kurią svajojo Leninas ir kiti komunistų partijos va
dai. Jaunatvėje panašiai svajojo ir Visarijanočius Stali
nas, bet vėliau jis tapo asmens kulto šalininkas.

Ogarkovas iš jauno kovotojo tapo maršalu. Jis baigė 
sovietines karo mokyklas, tapo partijos nariu, o vėliau 

kasdieninius Įvykius interpretavo tiksliau, negu jo 
vienminčiai ir prasistūmė priešakin. Maršalas Ogarko
vas mokėjo nustumti į šalį visus kitus sovietų maršalus 
ir tapo sovietų karo jėgų štabo viršininkas. Maršalus 
jis stumdė beveik ištisą dešimtmetį, bet prilipo liepto 
galą. Jeigu jis būtų pataikęs į taktą, tai gal būtų galė
jęs ir toliau juos stumdyti, bet, matyti, kad nepataikė.

Maršalas Ogarkovas stumdė ne vien kitus marša- 
stumdė ir komunistų partijos centro komiteto 

narius, įsikišdavo ir į politinio biuro narių sąstatą. Ji: 
labai daug prisidėjo ir prie Konstantino Černenkos pa 
stūmėjimo ir valstybės valdymo priešakin. Černenka jau Į ruoštis taikai.

pie kurią svajojo Leninas ir kiti komunistų partijos va-

Jis

lūs. Jis

buvo politinio biuro narys, jis buvo Brežnevo šalininkas, 
jiedu buvo kilę iš tos pačios apylinkėj. Kai Brežnevo, 
sveikata pradėjo silpnėti, tai Černenka Brežnevo veda
mai politikai pritadravo. Andropovui atsistojus aukš 
čiausios sovietų galios priešakiu, Černenka turėjo drąsos 
pasakyti jam kelis nemalonius žodžius politiniame biu 
ro posėdyje. Viešai jis nepajėgdavo žodžio pareikšti, nes 
Andropovas kontroliavo ne tik sovietinę spaudą, bet ir 
radijo bei televizijos pranešimus, o vis dėlto aukštesnieji 
sovietų sluoksniai patirdavo, kas pasisakydavo prieš An
dropovą.

Komunistų partijos centro komitetas ir politinis biu
ras žinojo, kad iš vieno smūgio pasaulio neužvaldysi. Ko
munistai bandė sumauroti Indoneziją, bet padarė klaidą. 
Jie jau turėjo valdžią savo rankose, bet nesuskubo su
imti visų Indonezijos karininkų. Jie galėjo lengvai tai 
padaryti Indonezijoje esantiems neatėjo tokia mintis į j 
galvą. 0 kada susiprato, tai jau buvo pervelu.

Egiptan pasiųsti savanoriai padarė kitą klaidą. Ne- 
paruošus dirvos perversmui, jie jau pradėjo skelbti, kaip 
reikėtų sutvarkyti Egipto karo vadovybę. Anwar Sa- 
datas laiku susiprato, pasikvietė Hosni Mubaraką. tuo 
metinį Egipto aviacijos vadą, buvusį Rusijoje ir su
prantantį rusiškai, nustatė, kad Egiptan atsiųsti sovie
tų agentai gali skelbti nesąmones ir kviesti jaunuosius 
karininkus talkon, Įsakė rusams tuojau išsikraustyti iš 
Egipto.

Egipte padarė klaidą ir Nikita Chruščiovąs. Jis ne 
į tik papasakojo Sadatui, kaip politinis biuras sutarė nu
daigoti Beriją, kaip Suslovas kirto pirmą smūgį, o Chruš
čiovas kirto antrąjį, o Žukovas išneštam Berijai paleido 
kulką į pakaušį. Apie šiuos reikalus politinio biuro na
riai kitiems nepasakoja, o Chruščiovas papasakojo. Be 
o, jis vienas nutarė paskolinti Egiptui milijiną dolerių. 
Be pelitinio biuro ir vyriausybės nutarimo, tokie dalykai 
Rusijoje vis dėlto nesidaro.. Vienas žmogus, pastatytas 
valstybės priešakiu tampa labai galingas, bet jam prime
na. kad ų^lijonąs ne jo, o valstybės.' Nutarimą gali da
ryti ne vienas žmogus, bet politinis biuras. Chruščiovas 
brangiai už tą klaidą sumokėjo. • -u = •

Iš tolo žiūrint, mums atrodo, kad OgarLovas taip 
pat padarė didelę klaidą. Jis krašto sandėlių nepripildęs 
naujausių ginklų atsargomis, pradėjo reikalauti nekęsti 
komunistų partijos priešų, jis įsakė šauti į Sachalino 
erdvėn užklydusį Pietų Korėjos keleivini lėktuvą, jis įsa
kė suruošti milžiničkus manievrus Vokietijos pasienyje ir 
Baltijos jūroje. Ogarkovas paliko sovietų karo laivus 
Rostoke ir dalinius Rytų Vokietijoje. .

Sekantis žingsnis turėjo būti sovietų karo jėgų žy
gis į Vakarų Vokietiją, bet Rusija nebuvo pasiruošusi 
tokiam žingsniui. Vakarų Vokietija buvo nusigandusi, 
buvo pasiruošusi daryti naujas nuolaidas Sovietų Rusi
jai, bet amerikiečiai nenusigando ir is vietos visai neju
dėjo. .Gen. Rogers pareiškimas nugąsdino ne tik politinį

I biurą, bet visus sovietų vadus. Jie’žinojo, kad marš. 
Ogarkovo šių dienų tikrovei nebetinka. Jis padarė dide
lius žingsnius pirmyn, neparuešęs užfrontės. Jis nekrei- 

I pės dėmesio į jau įrengtas kelias atomines raketas, ku
rios labai lengvai gali pasiekti Kremlių. Gorkį ir kitus 
rusų karo pramonės bei susisiekimo centrus.

