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Amerikos vrldžics
■ duoda suprasti, kad paskutiniu
Gromyka pusantros valandos kalbėjo su Mondale,
laku l.bai p. d dėjo s svietų atpirmą kartą nusišypsojo
' sirrr.l liu (:hf?kk -iu, skaičius?
ir jie dabar Cen rali ’iivi
nei lnteli-« WASHINGTON, 1). C. —
; gentijos agentūrai r'.neša labai! Vzkar lygiai 12-tą valandą so-i
' daug paslapčių iš anapus Gele-1 vielV užsienio reikalų mimst-ris
Andrei
Sako, ka,d pa-|^^
rei Gromyka
fh’omyka atvy
atvyko j Baltueiius Bumus. Jį
Jj pasiliko pa’s
bėgėjių tarpe yra labai daugj tuosius
į svarbių ■
manybkų, užėmusių ! Iprezidentas.
Prie Baltųjų Bumų laukė vi
Į Savi: tų
dž’cj ir karduomenėja eilė fotografu — laikraščių
i je aukš
1 Mv-tsų valdžics pareigūnai ne- reporterių. Fotografai turėjo
' Įvardiną tų paliegėlių
n?s ne_ progos nufotografuoti preziden
s smalsu- tą Reaganą, . besisveikinant su
rusai ncz;nu. k u*: ie as- sovietų užsienio ministeriu. Pre
" ;■ mens Ameriką informuoja, tai zidentas pasikeitė trumpais svei
N-e negali pakeisti savo šnipinė- kinimo žodžiais. Fotografai nu
KOMISIJA NUSTATĖ, KAD MANILOJ
* KF M
Hnęfr ir juosiamu kariniu veiks- stebo, kad visą laiką sovietų nii• fj
, inri.
nis'erLs buvo labai rimtas. Vakar
SEN. AQUINO NUŠOVĖ KARIAI
sakytoje Jungtinėms Tautoms
R < Mrncnn, kad su adidčjusia.
MANILA, FiL K omįleto sęų. kad gėn. Fsibano Vor gali paparuoštoj kalboj buvo net susi
®; pabėgėlių b r
ne tik į J ungti-1
Beningno Ąquinov mirčiai ištirti naudot prievartą jprieš komitej nes valstijas, bet i į kitas Va raukęs, o Washingtone prie Bal
bet bevejk visi žinoĮ kad grįžusį, to nariu v. nustačiusius faktus
tųjų Rūmų net nusišypsojo.
: karų demokratijas galės komusenatorių nušovė Filipinų ka apie kitas žmogžudystes, suriš
Andrei Grcmyka
:' n;’st,J šnipinėjimai ir prevoka- Prezidentas Reaganas tuojau!
riai, mažos karo vadų grupės įsa tas su Benigno Aquino nužudy
• Jf
’ tūriams pakišti koją.
| nusivedė užsienio inmfeterį į apmuž /-'■ į
į Per pereitus kelius mėnesius Į ^kritojo stalo karnbarį, kur j:e- 000 kareivių ir iki šio meto avi
Pirmininkė Aqrave mirties j
Rugelio demokratijos buvojau galėtų aptarti visą eilę abi acijos bombomis žudo begink
(Oficialiame 'pranešime pasa
nebijojai, kaip pi pasakoja,
ausi mus lius gyventojus, o Amerikos už
■ ištremta labai daug Sovietu di-! valstybes liecbsncius kausimus
kyta, kad prezidentas Fernando bet ji..nori, kad būtų nužudyti ■
■.'j^plometų, kurie tikrumoj yra Vėliau prezidentas Reaganas pa- sienio politiką vadina “jsiutUiju
Marco ‘nebuvo.. įveltas. į kėlių i kiti komiteto nariai. Jeigu gen.
kvietė' m&lšteri -Gromyką- pie- militarizmu”.__
. _
> j.Krem-fiaūs Ampai.
žmonių žudynes, bet visi kalba,
Ver imtųsi griežtų priemonių
Prezidentas Reaganas vakar priėmė Gromyka Baltuose Rūmuose , 'Sakoma, kad naujai gaunama turns.
kad geri; Ver, buvęs Filing ka
Sek r. Shultz sėdėjo pirmuokomiteto narius, tai tada
ir
svę^S^^tkivetė
pietums.
m
formacija
is
pabėgėlių
ne
tik
j
Rvte
f
lfCniv
ka
buvo
užsukę
riuomenės
' se suoluose ir susiraukęs atidžiai
rzmciĘ
as gžli būti
vo tos
---- . ...... •
~
‘
- - ,i.c
i..ųa, bet ir susūprina L-Į - Valstybės departamentą ir ap- klausė Gromykos ka’bos, -kurio
bar dį
ganizato^K.
i r‘,as
pox..ines irį ,ar^ kelis reikalus. Pietums bu je penašių deimančiukų' buvo
tarpu
Į ekonomir<_-s .problema, žincn- į yb pakyiesta3 ir sekr. (’eorgt gana daug. Andrei Gromyko,
Lietuvių Tarybos valdybos posėdis
tai
. •, x , ,
... ž-tieji tvirtina, kad šis* pabėgėliu Šhullz. .
esto demond
oabaigęs savo kalbą Jungtinėm-,
pie kontaktus su amenkie-I
.. ' . ‘|
Savo
būstinėje
Čikagoje
Ame-,
jo
7U1.Or
... .............. i skaičiau^ padidėjimas įsaiskma
.NEW YORK, N. Y. — Ketvir Tautoms, pasikvietė į Sovietų
rikes Lietuvių Tarybos valdyba šių spauda ir radijo stotimi. Fra •
btįvo
v
-,
,
.
,
t
r,
i,
kodėl
Reagano
administracija
issivędey
A15
Walter
Mondale,
.
. tadienio popiete sovietų užsie kambarį
rugsėjo 14 d. buvo sušaukusi nešė, kad gauU prek J. Balkų- gali dal)ar sif
suitM^į
’
5
Ūau^n^;<;reik8
vo nušautas
vonio reikalų minist?ris Jungtini: dmicikralų partijos kandidatą
no Ka na, Kun
į juostė- jimi| aiį.ei„+
->• .us |an>|ai
.
ti- Kr
.nl)i
JiĮsa&rtj visųš'žiusilaltėliu. sio- posėdį, kurį pravedė dabar, vie , ■ .kalba, kur, įrašyta juostė.
.pmu atremti
Kremliaus
tarotav, Tautų atstovams paskyrė pustr prezidento pareigoms. Su jūo
me. Karo vadafsjsakęyĮąeriį
ton persikėlusių į Floridą dr. les ir issiuntmeta bet. radijo va- tinę veiklą. L
je. bylojė.*
f
ma -saugujusjfems' kardais
cios valandos paruoštą kalbą, lie kalbėjosi pusantros vsiendos.
Kazio Šidlausko einąs pirminin landėlėms, papasakojo apie in-ji
Masltyos defektoriai, sako. barnia Sovietu Sąjungos užsi? Vėliau pasikvietė fotografus,
šauti Galmaną,-' ųž-į
ko pareigas Teodoras Blinstru- formacijas Amer. Liet. Kongre , vienbalšiai- patyirtina, kad So
namų išvestai Gatriiano žmona- • '^'iąpdųai sučiupo rasų žve- bas.
nio politiką. Jis daugiau liet’ kad nufotografuotų. Gromyka
'
*
so reikalu.
vietų ekonomija labai nusilpus, JAV’, negu kitas valstybes.
ir dingusi. Vsįikai paliktu -"t>ė. jų- <la.iv4, -žvejojusi japonų van
pare’škė laikraštininkams, kad
ALTo valdyba savo posėdyje
motinos. Niekas apie ja niekt denyse;;-Iki. šio meto tiktai ruT. Blinstrubas pranešė, kad smulkiai apsvarstė Amer. Liet. o politiniai, tai raudonoji impe Klausytojus, ypač diplomatus Mondale pažiūra užsienio poli
c.‘ J<-.iA:
r-- sai - nutvilkdavo japonų laivus.
nežino.
! .
jis dalyvavo St. Petersburge Kongreso dįenotvarkę ir nu rija nėra niekad buvus tokia Jahai nustebino teks žiauriu Grc tikos klausimu jam artimesnėj.
1
.
1
s
Japonai atiduos j rusams laivą Beach surengtame Pavergtų
. silpna. Tiems nesiseka mulkiu. uiykos tonas ir palyginimai. Vi
Mondale pasakė, kad su Gro
,
. ,
Komisijos pirmininkė
sprendė kitam posėdžiui SUSI- ..
“Pblevčn” ir. paleis kap'. Jakišen- Tautų minėjime, turėjo progos
ti pavergtuosius žmones ir kas- ^iems JT atstovams jis pareiškė myka jis jokių derybų nevedė.
kenčia baimę
rinkti spalio 12 d.
ALTo Ini.
ką, kai ambasada sumokės pasikalbėti su tos apylinkės va
dien darosi sunkiau juos valdv- kad nuo 1915 metu Amerika Jis Liktai išdėstė savo pažiūras
$2.000?*'
‘
dovaujančiais
veikėjais.
Sveiki-!
ti.
Teisėja Corazon Aqrare 1Aižsienio politika nėra niekas ki- Užsienio politikos klausimais.
PIRATŲ SKAIČIUS
•bai drąsiai piayedė lyrinėj ienų,
no Vyčių seimą, iškeldamas .jų
Jis priminė, kad nepritaria So
— Sen. Charles Percy yra tur as, kaip ikįsiutęN militarizinss”
DIDĖJA PASAULYJE
t—.- Geraldine Ferraro sūnus pastangų didelę svarbą lietuviš
bet dabar, kada pranešimas bai
tingas žmogus, turi virš 7 mili Xuo Lenino laiku, vadinama so vietų karo jėgų įsiveržimui į Af
giamas ir teks jį paskelbti, tai ji John Zaccaro Jr. ragina žmo kuose reikaluose.
LONDONAS, Angį. — šiomis jonų. Jeigu nebūtų pigiai par Tetų laikai, kurios pagalba, tu ganistaną ir kurstymą Artimuo
* I
pradėjo nerimauti. Ji prisibjo, nes balsuoti už jo motiną.
Dr. V. Šimaitis pairdormavo i dienomis paskelbtas Lloyd ben- <]avęs šėrų, tai būtų dar turtin :'i specialią KGB sovietinei vai se Rytuo>e. ,
džiai ginti, Rytų Vokietijoj, Pa
kad LRKA Susivienijimo seime drovūs plaukiojimo kalendorius gesnis visą milijoną.
— Egiptiečiai labai patenkiabaltijo valstybėse la kosi tiktr
jis padarė platų pranešimą apie tvirtina; kari paskutiniais meALTo pastangas Lietuvos lais- tais pradėjo smarkiai didėti pi- j f— Pirmadienį aukso uncija karo jėg^nrs. Prieš penkis me i. kad Mubarakas atnaujino san
lūs pasiuntė j AfganStaną HM), tykius su Jordanija .
kainavo $341.
vinimo darbuose. Taip pat pa- ratu skaičius pasaulyje.
Labiausiai piratai pradėjo
pasakojo apie jo paties atliktą
uždavinį, nuvykus į veiksnių at augti Tailando vandenyse. Nuo,
stovų pasitarimą Clevelande, o 1980 metų .pradžios Tailando
kaipgi apie jų svarstymus lietu vandenyse buvo nužudyti 1376
vių teisėms ginti reikalu bei pa žmonės ir atimtas jų turtas.
sitarimus su vietas ALTo veikė
Tuo pačiu metu į vandenis
jais.
•
išvežtos 2,263 moterys. Jos iš-1
Jun. J. Pnrnskis papasako- prievartautos ir po kiek laiko
paleistos. Bet 592 išvežtos į van <
denį ir dingusios.
Tailando vyriausybė imsis
priemonių piratams suvaldyti,
bet tai yra gana brangus daly
kas. Ji rengiasi nawtoti aviaci
ją