Ogarkovo vietą užėmęs marš. Achromejevas pirmoje
savo kalboje sovietų karo jėgoms pabrėžė, kad visi turi

-.p

ALEKSANDRA VAIS1CNIENB

. VEGETARIŠKA MITYBA 
IR SVEIKATA

Venezuela, Caracas, 1982 metai
(Tęsinys)

kyti 15 minučių. Po to veidą nuplauti su truputį 
pašildytu saldžiu pienu. Odai nuvalyti naudoti 

Į šį būdą: nuplauti odą šiltu vandeniu ir pasitepti 
'saldžiu pienu, įpylus į jį kelis lašus švelnaus ode
kolono.

Dar geriau pieną sumaišyti su žemuogių sun
ka. Kiaušinio trynys taipgi maitina ir švelnina 
odą. Grožio “kaukę” galima pasidaryti iš vibnos 
mažos ir sutarkuotos bulvės. Ta košele pasitektiGRAŽIŲ RANKŲ UŽLAIKYMAS

Norint išlaikyti gražias rankas, po darbo pa- i veidą ir palaukti, kol ji išdžius. Po to nusipląuti 
sitepkite pačios pasigamintu tepalu. Sumaišyti veidą drungnu vandeniu, 
truputį alyvos su trupučiu citrinos sunkos. Toks
l ankų tepimas labai padės net ir tuo atveju, ku- todai ir receptai yra labai įvairūs, pigūs ir priei- 
riai labai lūžta rankų nagai , narni kiekvienos moters samatai. Rezultatai tik-

KRŪTŲ UŽLAIKYMAS fai «eresni’ ,ne?u ^ių branjių
kremų, nuo kurių dažnai nukencią veido oda ir.

Išlaikyti gražias krūtis patariama jas kas- moters kišenė. “Veido išlyginimui” taip pat fri- 
dieną plauti šaltu vandeniu ir masažuoti su mig- kalingas maistas, kaip ir visam mūsų kūnui. Jau 

turime daug pigių būdų ir priemonių mūsų

Kaip matote, visi šie grožiui palaikyti me-

dolų alyva.
Inkštirus iš veido puikiai išima tepimas 

veido su pomidoro gabaliuku. Veido raukšlių iš
lyginimui galima nsfudoti mieles, algas, žuvų tau
kus. žodžiu, viską, kas maitina odą. Be to, visų 
pirma žiūrėti, kad nebūtų užkietėję viduriai. Ger
ti visokių daržovių ir vaisių sultis. Galima dar 
išvirti dvi salotų galvas vandenyje ir tuo vande
niu 
rausą

do ir kūno grožiui išlaikyti. Su trupučiu kant
rybės, kurios pas mus — moteris netrūksta, pa
siekiame gerus rezultatus. Maurice Messegue vi-
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SQF1JA PĄCEVICICTĖ Šventadiene

IŠ 1919-1920 METU VILNIAUS 
DARBO ATSIMINIMŲ

(Tęsinys)

, j Tuo Įarp^ raudopieji' ,ąrtino-
^į. r Vokiečiai rengėsi- išeiti. Lie
tuvos vyriausyb.e -dar nesusku
bo kariuomenės pastatyti
patys vok’ečiai tam kliudė). Nė 
Vilniaus lenkai nebuvo gynimui 
pasirengę. -

Daugumas gyventojų, net dau 
gelis tu pat lenkų, -bijojo- gink
luoto susirėmimo kurio išdavos 
miestui ir jo gyventojams galė
tų būti labai skaudžias.

- Nesulaukdami

viai lietuviu kariuomenėn,

V. Su pirmaisiais lenkais

Pasitraukdamas iš Vilniaus 
Kaunan mosteriu kabinetas pa
liko čia šitokį tuojau išlipdytą 

. ir vėliau (1919. I. 16) Kaune 
l ‘ LaikinosiosVyriausybės Žinių” 

Nr. 2 — 3 išspausdintą pa^kel- 
į bimą: 

..T’ - - *“Išeidamas iš laktiJiio padėji- 
jog mūsų sostinė miestas .

Vilnius susisiekime žvilgsniu 
liko atkirstas nuo Lietuvos ir 
jog šiuo karo metu yra būtinas 
reikalais ankštame sąryšyje su 
v:su kraštu organizuoti krašto 
pajėgas, Ministerių Kabinetas 
posėdyje sausio 1 d yra nuta
ręs:

1) visą valdžią Vilniuje pave
sti Vilniaus Karo Komendan
tūrai, palikus prie jos atskirų

ge-

mo.

niinisteriju įgaliotinius, 2) 
neraliniu Laikinosios Vyriausy
bė.-, Įgaliotiniu ViJniujje palikti 
švietimo Ministerj Mykolą Bir
žišką, 3) visas ministerijų įstai
gas laikinai perkelti Kaunan. 
Ministeris Pirmininkas M. Sle-

Ministerių kabineto
reikalų vedėjas Tadas Petkevi
čius. Vilniaus 1919 m. sausio 
2 d.”

ževičius,

m.

o 
gudai ir žydai katrą pasirinkę. 
Kitą (sausio 1 dieną gatvių ker
tes,

Kiek atsimenu, tas skelbimas 
buvo parašytas keturiomis kal
bomis: lietuvių, gudų, lenkų ir 
žydų.

Mano kaip generalinio Įgalio
tinio, darbo vieta buvo Valsty
bės Tarybos rūmai—Jurgio pro- 
spekt. (dabar Ad. Mickevičiaus, 
ateityje Nepriklausomosios Lie
tuvos gat.) Nr. 13 (prieš karą 
rusų kąriųpm^įės t^išipo, dabar 
lenku karininku klubo), karo

(tie į kiahčius vokiečius, 
ipsuptas

nuginkluodami bo^itrau.- 
Buyo ; .taip 

darbininkų klubas.
prie Varnių gatvės 5, ir prasi
dėjo susišaudymas.

Už miesto buvo pasiųsti žval
gai ir būriai užstoti kelia raudo
niesiems?

- 1918 — 1918 m. militarinių 
Įvykstančios Vilniaus lenku žygių pasakoto- 

lenkų kariuomenės, lenkų vei- jas-maj. Bol. Waligora aiškina 
kė*ai prašė samoobronos vadus Kingerio žygį, jog patyrus neb- 
pasitraukti iš miesto su savo bū Į sulauksiant iš Pilsudkio pagal- 
riais.

Antra vertus, ėjęs
lenkų suvažiavimas Vilniuje 
skubus jaunimo

I bos. buvę nutarta kautis tam,
• i - ' ■ e

tuo laiku kad būtų žymu, jog Vilnius bu-
;r vęs ir tebesąs

gmklavimasis stas. Tuo tarpu pats gen.
prikėlė lenkų visuomenės nuo-Į ka (Samoobrona Litwy ,i Bialo-

1930 m.)

I

lenkiškas mies-
Veit-

taiką, kūną panaudojo Pilsud-I 
skio tik XII. 24. atsiųstas štabo j 
viršininku kap. Zgimas T 
ris. XII. 29. jis parašė, ii

ius\ 1930 m.) prisipažįsta pa
rtraukęs iš miesto tik gavęs ži-

Klinge- nią jog dėl E. Sapiegos maisto, 
r gen. i Varšuva atšaukusi paskirtą Vii 

Veitkai patvirtinus, XII. 31 pa-; niui kariuomenę, 
įsakymą, Į >tota kovon vis 

sa-

Tėrfkų karininkų klubo), 
komendantūros — to pat prosp. 
Nr. 36) (seniau ir dabar Teismo 
rūmai). 1 4 Ž."“ 'Kcniendan'tū ’ - biTVo
plies’tai Vilniaus milicijoje tar 
nąvrts poetas Liudas Gira, bet 
jam tuojau susirgus jo pareigas 
ėjo padėjė:as, prieš kelis mė
nesius iš Rusijos grįžęs karinin
kas K?z. Škirpa (1826 m. mūsų 
generalinio štabo viršininkas, 
dabar karo attache Berlyne), 
kuris jau oer pačius Naujuo
sius metus, saulei leidžiantis, 
tad kaip tik lenkai sargyboms 
apimant Vilniaus gatves, ant 
pilies kalno bokšto iškabino Lie
tuvos vėliavą ir pagerbęs ją sal
ve (, pastatė prie jos1 garbės sar
gyba.

Siame žygyje, be komenanto 
Škirpos įr adjutanto Petro Gu
žo (dabar ąts. pulkininko leite- 

inanto, advokato, Lietuves Ka- 
j, riuomenės Kūrėjų Savanorių S- 

; gos pirmininko), dalyvavo dar 
1 kariai savanoriai;

Mykolas Biržiška 
(Bus daugiau)

--■5 p 
paskirtas

gatves

tad, matyt; 
skelbė mobilizacijos Įsakymą, I .stota kovon vis dėlto tikrintis 
kuriuo Lietuvos ir Gudijos sa-| pagalbos. Politinis šio žygio tik- 
moobioną tarnyb:mu keliu įs-j slas šiaip ar taip, tas pats pasi- 
kaitė lenkų kariuomenėn ir pa .j lieka.Taigi suprantama, jog net

vyriau- nas viešai debatuos su Walterreikalavo kad (nuo 17 m. am-j beginklė dar Lietuvo 
žiaus stotų jon lenkai, lietu-

— Rudeni prezidentes Reaga.

/bė negalėjo čia tylėti.
---------------   —    -------------------- -------------------------------—---------------------------------------------------------------------- — Hr į _ _ į   j.

Mos senovės jos rūpinasi veido spindesiu, odos Mergaitė buvo labai graži, tik jos veidas buvo
^KOF

Mondale.
ĮpiĮMLĮięi į*>

nu-
švelnumu ir lygumu. Tam yra vartojamos Įvai- sėtas spuogais. Tas, be abejonės, labai veikė mer-
riausios priemonės, šiandien kosmetinė chirurgija gaitę ir jį dėl to kankinosi. Ją ištyrus, pasirodė,
yra labai aukšto lygio ir, be abejonės, pralenkusi kad pirma reikia išgydyti mergaitės nervus ir tik
visas istorijos bėgyje moterų veido grožiui išlai- p0 ^o jos veidą. Apraminęs jos nervuotumą, nu-
kyti priemones bei būdus. Šiandien ne tik Įvairio 
mi«

rodžiau jai plauti savo veidą rožių arbata. Po pen-
is priemonėmis tausojamas moters veido grožis, Į kerių metų gydymo ir priežiūros mergaitė buvo

bet ir operacijos būdu atitaisant veido nenorma:- išrinkta “Miss France”. Dabar toji Prancūzijos
himus: raukšles, spuogus, poakių įdubimus, kaklo gražuolė yra ištekėjusi, kelių vaikų motina ir lai-
susiraukšlėjimus ir pan.