FRANKFURTAS, Vokietiją.
>Roberl Wetzel paprašė guber ,
Vokietija.
Nuo ppereito-ketvirtadienio keli J natorių suvaldyti narkotikus ir
tūkstančiai vokiečių demonstruo nusikaltėlius. Gubernatorius atja, kad Amerikos kariai važiuo sakė, kad jis negalįs vartoti
tų namo. y.
.
j L griež-tesilių metodų. Jie būtų .
prieš veikiančią konstituciją.
j
Nešiojau tieji plakatai sako,
Amerikos karo vadovybė pa-!
kad turi išvažiuoti ne vien ame
rikiečiai, bet ir* kitos šiaurės At skelbė vokiečiams viešą protes
lanto Sąjungos karo jėges. Jie tą prieš civilių žmonių įsiveržikreipiasi *'j Amerikos karių va- mą į kareivinių sritį ir nsikinandą, reikalaudami uždaryti bazes, ‘ čius turtą amerikiečių įrengimus
Šios demonstracijos • ruošiamos Vokietijoje
, . Frankfurte _jau sukasdien. Jos pradeda įgrįsti! ūmta 169 triukšmadariai. Juo;
Amerikos kariams.
gali išsiųsti į Rytų Vokietiją.
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KALENDORfiLIS

Pietų Korėjoj 200
lietaus. Siaurės K
7 J00 tonus ryžių,

Piratai siaučia Nigerijoj, Fili
pinų salose. Malajų įlankoje,
Rugsėjo 29: Šv. Mykolas ir
Indonezijoj ir Karibų jūroje. Ni- j
Arkangelai, Kęsgailą, Litą
gerijoj reikalai, kiek' pagerėjo,1
Rugsėjo 30: šv. Jeronimas,
I kai kairiai tvardą įvedė, bet vis-;
Sofija, Žymantas. Inga
■ tiek susidaro didelis pavojus.
I
_____________
Spalio 1: §v. Remigijus,
— Walter Mondale reikalaut
entejo nuo audrų ir Teresė K. J, Girdu tis. Levini ja
' ja, kad prez. Reaganas jo atsiintj kaimelį Kaesong
Saulė teka 6:42, leidžiasi 6:42 Į prašytų, nes savo kalboje jį įžei !
ir 754 dėžes vaistų.
šiltesnis, tvankus, palis

Sovietų užsienio reikalų ministeris Andrei Gromyka vakar buvo atvykęs į Baltuo
sius Rūmus ir tarėsi su prezidentu Rca ganu.
-

Socialinis draudimas ir aprūpinimas
Ruksėjis

VI metai
Redaguoja

29, 1984, 36 (297)

PRANAS *ULAS

Klausimus ir medingą tiesti: 4436 Sa. WaahtoMw, Chios

Kada reikia sudaryti testamentą
D 'žilais atvejais mūsų vyres
nio amžiaus asmenys iškeliau
ja amž.nybėn nepadarę savo
lestameūlO; palikdami savo sūri
kiai uždirbą trhlą, nepa^kirstę
.savo attimiesiėms asmenims.

Dė? uidar^iff ifaškoįimo

3440. ?’e-Ttr
tuuA
J KL. Pasakykite, kaip gali gau- arba ne.fcK ir u telefonu — v
600-344-7872.
1 ti darteiniMk'ss pilnai neišmokė
tą uždarbį ( angliškai vad. back — A/denruzna.: Alovsii'r
v
Majerczyk
(12th
ward)
piaeipay due) pagal Federalinį Už
darbių — Valandų istatj’mą.
tą pirmadienį taiė i >u n.j-a ;
*
Petras G-skas vyr. prokuroru Attorney Gene
ATS.
Uždarbių išieškojimo ral Neit F. Harrigan ir su a.s.o
vais iš Chicagos m. Health De
reikalais yra trys keliai, būtem:
partment and Boaid of Health,
1) Fed. Darbo skyr. administ— pasakė reporteriams alder, raturius gali patarti darbdaviui,
į kad sumokėtų pilna: neišmokė- mano patarėjas (aide) Joe Ku
‘ tą uėdarbį, remdamasis tyrinėjr- lys, kuris pridėjo, kad aldermaį mo duomenimis; 2) tam tikrais nas tarsis ir su valstijos Health
deparmentu. Aid- Majerczyko
atvejais Darbo ministeris (SecĮ retary of Labor) gali iškelti by- atstovas Joe Kulys ieško laisvo
j lą teLoe, kad darbdavys sumo- komercinio ar pramoninio 'T.aia )
jkėtų sulaikytą uždarbį; 3) dar- (12-tame warde). kurį galim.•
ibiriinkas pats asmeniškai gali būtų pritaikyti liet, senelių na
užvesti civilinę vylą, lead gautų mams (Lithuanian home). Ta
iš savo darbdkvib pilDni neišfiM- čiau grupė iš Liet. B-nės atvy 
Rėtą uždarbį, tatį> pat turimus kusi pas aid”. Majėrczyką pasa
Į nuostolius, kartu su advokato kiusi, kad 12 warde nesą ieika;io Įrengti tokių namų. Pr. Fab.
honoru ir teismo kastais.
P. S. Plačiau žiūr. Chicago
Pažymėtina, kad tas darbiniu
kas negali iškelti civilines by §un-Times rep. Jim Ritte str.
los, jei jis sutiko, kad Darbo de rugsėjo 21d-

NAUJAS NEDARBINGŲJŲ .
APKLAUSI N ĖJIMAS
Fedefalinis teisėjas praeitą I
penktadienį pasakė, kad apie
10,000 nedarbingiems Social
Sec. išmokų gavėjams yra su-'
stabdytos išmokos '(payment)
tik dėl to, kad veikia klaidingos
taisyklės JAV Sveikatos Distrik
te, (U.f>. Dept, of Health and
Human Service).
Ledeiahnis distrikto tesėjas
Nichoiia.' J, Bua Įsake piave^ti
naują apklausinėjimą kiekvie
nam nedarbingam asmeniuijču
riam benefitai (išmokos) atsakylos( deniet) ar lakiinai sus-į.
tabdytOj dėl klaidingo prose }
so (apklausinėjimo).