Senovėje ir vėlesniaisiais laikais moterų gro
mingai gyvena Pietų Prancūzijoje. Retkarčiais ją 

I susitinku. Ji ir dabar tebėra žavi. Jos veidas, nuo-
žiui palaikyti vartotos priemonės bei receptai. lat prižiūrimas, yra šviesesnis negu mano rožėj, 
dfliionirnii irrifint huvn tafri nat QnVmintri Žiavinii I__ • ~ ___ ir t ___ ndaugumą imant, buvo taip pat sėkmingi. Žavioji prješ saulės patekėjimą”.
Popeja, kuriai daugybė moterų pavydėjo jos gro
žio, savo žavumui išlaikyti naudojo ruginių miltų 
sumaišytų su alyva maskę arba kaukę. Tuo tarpu ^džiaugti
galiJietės, norėdamos turėti baltą veido odą. pasi

Norint turėti gražią veido odą, visų pirma 
i reikia užlaikyti sveiką kūną. O kad galėtume 

is sveikata, reikia reguliariai miegoti, 
Įrengti, jei įprasta, atsisakyti alkoholinių gėrimų, |

sveikata, reikia reguliariai miegoti,

gamindavo maskę iš kreidos, acto ir alaus putų |kavos ir rūkymo. Šie visi produktai kenkia ir
mišinio. Reneaanpo laikęįarpįu įsivyrąvo rožių ir 
sviestpienio mišinio mada. Septynioliktame šimt- 
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K VILIAM

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

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

iiiiiiiiiuiiiiiiini
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DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinika* 

Medicinos direktorius

193S S Manheim Rd^ West c hosier, HL 
VALANDOS; 3—9 darbo dienomis 
ir kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 

TeL: 562-2727 arba 562-2728

TEL. 233-8553

Service 461-8200, Page 06058

DR. A B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103id Street 
Valandos pagal susi ta rimą

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVEKAI 
2618 W. 71st St. Tel 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akiniŲg 
ir “contact lenses”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
3656 West 63rd Street 

Valandos: antrad. 1—4 popiet, 
ietvirtad. 5—7 vai. vak.

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

- - ■ .... III . . ..  I

Florida

DRe C. K. BOBELIS
Prostatos, inkstą ir šlapumo 

takų chirurgija,

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710

TeL (813) 321-4200

MOVING
Apdraustas perkraustym^ 

iš Įvairię atstumyT 
ANTANAS VILIMAS 

Tai 376-1882 ar 376-5996
8S8SF^^*^T*-— "mlun ifflniiiiBflBiBirTr

z.. --------------- -------------------------------------------------------------------------------------- ----

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Laidiniai — Pilna apdraudę 

ŽEMA KAINA
Priimam Master Charge

Jt ŠERĖNAS.
ir VISA korteles.

Tel. 925-8063

I
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SOPHIE BARČUS
EADUO tflMOS VALANDOS 

flettadieolalx fr trillionl.ai» 
nuo 8:30 iki »*.M nL zyU. 
Stotie WOPA - 1490 AM 

traaaliuejamM li mtey 
MarqtwH. Parka,

VedM« — Aidam Deufcw 
Wi m-istf

’159 I*. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, ik 4K»

a

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

*

— Chicagos Lietuvių Našlių 
Našliukių ir Bavienų draugiško
klubo susirinkimas įvyks penk
tadienį, rugsėjo 14 d. 6 vai vak., 
Vyčių salėje, 2455 W. 47 St. 
Nariai kviečiami atsilankyti, nes 
yra svarbių reikalų aptarti. Po 
susirinkimo bus vaišės.

A. Kalys

AR ŽINAI?

Pro Kėdainius teka upė, 
Spėk — Nevėžis ar Šešupė? 
O pro Kauną, ar žinai, 
Kas banguoja amžinai?

Kas įkūrė Vilniaus miestą, 
Prie Neries krantų ištiestą? 
O ir pilį ant kalrvos 
Ginti žemei Lietuvos?

Kas prie Žalgirio senovėj
Su kryžiuočių ordom kovės, 
Sklaidė riterių pulkus, 
Gimto krašto plėšikus?

Kas padangėn, pasikėlę .
Išgarsino tėviškėlę, 
Žuvę Soldino šile 
Po svyrūne pušele?

Kas už laisvę pirmas krito,
Nesulaukęs nuajo ryto? 
Gerbk, atminęs mūs karius 
Ir jų žygius nemarius.

Atsiųsta paminėti

1
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sulaičio pranešimas VLIKo sei- 
(mui Detroite, Vincas Kovas įdo
miai kalba apie VLIKo seimą ir 

,'VLIKą apskritai, Trumpai svar
stomas Helsinkio procesas.

Vyt. Vaičiulis nagrinėja Goer 
ge Dwell ‘1934 nV’ sukakties 
ženkle, rasdamas, kad “1984 nu'’ 
yra visuomet aktuali, bet esmė
je niekuomet pragaištinga žmo- 
snis apie sovietų slaptosios tar
nybos verkią, kuriame atsklei
džiama milžiniška ir pragaištin
ga sovietų žvalgybos • veikla lai
svajame ■ pasaulyje.Trumpai ra- 

na-
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Jono Huso teismas
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ŠV. VARDO DRAUGIJOS
. SUSIRINKLMAS

1984 m. rugpiūčio 9 d. Mar
quette Parko parapijos salės na 
riai nešdami tautinę ir valsty
binę vėliava, atžygiavome į baž
nyčią.

Šv. Mišias atnašavo kun. Z. 
Gelažius ir pasakė Šiluvos Ma
rijos garbei pamokslą. Šv. Mi
šių auką nešė W. Kalvaitis ir J. 
Spnor. Daug asmenų ėjo prie 
prie šv. Komunijos.

Po Šv. Mišių Dvasios vadas 
kun. V. Mikolaitis abiem kal- 
kom perskaitė priesaikos teks
tus. Sugiedojus įprastinę gies
mę, rinkomės į parapijos salę.

Pirm. W.; Kairaitis visas .^pa
sveikino ir kun. V.Mikolaitį pa
kvietė sukalbėti maldą.Pasimel- 
dę vaišinomės kavute, kurios 
fundatoriai —* Šv. Vardo d-ja.

D-ja, kasoje, turi $1.888.66. Pi
nigai laikomi banke.

Pirm.- W. Kalvaitis
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■ I Funeral Home and Cremation Service

IĮ FD.LE.
(312) 226-1344

Charles Stasukaitis

I
I l

I

Tą dieną 1:20 vai. r-likomės į
t IšMaxia High School kiemą 

ten su organizacijos vienos vė 
Ilavomis žygiavome i 
paminėjimui Šiluvos 
Lietuvos ir Tautos šventės.

Einamuose reikaluose kalbėjo 
pora asmenų. J. Gerkes ragino

bažnyčių.
Marijos,

registruotis paskaitos dieną, nes
nesiregistravusieji neturės tei-
sės dalyvauti visuotinuose rinki 
muose.

Kun. K. Kuzminskas pranešė' 
apie leidžiamas Religinės šalpos 
knygas, 
mis.

Kun. V.Milkolaitis malda bai
gė susirinkimą. Dalyvavo per H

I|i

Prašė paremti auko- j
I

^40 asmenu.
K. P.

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service
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IDAS DAIMID
GENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIA

ai

i

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

soma, apie Čilę idiktatūros
guose.
Toliau seka plati ■ pasaulio krik 

giškoji grėsmė.”. įdomus straip- 
čionių demokratų internaciona
lo, įvairių Europos kraštų KJD 
ščionių demokratų veiklos ap
žvalga. Čia duodama truputis 

KD istorijos bei- žinios iš krikš- 
naujienos, KD Pietų Amerikoje, 
KD kova už žmogaus teises,

' KD pasisakymai svarbesniais 
Jonas Mingėla klausimais ir pan. į

t , . . , _ • x - -■
Knygų skyriuje trumpai pri- 1 nariai serga. Vienas iš jų ilga- 

statoma Marijaus Blyno knyga kietis Balffo V skyr. pirm. 
“Lietuvos senovės . pamuiK- • Mackevičius, 
lai.” .... ■ • . \. Į

“Tėvynės Sargas” yra politi-j 
kos iri socialinių mokslų žuma- i

k

senovės

H rr ■ I

pranešė, 
kad priimtas naujas narys. Plo-j 
jhnu sutikome naują narį. Du I

u.

HEARTĄ
FUND r

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

Telef. 476-2345
I

I4 ‘1
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

•i

NAUJAS TĖVYNES 
SARGAS”

Šiomis dienomis iš spaudos iš 
ėjo šių metų pirmasis “Tėvynės 
Sargo” numeris.Tai taip pat pir 
masis numeris jau suredaguotas 
naujojo redaktoriaus Algirdo J. 
Kasulaičio. v

Turinyje V. Albušis pateikia 
eilę vieno žymiausiausių Ame
rikos teisininkų ir teisės isto
rikų prof. John T. Noonan, Jr.r. 
minčių krikščionybės ii politi
kos klausimais. Duodamas Ka-

jj i

las, leidžiamas krikščionių de- j 
ba- į 

lartdžio, rugpiūčio ir gruodžio ‘ 
mėnesiais. Atskiro numerio kai- ■ 

$4.00.a Gaunamas admmistra’ j

mokratų. Žurnalas išeina

na
cijoje: Adomas Viliušis, 4050 »c 
Campbell, Chicag, IL. 60632 
telefonas: (312) lA 3-8330.

s Aš visą savo gyvenimą 
valgau jautieną ir dėl to esu sti
prus, kaip jautis.
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MARTHA PLAUSKA

į He Invented, Now Owns, 
The American Dream* The American Dream

j

i

i

-ai -^4

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, HL 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN1

Aikštes automobiliams pastatyti
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5 s 
t b |

I

5k

I

■ą

i
3 
3 
I 
-i
- -.7.
3 
1
1 
i 
15

'f s
!

1 
f/>■

1

1

-

mtior Joe Kelly and Cot Sanden play the popular mi 
Asnedcan Dream

ATLANTA, GA—Joe Kelly 
Bnist have remembered hie 
ehildhood trip to the nation’< 
eapftdl where he learned there 
wm an American dream avail
able to anyone willing to 
accept a challenge.

But to be credited with 
inventing, and now literally 
WttJaf Tteintdni Dream?

exaeftg whet happened 
tai WMBptofed Jea Kelly of 
AMnft^ AlahaeBMK

ftl 4e fMeaa of achieving 
Ml ftwm be wan able to

tfhti io Me closely 
t»demwfta of 20 

eorpcmk>nK Ha 
red the ogiitered 
m the The

mam.1
Ig. iPmSsses

STEPONAS C. LACK ir SuNuS
LACKAWICZ

it fettinf the rights to ’dfc 
kibute the ęama.

Even that was m Amerf 
can dream come true, To( 
game makers rarely back idea 
for ?evr products from indį 
^iduala, bo it was a million-U 
one shot that Kelly’s B*aiz 
would even be considered 
Mil ton Bradley.

Why did American Expre^ 
Burger King, Coca-Cola, Delt 
Airlines, Walt Disney, Exxoi 
Ford, Goodyear, Hershey1! 
Herta, Holiday Inn, Kellogg*! 
Kentucky Fried Chickea 
Levi’i, Lift Savers, NaHoot 
Football League, PradentH 
RCA, Slinky and Unitą 
States Steel all cooperate?

In the early daya of ead 
of these gianta, there wee 
Joe Kelly*. Charlee Goodyear 
Henry Ford and Milton Hg| 
■hey all struggled to achie^ 
their dreama Colonel Harlase 
Sandais, at age 66 and e| 
Social Security, had a drear 
and started a successful feci 
chain, and was Kelly*! male 
inspiration. Levi Straaaa, WJJ 
Kellogg, Walt Disney, th 
storiee go on and on.