šia iš anksto padaręs ..testamen
tą. tada tas dokumentas kalba
už jį ir >avo šeimą arba gimines
palieka laikoje be jokių sun
kesniu problemų, turimą tuirtąĮ
paskirsta nt.
i Teisėjas N. Bua pasakė, kad
Statistika rodė, Kad JAV »u !
Lietuviai teisininkai iš savo • daugeliui znidnių atsakyta pa-J
s;tuokusiųjų 10G asmenų yra praktikos teigia, kad jie neieš duoti skundą (claims) po to,kai:
išsiskyrę. Po kiek laiko tie -š- ko bet kokios naudos, bet visa medicinine evaluacąja nustatė,
siskyrę žmonės vėl susituokia da pasiryžę ir pataria iš anksto jog ned:1 ibi ilgumas buvo pakali-,
ir dažnais -atvejais kiekviena.- sudaryti kiekvienam tautiečiui karnas, idant juos sulaikytų(pie j
turi iš pirmųjų ir antrųjų su stivo testamentą. Jie sako, kad vent) noimalu dalbą dirbti pn>!
tuoktuvių vaikų. Pažymėtina, realiame gyvenime matė daug nėję ar įstaigoje.
partamento administratorius pa
— Kkt f.-iKtoriai. kaip amžius.
— Dr. Jonas Adomavičius ir
kad toks Įvykis (naujos sutuok ■nepasitenkinimų, skriaudų bei.
tars sumokėti neišmokėtą uždar
tuvės) sudaro komplikacijų tu ašarų, kai giminaitis miršta be ■ išsilavininias. taip pat turi būti
oi ir jam būtų pilnai sumokėti Lietuvių Sodybos susirinkimo,
imamas dėmesin nedarbingumą
testamento, nepalikęs turto
rima turtą paskirstant.
arba, jei darbininkas prašė Dai- dalyviai, išrkausę teis. Pr.' Šulo
Reikia pastebėti, kad teisiniu-- skirstymo ir jo visos sunkiai Hz nustatant —in a five^steps sebo sekretoriaus iškelti už jį ieš pranešimą socialiniais reikalais,
Mirt dažnai stwidtmia su gar»a dirbtos santaupos nepatenka gi’ kjiience - pasakė fed. teisėjas:
bei aki. A. Majerczyko (Joe Ku
kinįkomplikuotais šeimos klausi minėms. spaudai, radijo valan <Nl Bua.
lio) pastangas 12 warde įsteigti
♦ ♦ *
mais. Todėl mū«ų tautiečiai tu dėlėms. labdaros -Įstaigoms ir t. - Atsižvelgiant į paskelbtą nau
KL. Pasakykite, ar yra pasė- liet, senelių namus, nutarė dar
rėtų at^mHti, kad tblficse šei toliau. Todėl lietuviai teismini ją nedarbingumų asmenų apknėjimo terminas išskelti ieškiilį kartą prašyti, kad tame v/arde
mose yra būtina sudaryti testa-t kai priėjo išvados kad mūsti ifeusinėjim.ą. tas? pats federa'i-•
i dėl pilnai neišmokėto uždar liet, senelių namai būtų įsteigti.
mentus, su atatinkamais |>apil- tautiečiams nereixia bijoti
iš his teisėjas N. Bua .sakė išmo
Dalyvė O. Ankfenė
bio?
dymais bei pataisymais, kai jau anksta padaryti savo testamen- kas (benėfitus grąžinti (reinsta.
Longinas L-kas iš Cicero.... - — škotas chemijos pvofūso
Frenk. Petitas
firrimas testamentas reikia pa 1a. ne- pastarasis yra būtinai •tėd).
P. S. Plačiau žiūi. Chicago
pildyti. atsiradus naujų šeimos reikali nga> kiekvienam asme
ATS. Ieškinį del "'pilnai neiš rius aiškino stud^itams įvairių
niui. Tam reikalui ’šlnidų susi Šun-Times • pr. ■jX'kt. ‘ nr.
harfū.
mokėto uždarbio reikia iškelti rūgščių ypatybes. ■ - ižūrėkite
Sudarius nciurą testamentą,' daro nedaug, o nauda — visą
dviejų metų laikotarpyje, skai- atidžiai, — tarė jis.—Aš įme.sni
arba jį pėpiidžW (vad amend pvsiska. tiek giminėms, tiek lie- SERGANTIEMS 'ALZĖIEIMĘ.I tant laikė nuo tos dienas, kai į šį stiklą su rūgštim dvievų ši
ment), tada visi s ft i-kūmai gai uviskni visuomenei
darbdavys turėjo mokėti už- lingų monetą. Ąj^rstirps? —
RIO LIGA ^MEDICARE AP-.Ne. neištb^5y^~ Skubiai atrakę
lėtų būti pašalint: arba visli iš-;
darbi ii* jis atsisekė išmokėti.
dr/iUDą; padidino pA:
? Viena> te:si įlinkas iš
vieųąs ,studentas.—Ne9 Tai gal
*
*
*
vengti, su mažiausiomis išlaido^DENGIMA
ūj'i
^praktikos, papasakojo tokį bū-- ;<■
Grafika
mis.
-v 1 trumpus klausimus -4 trum- man pasakyti, kodėl jieištirps
’jiingą pavyzdį- Vienas lietuvis
— Medicares, ap'dmuda' nu
—Jeigu tirptų, tąi-tamšta tikrai
. pi asitkymai.,
Mūsų liet, spaudoj ir Her ra 'buvo susituokęs, jis turėjo 5 vi? mato (iid’6snę dalį išiaidų apmo-^
nemesi.—atsakė studentas.
dljo valandikėse kai kad?, para- kils ir'drtteH tnHa. Jo vaifcai tu- kėli tu p^cĮeniųf kurie serga AlKL. Paaiškinkite kas tai yra
ginama, kad kiekvienas tautietis įėjo skirtingus papfiSsttg1 ir gal zheimerio‘ liga, — pasakė Sveir
• TRA" sąvoka?
e Keliu jojo čigoną7,
padarvtų savo testamentą.
NuosaVyb^. pėš&rstymas
ATS'. Pirmiausia surenka vivoseną. Pri^š savo iškeliavimą teitos <lėp-to. sekretorė Marga
ATS.
Tai
asmeniška
išeinančio
vo ant kaklo blusą ir ją mesda
Jeigu kiekvienas mūsų tau -i anapus, tas lietuvis kelis kab ret M. Hėchker.
pagal Ilihois1pajamas (assets) ir vėpensijon',
sąskaita
.angliškai
Inmas žemyn sako:
J liau: a) apmoka laidotuvių iš
tietis paklustų siu patarimų,-lai lus
buvo užėjęs
i advokato
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KL
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paskirst i nuosavybę pagal testą-v ATS. Tai yra North Atlaii- skleidžia apie mane melagingas
gazdinti mūsų tautiečiii, bet vi vis telefonu paskambino advo Tsėjo 21 di Washington. D. C.,
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sus suramintų.
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tis starkiai mirė, nepadaręs tes ‘neturėjo laiko" pasirašyti. Star
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Vedasi už rankos ir laiko

Nauji nuostatai dovanų siuntiniams

ikarą užkliuvau už žodžio,
sakote, ketureilis, septynių ei
r buvau neskaitęs,
cs
lučių? Jį galite šitaip parašyti,
žodis “įžanga” atrodė
nesuderinta styga. Poetui ji vi j Vyriausia Praeitis, Antroji
l)ab:rt:s.
sai nereikalinga. Be to, įžangos
auiirė poeto nesupranta. Ne Pati jauniausia, paslaptingiausia
praeis nei dešimtmetis sekančio
vadinas Ateitis.
se laidos šiandieninės įžangom Trys dukros tėvo Laiko. Jifc ir
rmane
nei vienos raidės nebeliks.
Įžanga, tai dilgėlė gėlių darže Lž ranko> vedasi ir laiko”.

Nuo riigpiūėio m 1 d. j'iSp-3 reles ar skaras (po 1); storas,
yięlų Sąjungą ir jos okupuotus užuolaidas ir pn. (3 komplek
kraštus nebegalima siųsti siun- tus): įvairiu rūšių pirštines <1
£n?tfčia sjiĮnokėjus muitus. Da porą); portfelius ir rankinukus
£ąr;siuntiniai turi būti siunčia- (po 1); įvairią galanteriją (po2
įpr tiesiai per paštą, muitus už ar 1 komplektą); avalynę (2
poras); stalo reikmenių (5 kg.);
; Mažus siuntinėlius, Lietuvoj įvairių rūšių kvepalus ir kos
baąderolėmis vadinamus, ne metiką (500 g ar 1 (komplektą); •
g&Įitlpi Silpti oro paštu, jų svo- muilą ir tualeto dalykus (2
ĮIS ;lr vertė ribėta, Įpakavimas kg.); įvtairius namų reikmenis,
tuiį būti toks, jog būtų lengvai įskaitant elektrinius (po 1):‘
gąlinja siuntinuką patikrinti. Į spausdinius^ išskynus draudžia-,
siuntinius nevalia dėti laišku muosius,(po 1); įvairias korte-]
ąr kokių raštelių
les (visu rūšių po vieną, bet •
t Didesni siuntiniai leidžiami nedaugiau 10); plokšteles (10) . ’
iki 1Q kilogramų oro ar papras muzikos instrumentus, slygi-J
tų paštu, bet siųsti galima tik. nius ir pučiamuosius (po l);j
tpĮciUs daiktiis, kurie tinka ga- medžiojimo ir sporto reikme-j
Yėjiii ar jo šeimai vartoti. Iš nis, išskyrus medžiojime ir]
$aujų taisyklių aišku, kad so- šaudymo sporto ginklus ir šovi-|
yįętiniai muitininkai nustatys, nius (po 1 or komplektą); vai
ąr siuntinys yra pagal taisykles kų žaislus, žaidimus, Kalėdų eg
ir Ar prHaikvti atsiųsti daiktai lutės papuošalus, išskyrus drau
gavėjo vartojimui. Siuntinys ga džiamuosius (2. dalykus ar 1
lį .būti konfiskuojamas arba at komplektą); raštinės reikmenis*
gal "siuntėjui grąžinamas, jei (po 1 ar komplektą): pigius dn- j
hęsiįaikyta nuostatu. Grąžina-j ^lykėlius, paišelius, plunksnas ir]
ihzj.^hūtiinio pašto išlaidas apsi- kt. (po 5 ar 1 komplektą); sida- J
naokės'siuntėjas? f
, bro. aukso u* platinos dirbinius
(iki 10 kg. svorio); plastikinius
'• Komercinių firmu siuntiniai
privatiems akmenįbe sovietų, dalykus ((0.5 kg.); kramtomą
)ė>dirno
nęįsileidžiami. Taip ją gumą (200 g.).

j
J
Į
i
į
i
Į

lyje, prie pačių vartelių. Ją reL
kia is-au’.i su šaknimis.
Poetas pirmąjį savo knygom
skyrelį pavadina “Per laiko liep
tą”. Poetas tvirtina, kad jam
: ia : r.
Savo ketureilį pavadiUepia ?
na:

“Man liepia
Man eiti

įGalite skaityti, kaip norite,
atitinka rimą ir ritmą. Prisilai
ko visu poezijos taisyklių, n?t
skiemenų ir kirčių. Čia tas pats
lietuviškų žodžių turtingumas.
Dviejose eilutėse pavartotas laiko kilmininke, bet kokios skirtin
gos to žodžio prasmės!
(Bus daugiau)

GREITAI PASIKEIČIA
Lietuvos nepriklausomybės laikais Alytuje pastatyta dviaukštė mūrinė mokykla

Per laiko
Upės
Siaurutį

Viena mergina pasakoja kitai:
—Tik Įsivaizuck, kaip tie vy
rai greit pasikeičia. Pereitą sa
vaitę Anupras map begalo pati
Poetas prisipažįsta, kad jis ko, o dabar negaliu Į ji pažiū
pats neina. Eina todėl, kad kaž rėti.
kas jam liepė eiti. Nepasako,
k.’s jam liepia. Ne įsako, bet
liepia. Kas įsako, kiekvienas,
mėgstantis poeziją, gali įsivaiz
duoti. Kas įsako vaikui, mes iš
patirties žinome. Ka-s įsako pa
augusiam, taip pat galime at
spėti. Bet kss gali įsaky prie
gp metų artėjančiam poetui ,sun
ku ‘sivaizduoti.