Each game include! a boat 
with twenty chapter! on hoe 
the American dream wg 
attained by these dreamu^ 
inBossatora

Jnat aa In real Ufa, playea 
of The American Dream gana 
can buy a piece of the “Rock: 
or Coca-Cola, Invent Slinky 
or Life Savan, or “take I 
flyer“ on Burger Ktac 
Kellogg atockl

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street TeL RE 7-1213

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinoii
TeL 974-4410

t

□a

ft hu ai 
|f gama.
iUy whaft

about

at 
ally,

P-agal tėvus UMANT

Gyv. Chicago, Illinois , ■

Mirė 1981 m. rugsėjo 10 d., sulaukusi 79 melų amžiaus.

Gimusi Lietuvoje. Amerikoje išgyveno daugelį n»ely.
Paliko nuliūdę: duktė Ruth Kolar, 3 anūkai — James, ir | 

ott, jo žmona Chris, anūkė Cheryl bei kili giminės, draugai ■ 
pažpstamd. Lietuvoje liko sesuo AuūM>

Velionė buvo žmona mirusio Jacob.
Trečiadienį, nuo 2:00 vai. p. p. iki 9:00 vaL vak. hūnM I 
pašarvotas Ridiko koplyčioje, 33M K. liahled SL

L-
Ketvirtadienj, eugsėjo 13 dieną 114)0 vai. ryte bus v4—H 
iš koplyčios į Lietuvių Tautines kapine*.

a. Martha Plauska giniird^ drangai ir pažjeUa
laidotarviae ir. wOedti ja

(Visi a.
uoškrdžiai kviečiami dalyvauti
eekuUnį patarnavimą ir atsisveikinki

Nrlliildę lieka: duktė, anūkai, seene, fiadato.
i, i 
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VASAITIS-BUTKUS h
—b j^Lietuvos AidaF

KAZĮ BRAZDžlONYTt 
^»m—i vadžia

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI X
iveido odai, ir kepenims. Veido odą labai gydomai 

veikia įvairios vaisių ir daržovių sultys, ku 
iš ryto atsikėlus reikia išgerti. Gražaus veido 
palaikymui labai patartina gerti petražolių, sa
lierų, morkų ar agurkų sultis, įlašinus į jas ke
letą lašų citrinos.

r.a< tmetyje Prancūzijoje madame Pompadour 
raliaųs dvaro moterys dėjosi ant veido pk 
lios mėsos sluoksnius grožinį palaikyti.

Net ir dabartiniais laikais moterys vej
alyvos

Z“ 1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003

itr—9M BM ptnMdlMte M »aak 
Mtealo kM mL

VlMt laid* 9 WCKV M* 
ban* MM AB. 
itar& Yla. HM 

9 VTBMIh SIX.
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so savo gyvenimo triūsą įėjo į šias žinias, kųrjų 
gerumu netenka abejoti. Leiskime pačioms, mo
terims nuspręsti šių patarimų tikrumą ir geni- 
mą. <
(Moteris, 1977 m. lapkričio-gruodžio mėn. nr, fl)

GRAŽAUS VEIDO ŽAVESYS

E.I ta
atdžioklinę madą, feikodamos tortūgų, 

gos. olyvos, mielių ir medaus mišinių. V 
priemonės nėra veidui kenkuningos. T 
mokėti jomis naudotis.

Vaistažolių žinovas ir gydytojas 
Meaaegue pasakoja: “Vieną dieną j mane 
tą atėjo šešiolikmetė mergaitė su savo

pany
AT(Bus daugiau) 1 s>8 S1OH 

reikia
r l * k lK

plruri veidą kiek tik galima dažniau. Labai 
gi ietinėle.

rekomenduojama: 
įplaktas ir sumaišytas s 
TuJiniU patepti veidą ir palai

ta

ą galima maitinti saldžia 
Kaip grožio kaukę 

ta;
ūiio trvmu.

sauk alyvos r
Tuo

vienas
i kiau- Moterys trokšta būti gražios. Visų daugiau

sia žavumo spindi iš jų veidų, užtat nuo pat gi-

Maunce 
kabine-

t

j

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 

SKAITYTI DIENRAŠTI "NAUJIENOS'*

\ p snsv Serter

I

12, 1984
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Chicago, 8, TU. September 12, 19R1



ir parodėme Uni 
banką, kuris gi- 

nuro- 
Jūs

— Padarėte didelę klaidą, atiduodami 
lietuviškas bažnyčias, - pareiškė Kaspar;

Šy. Kazimiero lietuvių para
pijos pirmininkas Į). S. Kaspa- 
ras, pasikeitęs keliais žodžiais 
su Vytautu Čapu, Pranu šulu 
ir ponia Kristina Austin pa
nčio būtinai pamatyti vieuą se
niausių lietuviškų bažnyčių, 
kai pasakėme, kad ji yra sekan
čiame bloke.

— Gal to užtekti. Kaip pama
tysi, tai atmintyje liks ryškes
nis vaizdas, negu vien tik iš pa
sakojimo.

—Naujienos stovi pačioje se
niausioje Chicagos lietuvių ko
lonijos centre, — pasakė Lon- 
donom svečiui 
versa! Savings
mė ir išaugo, kaip jau 
dėme, pačiose Naujienose, 
stovite prie stalo, ant kurio bu-j 
vo pridrūtintos geležinės protos, 
kad vagiliai neįsiveržtų ir neiš
neštų apylinkės lietuvų suneš-; 
tų santaupų. Dabar Universal; 
Savings stovi kitoj Halsted gat
ves purėje, tiesiai ties Naujie
nomis, 18-tcs gatvės kampe. Ki
toje gatvės pusėje buvo Oria-, 
kio alaus ir degtinės taverna. Į5 
šiaurę stovi Kazio Stasiukaičioi 
šermeninė.

— O kodėl ji vadinasi Gordo- 
no šermeninė?

—Savo laiku ji priklausė Gor_ 
donui, o dabar nusipirko Stasiu- 
kaitis. Gordono vardas palik- 
tasikad joje galėtų laidotis Gor-| 
dono draugai, o dabar ją valdo j 
lietuvis.Šalia Universal Savings 
yra trys tušti ir išvalyti skly
pai. Kai bendrovė dar truputi j 
pajudės, tai ten statys nauja i 
pastatą, pritaikytų finansiniems. . 
o tuo tarpu tie trys sklypai nau-

— Tautos Fondo Chicagos 
Kcmit etas žiu metų rugsėjo m. ( 
22 dieną (šeštadienj) rengia -

TAUTOS FONDO 
METINĘ A AKARIENE !

‘):30 vai. po pietų Lietuvių Tau
tiniuose namuose, G122 South 
Kedzie Avenue. j

Vakarienėje maloniai suliko 
dalyvauti VLIKo pirmininkas 
dr.* K. Bobelis ir Tautos Fordo 
pirmininkas J. Giedraitis

Tautos Fondas yra VLIKo iž- 
. Fondas talkina VLI 

Kui visuose Lietuves išlaisvini 
nuo darbuose, juos finansuoda
mas. Į

Maloniai kviečiame visus lie
tuvius šioje vakarienėje daly- 

imu Jūs pa- 
remsite moraliai ir materialiai 

savininkai gyvena,I Tautcs Fondo atliekamus .dar, 
prisilaiko pastogės 5^ j

Vakarienėje meninę dalį at- —__
liks sesutės Regina ir Kristina 
E’u kūnaitės iš Detroito.

Apie dalyvavimą prašome 
pranešti iki rugsėjo mėn. 18 d. f 
tel. 737-1920 ir 925-6193. Va-4 įvyko rugsėjo 9 d. Rengė RL 
karienė — $15 asmeniui.

dojami taupytojų automobi
liams pastatyti. Greta Naujienų 
esančiame name ilgus metus bu-’ 
vo Ievutės restoranas.Kol josios* 
vvra< tvuo gvvas.tas restoranas 
vekė. Ten eidavo valgyti Nau 
;ienų darbininkai ir iš toliau at
vykusieji svečiai. Ieva nepajė
gė viena restoraną vesti, buvo 
nepaprastai daug darbo, tai Ka
zimieras Norkus, namu savin in- _____*
kos.namą pardavė. Antro narnoj dininkas. 
savininkas taip pat yra lietuvis. 
Jis Bridgcporte turi krautuvę, 
ir visą dieną ten dirba, o nak
vynei atvažiuoja čia. Kampinis 
raudonu plytų namas taip pat
pat priklauso lietuviškai šeimai. yai:‘i.
Pi? įname aukšte taverna, antra-

o apačioje 
neturintieji

Kitoje 18 tos gatvės pusėje 
savo ofisą turėjo dr. Petras Za- 
latoris, šalia jo kitą ofisą tu- 
rė'o iš kariuomenės grįžęs dan
tistas K’oris.

Pietinėje 19-tos gatvės pusėje 
stovi didelis baltų p’.ylų mūras, 
kuri dabar v:ddo Amerikos le
gionas, savo laiku valdytas lie
tuvių. Dabar jis jau perėjęs į 
meksi kečių rankas. Praėjome 
pro kleboniją, geležinę bažny
čios tvorą ir priėjome prie prie
šakio, atsukto į rytus. Dešineje 
pusėje
Apvaizdos

IŠ RL BENDRUOMENĖS 
VEIKLOS

M ft

SENTRY'S

MUTUAL FEDERAL SAVINGS

tzlž W. Cermak Road

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪBA

HAL 1STATI FOR SALI
Xvwi. —

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
£8 ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS- MĖNESINIAIS 1SSIMOKXJIMA1X 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS f

Chicago, DL Tek 847-7742

BUTŲ NUOMAVIMAS 
e MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

A MOTARIATAS • VERT1MAL

BIAL BSTATI H>* 1AJ-K

Lrttvil

CICERO
Tautos šventės minėjimas

Bendruomenės apylinkės valdy- 
I.'.k atidarė apylinkės pinu. A. 

{ Skojas, invokaciją sukalbėjo 
kun. Rutkauskas, turiningą pa
skaitą skaitė A. Pleškys, pažy-

BŪKIME ATSARGŪS SU
VAISTŲ VARTOJIMU

Tik medicinos gydytojas gali» 
nurodyti, kokius vaistus reikia j 
naudoti. Iš'mti gnli sudaryti] 
pirmoji pagalba.

Du skirtingi vaistai gali tar- o o
pusavyje padidinti ar panaikin 
ti vaistu veikimą, o kartais net-j 9 butų mūrinis. Labai geros pajamos, 
gi sudaryti nuodingą junginį. 
Todėl nepatartina ligoniams 
patiems pasirinkti vaistus, gau
namus be recepto.

Tenka pasakyti, kad raminan
čios ir užgydančios tabletės esti j 
geras dalykas, panaudojant jas] 
gydytojui prirašius. j

Nevartokite vaistų <ziš akies”, 
bet tik taip, kaip nurodo med.

INCOME TAX SERVICE 5
6529 So. Kedzie Avė. —- 778-2233

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turtu Chicagcs miesto 
Dirbu ir užmiesčiuose, graft, 

įrituotai ir sąžiningai^ 
KLAUDIJUS PUMPUTI! 

4514 S. Talman Ava* 
Tai. 927-355$Dilelis butas savininkui. Geras inves

tavimas.
3 butų mūrinis su garažu. Pelningas, 
pirkinys.
Didelis, ’ gražiai įrengtas bungalow.- 
Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY

Įvykusiame RL Bendruoine-j mėdamas ,kad Vytautas be nuo- 
nės vakarų apygardos suvažia-; pelnų, turi ir minusų. Po žalgi- 
vime atstovų ir svečių registrą- Įrio mūšio laimėjimo paliko vo- 
ciją atliko Antanas Dumčius,

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkams. 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Ave^ 

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

kiečių ordinui visus prūsus, Įskai 
tant ir Klaipėdos kraštą, lietu
vių k'.'.lba neįkūrė jokios moks
lo Įstaigos ir kitką. Tikimės šią 

čienė, Pocius, inž. Dubauskas,' Įdomią paskaitą ištisai skaityti 
Pleškys. šernas, Rudokas ir Ule i “Naujienose”.
vičius. Į kontrolės komisiją Po
vilaitis, Blažys ir Kizlaitis.