produktai; žali kiaušiniai paukš
Jono Gutausko “Tik vienas šuolis”
čių pūkai ir plunksnos; madų
Rašo STASYS JURKŪNAS
katalogai: religinė literatūra ir
tos rūšies plastikiniai dirbi
rūpėjo pagrindinė mintis. Norė
(Tęsinys)
niai; makaronai ir duonos pro
josi teisingai jas suprasti. Ne
duktai; gyvi padarai; žuvies
Fer.sk ai tęs Jono. Gu tausko j supratęs pagrindinių nimuių,
produktai; kūdikių maistas: me “Tik vieną šuolį” ramyės netu- J nesuprasi poeto. Sekiau, kaip
dus, žiedadulkės, vaškas ir me
įėjau visą vakarą. TiA: daug tos mintys išdėstytos. Vertinau
daus koriai; biologiniai prepa
ir taip gražiai išdėstytų minčių. parinktus žodžius, jų muziką,
ratai: muzikinės kortelės.
Grožis tikrai gražus. Jos gra eilėraščio skiemenis ir net kir
Smulkesnių informacijų apie
pat? nebus įsileidžiami siuntižios šiandien, jos bus gražios čius.
įlijĮj Į^ufig'<organizuotai, dide- . DRAUDŽIAMA SIUSTI: įvai- Sov. Sąjungos nuostatus siun ?r rytoj .
Aplanke buvo kelios eilutės
į.
įįais Jjtįekiaįs,. nors ir įvairiais rus kariški ginklai, šoviniai, durJ tiniams galima gauti vietos paapie
patį autorių. Pasirodo, kad
tuvai ir kt.: opiumas^hašišas ir šte■ Sekanti vakarą 'neiškenčiau
.
T
adresais siunčiami,
,
, ,
.
i poetas Jonas Gutauskas jau bukitokie narkotikai; pornografi
v ,
-Siuiitinys tiiri būti "gerai šu5-rius ir artėjo prie
Sovietri Sąjunga nėra pas- knygelės dar kaita nepaemes.i
niai dalykai; spausdiniai, ste
Norėjau
dar
kartą
pavartyti
nau|
Ma
.n
visa vakara rūpėjo I
.pakitėtas^įuri būti lydraštis; su
reo. korektūros, negatyvai, nuo kelbusi, kokie bus muitai, bet iš jes poezijos lapus, kad galėčiau 1
L.,.()]is Jei„.u jLs ne;okinė. ,
.turiniu; be . jo vietos . -pašte užviso ko matyti, jog siekiami
traukos,
*
piešiniai/
rankraščiai,
prisiminti puikesnes vielas. Mani‘jo
. jaunas,
.
. tai
. , k;;ki
j.. šuoli jis gals
,_K j
jnidyti' blankai; Jei siunčiami
u siuntinėjimą
plokštelės, grafinė medžiaga ir’ mintini
,
r
- y- / pristabv ; r
iįyėzii leidžį imį spųudos leidišokti prašokęs 75. Pažymėta, '
įvaiipūs dokumentai, nepalankūs’muitai gali būti aukšti
nįąi,.juose negali ' būti jokių Sov. Saiungai: žaislai kariškos’ *r gavėjai pe visi pajėgs tiek
kad jis baigė Kauno universite- 1
GirdėjaiL: ka^^sifti^ipys dar
rapką'. įrašų ar pabraukimų.
rūšies; Sov. Sąjungas ir užsie-]
rubj^užsimokėti.
tą, mokytojavo Kupiškyje ir
čįą apmokėtais muitais išsiųstas
t.CrĄLlh'IA. SIUSTI: medicinos: hiniai pinigai, valdžios lakštai
Anksčiąuį&ngliškoj spaudoje --tapo grąžintas sų^TUSįšk|.i įrašu, Biržų gimnazijoje. Jis dėstė K su
ftėrmb.Metrus, Akinius ir rėmus, loterijos bilietai, čekiai ir kito-, į)įiV0 rašyta? jog daugiausia s.iun jpg . siuntiniad daik^ ir| drabu no universitete. Ten jis dirbo
įėiiūs/'. .pfotezes, ortopedinius kie vertybiniai popieriai priva-- tinių
- • gaus lietuviai,
;'• • -latviai,
• • es žiai nepritaikinti gavėjo varto- lietuviams pačiais pavojingiau’
•gūršefūš;. girdėj įmo aparatus ir tiems asmenims; pašto ženklai' tai ir ukrainiečiai, o Rusijos ploT iimuii. Mat,. giminės siuntė se
■kt: .(Visų;Yūšių po vieną); įran- ir jų kolekcijos; sėklos; žaliavos tuose gvvenantys kitų tautū pi nutei f o ji rižimsus’-rir kitų do giką, klausė filosofijos paskai-.
kįiįr-fyišų rūsių po vieną); fO-' gyvulinės kilmės; alkoholiniai liečiai beveik visai siuntinių vanėlių dalį pardavusi pragy- tas.4 Kaune gavo teologijos, o
tografijai. juėdžiagas ■ ir įvairius gėrimai; gendantieji produktai; negauną, tad valdžia stabdydami vęnimo išlaidom^.TaS^riškus pa- , Kvebeke pedagogikos daktarų
\įjiėduš,'išskyrus filmus (visiy maisto ir gėrimų produktai stik ma siuntinius norinti padayti vyzdvs, kaip kad namuose nuo- laipsnius.
Poetas Gutauskas turėjo pro
.Jūsanųpo viena ar po.komplėk- luose ar hermetiškai uždaryto' Tygybę”. į Be to iš užsienio gau Štatuose sakoma: siurftinvs gra■.t^ųkąVą';-kakavą ir cikcriją (2 se dėžutėse; pupos, žirniai, aguo tų siuntinių nemažai nueidavo žinamas arba konfratuojamas, gos susipažinti su pagrindinėmis
arbatą“ (200 g.) ; . įvairių nu sėklos (tinkami naudoti so i juodąją: rinką, siuntinius su kai prasižengta ' su^nuostatais,1; eiliavimo taisyklėmis. Jis turė-rfS'ių-priėšfcdnius (100g,); mais- dinimui);. vaistai, vitaminai; mažinus -ir spekuliacija mažė- šiuo atveju^siuritinio^rekės ne! -i° Prc,^os ir sa
save
've pažinti.
pažn^ti. Jam ;g
prMuktųš. 'išskynus drau- naudotus daiktus; medžiaginės sianti
— pačiai
• -• • senutei• ■
* 1 buvo aišku, kokią eiliavimo for- (|
. tiko
•.d^jriįiesįųs - (kiekvienos rŪSies^ ir
Al pia5>tiJ!s.*iAC
picACū; parduotos
p<u.u.u<7uu^ i
plastikinės’č> prekės,
_______ _
j______ [ ma jam yra lengviausioji ir kui?skyrius la-^ metrais; įvairūs siūlai; foto apaIri leidžia jam palikti daugiau- į I
’j^^š^^^r^ukįus; (1 kg:).;J ratoi; laikrodžiai; radijai ir tele.
' šia grožio.
iį
MilH
jušįų .po yic
vie-;. vizoriai, magnetofonai ir jų daPoetas Gutauskas vua keturei- i 2
ir.'p^aįdi-j'
.
,„,
L_.
.
.....................
..
.
............
} lio meistras. Tuo tarpu lietu- J|
iiųg ir. pjalaĮdi-l'lys; išaiškinti ir neišaiškinti foJAY DRUGS VAISTINĖ
/rįvąiriiis apatinius^ toaparato ar kino filmai;r visų
viai kito tokio neturi. Jis labai g
2759
W.
71st
St,
Chicago,
HL
į - lovai -paklodes
rūšių magnetinės: apyrankės,
lengvai gali ketureilį praplėsti į |
...... .
mplektus); ski- magnetinės jostos; mėsa ir jos
penkiaeilį. Gali sukurti ir še- |
• ETPESTINGA’ SPILDOlū RECEPTAI • FANNIE MAY SALšiaeilas eilutes. Sudaro 8 ir dvy- |
DUKYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
lika, bet pagrindas yra keturei-: I
Atdara šiokiadieniais nuo
lis. Vienintelė poezijos knyge- |
lė yra ketureilė.
Pradėjau nuo įžangos. Pirmą |L

kEETTHE CHALLENGE!

Vyriausia Praeitis
Antroji Dabartis,
Pati jauniausia,
Paslaptingiausia,
Vadinasi Ateitis.
Jos dukros tėvo Laiko,

gRVEWUH PRIDE IN’
THE NATIONAL GUARD

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

SLA — atlieka k ui trinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos
darbus dirba.
> ‘ ’

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS'5SLLJONUS doleriu
. apdraudę savo nariams.
.•
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 apdrauda -- Endowment
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo * pradžiai.
:
į•

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

SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose. _
Kreipkitės i savo apylinkės kuopų veikėju^
jie Jums mielai uacelbeš į SLA įsirašytL
Galite kreiptis ir tiesiai j SLA Centrą:

307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001
TeL (212) 563-2210

dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus tr T
SeflittettralpenUi bri rtudŲda, Iliustruotos nuotraukomis 4
,M» K. fioriTūriu, M. Sfielkio, V. Kriuboa, JL. Rūkitelės Ir JL yank

/ ‘^į TMUJTŲ IVtNTŽS LAUKUOSE, poetės, ntytojos !r tart
Rrią lčlĖI$ pirmūnė* Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dabn

For constipation relief tomorre^
j reach for EX-LAX*tonight •

bit Itkultekte. Stadija yra 151 puri., kainuoja IX

Ex-Lax helps restore your system’s own natural
rhythm overnight. Gently. Dependably. Tty it tonight.
You’ll like the relief in the moming.
Chocolated or pills, Ex-Lax is
“The Overnight Wonder!’

•> ‘ • VŪŠNHO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aptaki
Adomaičio —i Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne tanas
gailimo bruožą apraiymaa, bet tiksli to laikotarpio buities Mt»

Read label and follow
directions.

JHJVHKA8IS PAMAKTS, Henriko Tomo-Tamafcwf
ftudija apie Rytprtriua, remiantis Pakalni! |

50 metų studijavęs, kaip

frMtayi ifartroote* BnotraakamM pabaigoje duodami

H rafytojoa PctroniMa OriatafUfl aW
tr rietu naprfk. Lietuvoje ir pb
metate. Knyga turi 254 puslapi*

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

110.00

GŲ ISTORIJA. I <Mis 208 psl.
ouudomerroA, MnjKW
fane tr poHtfkoje? tfk B

3. Miko šdeikio, LIUCIJA. proza. 178 psL

$6.00
86.00
85.00

85.00

oju id imogaus tateat
5.
kainuoja *8.
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl.