Frontininkai bylos nenutrau-

iškalta pamate: ‘"Dievo Susirinkimui buvo išrinktas Apo- 
:.uvių Parapija, linaras Skopas. Į naują apygar- 

1914 metai.” Bažnyčia buvo- pra ,dos Va?dvba išrinkti:
- I */ c.

Juškevi-
dėta statyti 1902 metais, bet 
baigta statyti tiktai 1914 metais, 
šios apylinkės lietuviai sudėjo 

savopinigus ir patys pastatė 
bažnyčią.

(Bus daugiau)

— SLA 134-tos Moterų Kuo
pos susirinkimas įvyles ketvir
tadienį. rugsėjo 13 d., 12:00 yal., 
Great A.menican Savings patal
pose. 6201 S. Western Ave., Chi-
cagoje. Visos narės kviečiamos tai nė viens žvirblis 
dalyvauti. Bus vaišės. Valdyba lekiotų.

Meninėje programoje solistė 
Aldona Pankenė, akompanuo- 

. j ant M. Motiekaičiui, padaina- 
kia, bet vis keičia advokatus ir 1 vo Kačanausko Sielvartą, Šim- 
skundejus. Teismo įsakymu,1 kaus Oi, greičiau, greičiau ir 

samanota. Su-sirin- 
dar išprašė Mano

Marquette Parko apylinkei grą- Kur bakūžė 
kusieji bisui

Pergausiai naudojant tokius 
stiprius vaistus, kaip digitalis,l 
insulinas ir pan., gali baigtis 
tragiškai.

INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St 
Tel: 436-7878

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

žintas čarteris.
Priimtas pasiūlymas daugiau Gimtinę.

remti ir bendradarbiauti RL Ben Į Minėjimas baigtas 
druomenei palankioje spaudoje.! Tautos himnu.
Ypač remti “Varpą”. » Po minėjimo buvo kavųIė, už-

S. Paulauskas ■ kandžiai ir 1-isvi pašnekesiai.
--------------------- J Minėjime iš Kanados dalyva

vo ‘‘Naujienų” korespondentas 
šarapnickas. ' S.. Paulauskas— Kad katė sparnus

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLĄ IR
JOS KARIŪNŲ LIKIMĄ----------

Minkšti viršeliai. 90 psl. Kaina 84.00. 
Už persiuntimą pridėkite $1.00.

Čekį rašykite ir siųskite:

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

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKSOS

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS
N E

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

KAINA $17. (Persiuntirrui pridėti $1)

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

Li e tuvių

bereikalingų vaistų, nes laikui j 
bėgant, tie vaistai neienka savo 
vertės ir galios.

Suaugusi moteris ieško mo
ters norinčios gyventi dideliame 
bute su šeimininke. Skambinti 
733-1283.

I

turėtų, ‘
ore ne-

PIRKITE JAV TAU r* r M o od?CU-c

—Nuo pavietrės, bado, ugnies 
ir vainos, :r Amerikos augusios 
mergos išgelbėk; Viešpatie!

— Tai gražu buvo, kaip gie
dojo; bet dar gražiau; kaip nu
stojo.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
. Nsajienose galima gauti nepaprastai įdomius 

tojo, visuomenėj veikėjo ir rašytojo atsiminimus-

Dr. A. Guairffc — MINTYS IR DARBAI, 259 psl^ liečia 1905 
metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai Ii 
luaiiūphiiną_ :__________________________

Drs A. J. Gusses DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis.; Kietais viršeliais§4.00

Drt X J. Guistt — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai Tik  KLū€ r' v
Gdisia taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekĮ srbs 

sioney orderį, prie nurodytos kainos pri- 
81 persiuntimo Ižinidoms.

11* . • .

s

CEMETERY LOTS' FOR SALE 
Kapinių sklypai pard.

;Reduced to 3325 — 1 grave 
, under large tree, Sec. 6, Block 

9, Row A. Grave 19, Lithuanian 
National Cemetery.
Write te: Joan Mikalauskas^ 
2717 NW 9th Ten, Wiltdh 
nors, FL 33311. <

REPAIRS — IN GENERAL 
įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys 

TeL 585-6624

Miko šileikio apsakymu knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

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

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

Ave., Chicago, IL 60629.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

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

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje. 
Knygos kaina - $3.9f (sti per-

stančio išminčiaus 
vienas neisvwigia-

nei
sprendimų — vi< 
nai bus teisingas

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450

Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai. ■"
—— . . — --------- --- - - ~ -

Homeowners insurance
F. Zapolis, Agent 

3208% W. 95tti St. 
Everg. Park, III. 

50642 - 424-8654
tun

Advokatas
GINTARAS P. ČEPtNAS

Darbo valandos: Kasdien: nūs 
S vaL ryto iki 6 vaL vakaro.

Sestai; nuo 9 vaL r. iki 12 ral i 
k pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
1649 West 63rd Street 

Chicago. UL 60621

advokatų draugija

U V. BRIZGYS
Darbo valandos: š 

Nuo 9 ryto Ud 5 vaL popiet 
Šeštadieniais pagal susitarimą.

Chicago, lit 60629 
Tel: 778-8000 v

ran* ut Us 
world on fire

r 12, 1994— Naūjieno*, Chicago, 8, DL Wed