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viaką, tau bet kada Ii
8et kur, bet karia kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviai
tr lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kuru Jaunium ir prof. B*
Būga pas. geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tiksHui vertimos
ir patarė mums toliau studijuoti.
Kaina |33. Kieti ririetteL

H00

waaHi. 1
12.00

ne

*
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trims menesUmf .
vienam mėnesiui

Chicago $45-00 per year, >24-00 per ,
Jx months, $12.00 per 3 months, in other USA localities $40.tX> per year, i Kanadoje:
$22.00 per si* months, $12.00 per
metamą ._________
Jiree months. Canada $45.00 per year;
pusei
metų - - _
-♦her countries $48-00 ner year.
vienam menesiui _

25 cents per copy

$45.00
$24.00
$5.00

Užsieniuose
metama __

Nuo sausio pirmos dienoj
Dienraščio kainos:

$40.00
$22.00
$1X00
$4.00

pusei metų

$43.00
$28.00

Naujienos eina
išskiriant
sekmadienius, pirnudienins ir šven
tadienius. > aidžia Naujienų Bendro
metams
$45.00 vė, 1739 So. Halsted Street, Chicago
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'Kitose JAV vietose:

vo padės kardisclo pasirašytą
laišką, kirriofnė, tarpe kita ko
snfcenhtf, kad jis, kardinolas, ne
sutinka su vyskupams, ypačiai
jam (kardinolui) daromais prie
kaistais; būk jie puoselėja viėnašdiftą nusiginklavimą ir paPrie laiško buvo pru
jungta ir vyskupų pasisakimo
(net virs dvidešimties puslapių)
tekstas - Atstovų Rūmų užsie
nio reikalų komitete.
Al. Dabšys visą susirašinėji
mą yra persiuntęs “Draugo” ir
‘ Akiračių” redakcijoms.

lūs tik kaip atgrasinimo priemonę tam. kad išlaikyti taika.
Jus, rašoma Dabšio laiške, -id
iote vienašališką nusiginki avi
mą. Jūs (sakoma kardinolui) sa
vo pacifistines Idėjas turėtume
te adresuoji Sovietų Rusijai agresobini. bet ne Amerikai. Ar
Jūs skaitėte (klausia AL Dab-I
šys) Marxo, Lenino. Stalino raš
tus? A.r Jūs skaitėte Lietuvos
Katalikų Bažnyčios Kronika? Aš
skaičiau. Aš pažįstų komunizmo
teoriją ir praktiką. Aš esu gy
Paminėta Tautos Šventė
venęs toje bedieviškoje tiron joje”
Los Angeles ramovėnai rug
Skaitytojui be abejo bus įdo sėjo 8 d. Tautiniuose Namuose
mu žinoti, ar kardinolas Bernąr | surengė kuklų Tautos šventės
minėjimą, pavadintą “Lietuvių

lietuvio laišką? Taip, net labd Šeimos pietų” vardu, kuria pro
frertai. Aleksandra^ Dainys <*r- ga buvr pagerbti Lietuvos ka-

rių Vakarų Vokietijos pasienin ir buvo besiruošią Įsi
veržti i Federalinės Vokietijos teritoriją.
Amerikos karo vadovybė niekad neslėpė pasiryžimo
naudoti atomo raketas, jeigu soviefų Karo jėgos Įžengs
nuo 9 vai. ryto iki 5 vaL popiet, šeštadieniais- — iki 12 rtl
M' sieeikis
Karvės sode
(Dabar šioj vietoj O’Hara Aeroportas)
Į Vakarų Vokietijos teritoriją. Swietu karo vadovybė
siuntė savo karo ir transporto laivus iš Lfepojos i Rūs
Kremlius ruošiasi karui, kaltina Ameriką toką, tikėdama išsprogdinti demokratinę Vokietiją, tuo riuomonės savanoriai - kūrėjai. prastam karščiui mieste - daug voj, bet po karo atvežtas Ameritarpu vokiečiai visai sovietų grasinimų nepabūgo. Ame Loc Angeles tebegyvena dar de kas susilaikė nuo važiavimo į
i. Burkšaitis — nelietuvis,
vyni
savanoriai
kūrėjai:
gene

T--.
lenginį.
Lituanistinė
mokykla,
dirba Lutz Continental Pa-s“
Soviėtų Sąjungos' komunistų partijos centro komi rikos gen. Rogers Atlanto Sąjungos karo jėgoms Įsakė
rolas St. Raštikis, pulk. Jonas kurios direktorium, po poros me
Shop dirbtuvės pačiame ga
te'o politinis biuras Įsakė Konstantinui Černenkai atleisti iasiru*^šti kovai ir kovoti prieš sieną5 peržengusius rusus. Andrašūnas, pulk. Juozas And-i1 1ų pertraukos, vėl yra VI. Pa
Marš. Ogarkovas turėjo drąsos Įsakyti nušauti be- liūs, pulk. Bronius Basiulis, ei žiūra- Tautos šventę paminėjo le Jis du metu raguolius
maršalą Nikolai Ogarkovą iš Sovietų Sąjungos karo jėgų
Baltic Bakery.
štabo viršininko pareigų ir paskyrė jo vieton maršalą vinklĮ Pietų Korėjos lėktuvą, tuo tarpu jis' neturėjo dra linis Mykolas Barauskas, kapi tos dienos (rugsėioS) rvta Lie- (Burkšaičiui reikia ištisos
tonas Gregorijus Radvenis. pulk, j tu vos vėliavos pakėlimu mokyk landos, kad, pagamintų 17 sluoks
S. Achrampjevą, kad vestų sovietų karo jėgas pasaulio ms pasakvti savo kariams Įžengti Į Vakarų Vokietiją.
Gromika ketvirtadieni paskelbė, -kad' prež. Reaganas Tomas Sereika, majoras Jonas los aikštėje ir dalyvavimu pa ni'ų Baumkucheno. Jis tvirtina,
taikbš politikos keliu. Tas pats Černenka Įsakė savo pa
Puikūnas - įr kapitonas Tumakad raguolius pradėjo gaminti
vaduotojui ir sovietų užsienio minis.teriui Andrejui Gro- madės atomini karą. Tą žinojo marš.’Ogarkovas, tą ži Turnavicrus. Senatvės ir sveika maldose lietviu bažnyčioje.
Los
-Angeles
ramovėnų
valdvC?
v
J>ezd^ne prieš 200 metų. . Da
nojo mįarš. Grečka ir Andropovas? Rusai net paskelbė, tos sumetimais pietuose -tedaly
mykai tęsti pasiruošhii'o%afui ir gąsdinimo politiką.
bą sudaro: pirmininkas - VI. bar juos tramina C.hicago^e. l’ž
Praeitą antradieni Sovietų Sąjungos prezidentas kad jie turi teisę Įžengti i Vakarų Vokietiją ir vokiečius vavo tik trys savanoriai kūrė Simoliūnas. vicepirmininkas^Anvi’-kieėiai ima $10.50.
Černenka pareiškė “Tass” agentūrai, kad negalima pasi suvaldyti, bet jiems nepasisekė’ nes amerikiečiai turi jai*: pulk- Jonas Andrašūnas, tana-s Audronis, vicepirnu kul- svaidą
Uetuviai Chicagoje taip pat
tikėti prezidento Reagano pasiūlymais tartis ir ieškoti teisę rusų i Vakarų Vokietiją neįleisti. Rusai nustojo erl. Mykolas Barauskas ir'kap. lūrinu'ims reikalams - Vladas si’k' raguolius. Tiktai jie juos
Gr. Radvenis.
t.
Gilys, iždilunkas - Jonas Vens-: pradėjo sukti ne prieš 209 mepriemonių išvengti atominio karo. Penktadieni tas pats I įpie savo teises kalbėti.
kus ir sekretorius _ Z. Kori sČernenka siunčia tą pati Gromyką i Baltuosius Rūmus,
■ tų. het prieš visą tūkstanti. KoRusai žino, kad amerikiečiai kovos, jeigu rusų karo ' Pietų ir savanorių pagerbimai Koronkevičius.
pravedė
ramovėnų
pirmininkas
’
porder/ai net ir lietuviškąkad bandytų tartis su prez. Reaganu, kaip sumažinti ato iėgos Įsiverš i Vakarų Vokietiją, jie žinū, kad amerikie
Vladas simoliūnas. Trumpas^
Radijo Klubo Balius
■vardą vokiškai parašė. Vieloj ramo ginklų gamybą. Ketvirtadienio ryte Sekretorius G. čiai naudos atomo bombą, jei rusai veršis į Vakarus. Bet
momentui atatinkamas kalbas'
Shultz informavo Gromyką. kad prezidentas Reaganas orez. Reaganas jiems patarė tartis, o nesiveržti. Gromy- pasakė VLlK’o* ir Lietuviu skau- į Kalifornijos lietuvių radijo i guolis, jie parašė “Ragvolis”.
Chicagoje raguolius gamina
penktadieni patars Sovietų Sąjungai grįžti Į Ženevos ka nekalba apie planuojamą jų pačių įsiveržimą i Vo tijos vardu - Myk. Naujokaitis,: klubo metinis balius šiemet ren Baltic
Bakery, esanti 1627 So.
konferenciją ir tartis, kol pavyks susitarti nevartoti ato kietiją. jeigu jie nesiverš, tai amerikiečiai atomo bombų Lietuvių Bendruomenės varau giamas spalio mėn. 27 d. lietu Hermitage Ave. Ji pardavinėja
mo raketų karo veiksmams. Po paties ketvirtadienio po nevartos.. Pats prez. Reaganas jiems priminė, kad už - LB Vakaru Apygardos pirmi vių šv. Kazimiero parapijos sa raguolius 2616 West Lithuanian
lėje. Baliui programą
pregn i m ą ruošia
pietę Gromyką, nekreipdamas jokio dėmesio Į sekr. G. pusvalandžio bus Bomborduojama Maskva. Rusai nesi ninkas Rimtautas Dabsys,- Ame-1■ y ikas Aloyzas Jurgutis.
Blaza Ct. Baltic Bakery ima po
rikes Lietuviu Tarvbos vardu-!
$4.50 už raguolio svarą, o Ma-rShultzo Įspėjimus, tvirtina, kad Amerika pradės atomo veržė, tai JAV ir bombų nevartojo.
vietinio skyriaus pirmininkas,
: quette Parke esanti Baltic KaLIETUVIŲ RAGUOLIAI
kara.
Japonų admirolai taip pat buvo Įsitikinę, kad Ame Antanas Mažeika. BALFo varJ
i kery ima $3.50 už svarą.
PIGIAUSI IR GERIAUSI
Miniesteris Andrei Gromyką toliau nuėjo. Jis penk rika nekovos. Jie nuskandino kelis Amerikos karo laivus du - VI. Pažiūra ir Amerikos
Lietuviškas raguolis geriautadieni planuoja eiti Į Baltuosius Rūmus tartis su prezi Havajų vandenyse ir manė, kad jau galima siųsti laivy Legiono vardu - iuž. Vyt. Vidu-' CHICAGA, Hi. — Lietuvių sias ir skaniausias, nes lietuviai
dentu Reaganu taikos klausimais. Sekr. Shultz oficialiai ną Havajams užimti. Bet kai tas japonų laivynas nebe giris. Taip pat kalbėjo Simas kepami raguoliai yra pigiausi, nuo amžių 'raguolius gamino se
Gromyką informavo apie prezidento pokalbio su Gro grįžo, tai japonai pakeitė savo nuomonę apie amerikie Kudirka. Savanorių - kūrėjų geriausi ir skaniausi.
novės Lietuvoje ir. dabar Marvardu už renginį padėkojo pulk.. Rugs. 27 d. Chicago
Tribune (fuetle Parke. 2616 West Litbumyko planu, o Gromyką, nekreipdamas dėmesio Į pada čius.
J. Andrašūnas, ta proga papa-i maisto skyriuje paskyrė
i ketvir-; anian Plaza C t. Vokiečiai nemorytą Įspėjimą, prezidentą Reaganą kaltina vedančiu
Sovietų maršalas Ogarkovas norėjo veržtis į Va šakodamas trumpą epizodėlį iš. tadaalj puslapio raguoliams
ap-i ketų raguolių gaminti, jeigu jie
Ameriką prie atomo baisenybių. Gromyką naudoja tarp karus, bet kai jam priminė Midway ir Japonijos admiro anų laikų kariuomenė* laikų gy-Į
tadalĮ puslapio raguoliams ap-į neturėtų “vokiečio” Burkšaičio.
tautini forumą, kad galėtų suversti bėdą Amerikai dėl lų likimą,, tai politinis biuras patarė Ogarkovui pasimo venimo. Pabaigai žodį tarė A. Į Chicagoje lietuviai
pagaminai
Audronis.
pasiruošimo atomo karui, kada Vakarų Europon sovietų kyti iš japonų karo vadų.
geriausius. Puslapiu įdėta ir į Premi ja laimėjęs žurnalistas
karo vadai yra sutraukę daugiau karo jėgų, negu šiaurės
Reikia turėti vikį, kad penktadienį Baltuose Rūmuo Publikos šiuose /Lietuvių šei Hardy Burkšaičio fotografija su Boger Siinur tvirtina, kad ne
Sąjungos gali turėti.
se prez. Reaganas Įtikins ministerj .Gromyką, kad su mos” pietuose - rugsėjo 8-to-Į Bsmnkuchoną padalančiais “iš turtingieji noriau padeda bėdon
sius proga galėjo būti daugiau! sukti” kriukias. Hardy jau ne- patekusieųis žmonėms, negu tur
Liepos pradžioje rusai sutraukė milijoną sovietų ka amerikiečiais geriau tartis,, bet nevartoti jėgos.
Pinigus reikir siųsti pašto Money
Orderin' kartu m utiakytoir

<>

s

(buvo apie 80), bet esant nei- lietuviškas vardas. Prūsų Lietu- tingieji

M. Lukšienė (S. Daukantas, 1955 m., Įžg.j konstaįtavo: “S. Daukanto laiškai rodo plačią mokslinę
SIMONO DAl KANTO
erudiciją: jis tuo metu jau žinojo kai kuriuos istoi rinius šaltinius, kurie tebuvo paskelbti vos 20 am
LIETUVIŠKA VEIKLA
žiuj. Jo mokslinių darbų yra trys svarbiausio^ ša(Tęsinys)
ikos: Lietuvos istorijos veikalai (į juos Įeina is
dalies if. etnografija), tautosakos ir lingvistikos
S. Daukanto biografas prof. V. Merkys (S. ; darbai
”.
Daukantas. 1972 m.) akcentavo: “Pažangieji kitų
TAUTINIS BEI LIETUVIŲ RAŠYTOJAS
tautų mokslininkai jau garsino Daukanto vardą
savo tautų kalbomis... romantizmo ekspresijos
S. Daukanto gimtinėj, dabar valdomam Tiri“Darbams” ir kitiems Daukanto veikalams stigo.’ šinskų sodybos kieme (Kalvių kaime), randasi
matyt, kad šieveikalai visų pirma buvo istorijos paminklinis akmuo su žodžiais: “Šioj sodyboj f7^
raštai, varžomi faktų ir objektyvių kad jų auto N.28 d. gimė lietuvių rašytojas Simonas Daūk^rrriui bene artimesnis buvo racionalizmas... Dau tas”. Mokytu Lietuvos bei lietuvių rašytoju jį
kanto raštai, leksikografiniai dartar buvo verti laikė vysk. M. Valančius ir kiti. Ir visai teisiuffld)
nami ir kaip svarbus kalbos mokslo šaltinis. Ypač nes Daukantas, laikydamas savąją*, kalbą branplačiai šiuo šaltiniu nautfojosf prof. X Jablonskis, gausiu lietuvių turtu, pasižadėjo tik lietuvjakwiĮžymusis Vokietijos kalbininkas p¥&f. E. Fren rašyti savo vidntaučiam ir šį pažadą pilnai įvyk
kelis”.
dė, nors sąlygos labai nepalankios, lwip ir paaiš
Prof. J. Lebedys (8. Daukanto biblioteka. kino rašytojas S. Matulaitis (“Varpas”, 1890, I
1947 m.), kuris tyrinėjo Daukanto biblioteką, ra nr.): “Nemažai reikėjo drąsos rašyti lietuviškai...
tio kad jos savininkas buvo plataus akiračio ir in Visi garsūs to laiko rašytojai, vadindami saVė’fltteresavosi teoretiniais istorijos, kalbotyros, filo ♦uviais, lenkiškai rašė apie Lietuvą. Daukafdaė
sofijos, pedagogikos, teisės raštais. Ir taip labai nėjo jų keliais, pats išsirinko sunkų kefią fHettb
vertina mokslą S. Daukantas (“Darbuose” pra višką) kuriuo ėjo ligi pabaigos gyvenimo”.
tarmėj) : “Mokslas ir gudrybė giminės yra amži
Daukantas rašė labai daug įvairiais lietuvių
na ir visų di( ž susia gaibė, dėlkogi Hetuviarir že tautą liečiančiais klausimais. Šato raštai# pr
maičiai negali .' ?ngtis, idant pasiektų tą laiptą iėjo pradmenis lietuvių tautos atgijimui bei at
sriesyhės; ant kur o išsikėlė kitos giminės?“. Prof. gimimui. Būdamas kuklaus būdo bei neieškoda
J. VENCLOVA

mas sau garbės; Daukantas pasirašinėdavo savo
raštus Įvairiais slapyvardžiais: Jokubs Laukys.
Antanas Vaineikis, K. Myiė, Jonas Girdenis, J.
Devynakis, Antanas Žeimys, Jonais Raganius, Mo
tiejus šauklys. Jonas Purvys, sudarydamas vaiz
dą, jog lietuvių raštijoj bei literatūroj esą daug
rašytojų, o gal tuo norėjo parodyti, kad lietuvių
kultūrinis gyvenimas yra turtingas ir pan.

Poznanėj. Rygoj, Tartu, Peterburge ir Maskvoj,
kurie lietė Lietuvos bei lietuvijų tautos istoriją.
Ir aplamai, mokėdamas gerai rusų, latvių, vokie
čių, lotynų, prancūzų kalbas, jis galėjo gerai su
sipažinti su jam prieinamomis istorijos mokslo
literatūros žiniomis. Nors anuo metu, istorijos
šaltinių mokslas buvo tik formavimosi stadijoj,
tačiau iš Daukanto laiškų galima pastebėti.

LIETUVOS ISTORIJOS TPA AS
kv

Pagal literatūros istoriką D^ Veličką (Liet?
Lit., TT t.) pats S. DAUKANTAS save laikė isto
riku ir buvo pasiryžęs parašyti tokius istorinius
feikafna. kūriūosė būtų atitaisyta svetimųjų bei
lietuvių tautos priešų padalytos skriaudos bei
'klaidos Lietuvos istorijai, šiam tikslui atsiekti
.jie turėjo gerą mokdini pasiruošimą: istorinių
Tresksitij k laimė pas geriausius to meto Vilniaus
universiteto istorikus prof. Igną Onacevičių,
.prof. Ig Danilevičių ir dar kitds, iš visuotinės isto
rijos jo žinios trečiam'semestre buvo Įvertintos
“labai gerai” ir ketvirtąjį — “gerai”, istorines studįtfč gifirtb užsienyj — Karaliaučiui, o gal ir kifari
0riė-jb, doės Ir labai sunkiu keliu, prie
pirminių ir la&d svarbių LietūvOš istorijos šalti
nių, bWeftt. prie Lietuvos Metrikos dokumentų,
tarnaudamas Senato įstaigoj Petrspilyj.
Daukantas buvo gerai meipa’žinąs su Lietu
vos istoriniais Šakiniais. Jis žinojo beveik visus
istorijos šaltinių leidinius, išleistus Karaliaučiui

e

(Bus daugiau)

Vakar pasibaigė Aleksandros Vaisiūnienės
“Vegetariška mityba ir sveikata”. Ji išefc knvgos
formoje. Kas norėtų «ią knveą Įsigyti, tai nrašonarašrti tokiu adresu: Mr. Jurris Jašinska^;
“61 Fast 7th St., So. Boston, Ma., 02127.
Kelias dienas Naujiena a-knrąoje eis J. Venc
Hv'mi “Simano Daukanto lietuVifka vcr'kL”,
ia pradėsime Pušėną.
e

♦

t

PiT.ePu merii Naujienų ntlamou' Ajo L Pu
reno romanas “Susitikimas Montanoj”. Šiomis
lienomis pradėsime spausdinti to paties antoriav.s rauią romaną “Kova ir meilė”.
Krs norėtų Įsigyti Pušėno “Susitikimas Mon-”,oi” J'r kitus jo leidinius, nrašome kreiptis Į
Senutės leidyklą. S27 psl. $5. Petras Genila, 2Q6j
Hobson, Hot Springs, Ar. 71913
4—Naiijienc*,

Sat.-Monday, S-pt. 291, 19RI

. čiau jai Val*tvbČ5 Tarybos
SSi
lyku;, atsisukęs Tarybos nario, , _
ministerio ir įgaliotinio teisių,
ir t.t., lygiai priešingai, negu
VAKARŲ VĖJAI
tštikrtijų. kaip kas buvo įvykę!
Modernios poezijos knyga. Kaina 5 doL Minkšti
Tuojau nubėgau ‘Komunisto” 1
. ecfekcijoii.kuri buvo Zavadskio
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus
spaustuvėje, ir sutikęs «eniai be
tokiu adresu:
matytą buvusį dar 1910—1911
bendradarbį, Belgijoje studija
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608
Funeral Home and Cremation Service
vusį m. mano redaguotos ‘"Vi
suomenės” ir kurį laiką Škotijos
Charles Stasukaitis
1729 S. Halsted St
•Rankpelnį” redagavusi Joną
Šepetį (vadinamą Mukarium,
FD.LE.
Chicago, IL 60608
Adomavičium ir dar kitaip), I
DR. PAUL V. DARGIS
(312) 226-1344
24 Hour Service
įteikiau jam savo protestą prieš |
SUSIRINKIMŲ
gydytojas ir chirurgas
iškraipytą mano bylos atpasa- z
PRANEŠIMAI
Westchester Community klinikom
kojimr kurį jis pažadėjo tuojau =
Medicinos direktoriui
išspausdinti. Tačiau slinko diez na pc dienos, buvau dar kitą h
S. Manheim RcL, We9tch«ster9 HL
kartą ten nubėgęs, bet jau Še«
VALANDOS z 3- 9 darbo diennmig
— Joniškiečių Labdarybės ir
pečio nebepagaudnmas, kiekvie
Kultūros klubo susirinkimas
ną kartą vis kitąredaktoriu ap
TeL: 562-2727 arba 562-2728
įvyks antradienį, spalio 2 d., Vy
lodavau, kuriii kiekvienas išsi—
čių salėje, 2455 W. 47th Street.
sukinėjo, žadėjo, atidėliojo, ligi
Pradžia 1 vai. po. piet. Visi naman kiti jau paaiškino, jog Kap
i
iiai kviečiami atsilankyti. Bus
sukas neleidęs mano protesto
Service 461-8200, Page 06058
daug svarbių pasitarimų ateities
spausdinti, nes kitaip, sakęs, rei
i’eikalais. Po susirinkimo bus
kėsią vėl bylą iš naujo kelti, j I
Mikas Šileikis'
Jesicca
eniausia ir didžiausia laidojimo įstaiga
vaišės.
A. Kalys
Taip
ir
gavau
tenkintis
ir
gin-n
r
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tis nuo priekaištų tik "‘Laisvos j
4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS
Mykolas Biržiška’ ’
Lietuvos” pranesimu— Lietuviu Brighton Parko
Td. 127-1741 — 1742
3921 West 103rd Street
O
čia
dar
prisipynė
dalykėlis,
Valandos pagal snatarimą
IŠ 10-1920 METŲ VILNIAUS
kuris drauge su anuo nelemtu j g
4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
rių susirinkimas įvyks ketvirta“Komunisto” rašiniu gerokai bull
Telefonas 523-0440
vo suklaidinęs kai kuriuos Kau- |
Metų, Anelės salėje, 4500 South
Tai buvo I 12 (sekmadieniu, rhendantūros) pasitikau I-jo ka- no veikėjos.
MODERNIŠKOS AIR-CONIHTTONED KOPLYČIOS
Tahnan. Narės kviečiamos atsi- Rytą tik atsikėliau, kai atbėgo bineto_ yidaug reikalų ministerį
OPTOMETR1STAS
Po pirmo bendre komisaru 1
.ankyti ir pasiimti savo bilietus ‘tg’ pat. naktį
Maskvos per ir II-jo valstybes kontrolierį VI. posėdžio brolis Vadovas manel__ ;
KALBA LIETUVIŠKAI
Daugpilį atvykęs trnario brolis! Stašinskį, kaip.ir mes, likusį
2618 W. 71st SL TeL 737-5149
įspėjo, jog revoliucinė vyrahi-L__ —
dieną, Dariaus-Girėno posto sa- Vaclovas; jau švietimo ’komisą- j Vilniuje. Jis klausinėjo manęs
Tikrina aki&. Pritaiką akiniu?
sybė esanti painformuota mane:!
ras: Atbėgo ne tik įlasšvėikjnti apie suėmimą Ir tardymą reikš turint “tarybiniu” sumų, kurias Į
ėje, 4416 S. Western Ave.
ir “contact lenses”.
/ E. Strungys (hesimatėrrie’ nubi T915 m. ru damas nusistebėjimo, kodsl jo
Angarietis galįs iš manęs atim- !
dens) , bet ir Įsitikinti, ar Kap- nėsūėmę. Tik čia vėl atsirado
f ir iškelti man naują bylą. Bro
Dr. LEONAS SEIBUTIS — Upytės Draugiško klubo
Eidukevičius, kuris jį pastebė lis patarė man ariduoti jam dad
sirodo, brolis buvo. jam pasiža jęs prišoko ir. rodydamas jį pra Ii tų sumų, o jis čia pat kelis Į
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
susirinkimas įvyks penktadienį, dėjęs pasiimti vadovauti švietiI
TĖVAS IR SŪNUS
einančiam. raudonarmiečių p:
PROSTATOS CHIRURGIJA
syk daųgUu man duosiąs gimspalio 5 d., Anelės Kojak salėje,
. įėmišariatin,; j4 aš būsiąs ruliui, sušuko:
3656 West 63rd Street
MARQUETTE FUNERAL HOME
riazijefe* ir šiaip švietimo reika- [
4500 So. Talman AteJ Pradžia'■
laisvas.
Taigi/
mMytf-ir
brolio
Valandos: antrai 1—4 popiet,
. Jams- Aš jam išdaviai!; 10.322
1 vai. po pietų. Nariai kviečiami nusistatymas pafehgvįiid man
"mark, ir parodžiau dalį likusių P
atsilankyti. Po susirinkimo bus taip greit ištrūkti iš kalėjimo.
. b
2533 Wo 71st Street
■tik rudeni- jis pateko i įkaitų pas manė pinigų mokyklų ir
Ofiso telefonas; 776-2880,
vaišės.
A. Kalys
""IO S°'
Ave., Cicero
jUadendjes telef.: 448-5545
Davęs žinią Janulaičio ir Vi- skaičių, drauge su jais balandžio mokslo įstaigų man duotais k vi I
I godskio Šeimom apie laidavimo mėh. buvo išvežtas Daugpiliu, o tais; tai buvo nežymi dalis ma-,
UTARA ŠAUKIA
Telef. 476-2345
reikalą, apie 12 vai’. ntSėjau ka paskui Smolenskan, iš kur tik no vadyboje esamų pinigų. Bro
RUDENINĮ SUSIRINKIMĄ
:
po
ilgų
derybų,
kaip
ir
kiti
įkailiui pranešus komisarų posėdy I
lėjimai! atsiimti ten paliktųjų
■
I
I 7 TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
piri1
lai,
tebuvo
paiėistasje apie gautus iš manęs pinigus
Florida
CHICAGO, IH. — Trečiadie savo daiktų—laikrodėlio, L
I
nį, rugs. 3 dieną Brighton Pari ginės ir k. Pro šalį vežiku pra-j Mano tardymą, gana teisingai ir kvitus, tatai, tur būt, to pat
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI
ko namu savininkų susirinkimas važiavo darbiniu^ fei^bos pir. < iš mano žodžių, bet ne tiesiog Kapsuko, ‘‘Komunisto” 1919 I
f
%.,V/
v . iŠ riiaho" lūpų, apraše “Laisvoji 17 nr. 12 buvo paversta. “Lietu
įvyks Nekalto Prasidėjimo pa
1919 p 14 nr. 4/17 ir vės Tarybos įgaliotinio” “visų
Prostatos, inkstų ir šlapumo
rapijos salėje, esančioje 4420 S. žmona T iš. toio; stir n^nim pasisveikino. Grįždarhaš •> kalėji- •> į
gy18;
tjje nevy- reikalų ir pinigų (apie 100 tūks. v_
takų chirurgija.
Fairfield. Pirm. Viktoras Utanusakydama(pavyzdžiu, rb.)” perdavimu švietimo komi- i
ra primena-, kad susirinkimas mo raštinės. Mickevičiaus gat-_
5025 CENTRAL AVĖ.
sami. Nors mano prašomas bro- g
bus svarbus, namų savininkai pri vėje prie patTegnd-.į^u (ko- jog nesutikęs, kad kas už maSL Petersburg, Fla. 33710
VANCE FUNERAL HOME
Į ne laiduotų, “nes kitai valdžiai lis jau nr. 15 (1 25) paskelbė 1
valo šiame rudens susirinkime -------- ---------- ■. ’
tikrą jo gautąją sumą, užsimin- I
TeL (813) 321-4200
žmonių.
: ■ . -įV.;.
į kraštą užėmus tuo pačiu senoji
dalyvauti.
damas ir apie kvitus, bet kau- E
1424 South 50th Avenue
Atvykusieji galės klausti sve valdžia nustojo savo valdžios
Šiame susirinkime dalyvaus
niečiai
jau
buvo
suklaidinti,
o
alderman Al. Majerczyk, at- čius visus politinio’ -gyvenimo teisių”!?). Tačiau “Komunistas”
Cicero, I1L 60650
aš aiškiau sakytis negalėjau.
1919
FHirir.
U
etr.
“
Bvtisių
Ta
vyks, demokratų kandidatas klausimus, o Majerczykas atsa- .
(Bus daugiau)
TeL: 652-5245
pertaaustymec
Paul Simon, lietuvis John Tarkys į žmonių gyvenimo, saugu- ( rybos ministerių parodymai”
Iš įvairiu itstumŲ.
landis ir visa eilė kitų įtakingų mo ir gatvių judėjimo reikalus, i pranešė, taip lyg aš tik laukęs PIRKITE JAV TAUr-MO ~ONU>
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI
tarybų valdžios, kad tik įteiKANTANAS VILIMAS

|
I

I

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

TeL 376-1882 ar 376-5996

Golden Egg
And Cheese Salad Sandwiches

PERKRAUSTYMAI

|

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

f National osteopathic med/c/he week

Aikštes automobiliams pastatyti

7ZTBE OBSERSED JUM f~Z 1900 BECAUSE...

Leidimai — Pilna apdrauda
ŽEMA KAINA
priimam Master Charge
ir VISA korteles.
R. iERĖNAS.
Tai. 925-8063

DOCTORS.OF OSTEOPATHS
D.O-'S, ARE THE FASTEST
GROWING HEALTH CARE
PROFESSION. A KELLOGG
1 FOUNDATION STUDY
J Projects a 71% growth
FOR THE OSTEOPATHIC
PROFESSION DURING
THE 19803. ___ _—1

RADIJO iBIMOS VALANDOS

STEPONAS C. LACE ir SŪNŪS.
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

Mtedienlab fr

2424 West 69th Street — TeL RE 7-1213
SMiee WOPA • 14M AM
traasUueiamM ii ■*&•¥ NuMĮa*

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Ulinoi*

Tel 974-4410
77MW

Goldes
7U9 Sa. MAPLEWOOD AYR.
CHICAGO. K-

---- _—

1/4

VASAITIS-BUTKUS
'S PRACTICE
IST/C MEDICINĄ
AT IN G THE
E PATIENT
NOT JUST THE
ASE OKIHJURX

KAZt MAZDtlONYTt
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
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1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois

..<1** Telefonas — 652*1003
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Chieagos Balio Apygardos skyrių atstovų;**
^pasitarimas riidchs vajaus reikalu
r—
1984 m rugsėjo 23 d. 1 vai.*
kuilių salėje pirm. St. Vanagunas' sveikindamas skyrių atsto
vus' ir svečius, pradėjo susirin
kimą, Perskaitė dienotvarkę.,
kuri priimta be pataisų.Ap.Bag-1
doną pakvietė būti sekretorių j
mi.
Kadangi kunigas neatvyko,
lai invokacijos nebuvo.
Minutės atsistojimu pageibtu
mirusieji.
Praeito susirinkimo protoko
las priimtas ir be skaitymo.
Pirm. St. Vanagūnas pranešė
apie sunkiai sergančius narius.
Balfo V skyriaus ilgametį pirm i
J. Mackevičių ir A. Kareivą.
...Sveikinimai' Vytauto Didžio
jo Šaulių Rinktinės vardu svei
kino J. Maskonis ir prižadėjo
auką S50 dol...
P. Padvaiskai — Medžiotojų
įr Žuvauto jų (vardu; perdavė
J. Mackevičiaus sveikinmą;
Buvo visa eilė sveikintojų,
taip kurių Vyčių Seniorų ir gar
bės narė A- Gabalienė. Ji pri
minė,kad mumb bebūnant trem
tyje Vokietijoje pasiuntė Baltas
du vagonų rūbu ir šelpė tremti
nius pinigais.

gūnas.
— JAV R. L. B-nės Mar- Į
1982 m. surinkti Apygardoje
qu-ette Parko apylinkės valdyba
viso per M6,000
I rengia RUDENS BALIŲ š. m. J
1983 m. per $43,000.
‘ Prisimenu, a. a. J. Jasaitis, : spalio mėn. 20 d. (šeštadienį),
kai buvo pirmininku, dejuoda 6:30 vai. vakaro Šv. Mergelės.
vo. kjd nepr. ėgri surinkti $50,- Marijos Gimimo parapijos sa
900. Didelių vilčių neturiu . ir lėje, 6820 So. Washtenaw Ave.,
1984 m/’
Chicagoje, Ill.
Surengtai Jaunime Centre pik
Trumpą meninę programą
nikas. kuriame dalyvavo daug
atliks p. Linda Burbienė. Bus
žmorrų, davė: $3,243.
Pu kelių pasitarimų, nutarta patiekta šilta vakarienė, veiks
surengti Balfo 40 m. veiklos mi- baras, dovanų paskirstymas ir
nėj'mą Jaunimo Centre su ban kiti netikėtumai, šokiams gros
ketu lapkričio 4 d. Saulė išnuo “Gintaro” orkestras.
Maloniai kviečiame narius,
muota. bilietai atspausdinti.
Puvo trumpi skyrių atstovų prijaučiančius ir visą lietuvišką
pasisakymai, kad jau pasiruošta visuomenę atsilankyti į šį pa
rengimą.
rudens vajui.
Dėl informacijos skambinkite
Dar sveikino Alto ir Sanda
131rom vardu inž- G. Lazauskas ir tel. 431-4616,
vyskupas Tvakis. Visus sveiki 4639.
Pakvietimai g’3imami ir pas
nimus palydėjome plojimu.
Viso registravosi 77 atstovai. visus valdybes narius.
Valdyba
Buvo ir svečių.
Lapėnui vadovaujant, sugie
į— Juozas Kapočius, Lietuvių
dota “Lietuva Brang*”.
Pirm. St. Vanagūnas visus Enciklojiedijos leidėjas, atvyko
dalyvius pakvietė vaišėms, ku i Chicagą, kur planuoja pabūti
rių fundatoriai buvę Fr. Žio kelias dienas.'Jis leidžia papil
gas, o dal ar -ūiius Midland tau domą LE tomą. Kas norėtų užB. Brazdžionis sveikino savoj pymo b-vės direktorius P. Ž;osoma telefonuoti 858-3837. Jei
radijo vardu ir prašė gausiai
dalyvauti rugsėjo 30 d. rengia Pasitarimo dalyviams buvo kas norėtu visą LE ar jos leidiišdalinta Ealfo Chieagos Apskri rių reikalais gauti tikslių žinių, ‘
mam piknike.
Kiti sveikintojai pažadėjo skir ties 1983 m. Rinkliavos Aukoto tai prašoma telefonuoti tuo pa
čiu telefonu.
jų Sąrašas — apyskaita.
ti organizacijų vardu auką.
Tai neįkainuojamas darbas,
Balto centro valdybos vardu
sveikino p. Dzirvonas ir dėkojo j■ parengti aukotoju sąrašas su
— Chieagos Lietuvių Spaudos
už gausias aukas, kurias persiunjI duotomis aukomis- Viso 28 pus. klubo narių susirinkimas įvyks
čiamos vargstantiems brol iams i; lapiai. Gili padėka valdybai už .penktadienį,- spalio mėn. 5 d.,
i v:są veikla, parengtą apyskaitą
Punske, Lenkijoje ir kitur.
7 vai. vak., Lietuvio Sodyboje,
' Apskrities vald. vardu prane- •- ir vaišes.
6515 So. Kalifornia Avė. Nariai
!
Maistą
parengė
Elena
PajeŠimą padarė pirm. St. Vana_prašom gausiai dalyvauti, nes
dienė su talkininkėmisiSalomeyra svarbių reikalų aptarti. Bus
ia Jonuškiene ir Dana Česnau
diskusijos iškeltais klausimais,
skiene.
-T
o nariai prašom užsimokėti na
Jeigu pavadinčiau "rūpininčia rio mokestį.
Valdyba
šeimininkė, patarnavo pristaty
mu virtuvei reikalingų produk
,— “Lietuvos Aidų” radijo
tu. J. Bagdžius.
“ L
ienjBants
programos rudeninis pobūvis. SENTRY* I
Sųsidafe
įspūdis
iš
skyriaus
gegužinė įvyks rugsėjo 30 d.
Flea & Tick Coiiar
atstovu ir Apygardos valdybos Šaulių salėje. 2417 W. 43 Str.
p^neš’imL kad varui gerokai p vadžia 12 vai.
pasirengta. Sėkmės'
K- P. Bus įdomi programa: sol. EgXj2sF3eas •
iKfcs
--------. lė Rūkštelytė dainuos linksmias
eiRKlTH jay taupymo bonus
dainas, akomp. R. Mockui, bus

&U1 BfTATl
Marai, Zami —

MA1 £ STATI FOK SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM!

CR fEMATS NUOŠIMČIAIS

MĖNESINIAIS 1SSLMOKUIMA11.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

KAZANAUSKAS, Prezidentu^ ‘

Jce Ku'ys, Al. Mejerczyk, Viktoras l’tara, ir R. Daley ir vietos
politikai dalyvaus Brighton Parko namų savininkų susirinkime
ateinantį trečkidienį, spalio 3 d. 7 vai. psrapijes salėje.

2212 W. Cermak Road

BUTŲ
;>valgių, gj:s jaunimo
Gintaro orkestras. Bus ir Laimės
Šulinys.
Makniai kviečia visus lietuvius
atsilankyti į ši Aida Radijo po
būvį, tuo p^rems'te programos
išlaikymą.
“Lietuvos Aidų” Komitetas
Lietuvių
Namų savininkų dr'jcs valdyba
saukia informacinį susirinkimą
parapijos "salėj ? š. m. spalio 3
d. 7 v .v. Dalyvaus valdžios at
stovai. Bus kavutė. Prašome
skaitlingai dalyvauti. Valdyba
>— Brighton Parko

— SLA šešto (6) apskriičo
metinė konerencija* įvyks sek
madienį, spalio 7 d.~, 2 vai. po
pietų, Lietuvių Evang. Reform,
parapijos salėje, įėjimas iš šo
no, 5230 So. Artesian, Chicago:
Kviečiame kuopų valdybas ir
delegatus dalyvauti.
Valdyba
ATEINA IZRAELIO IR
PAGONIŲ TEISMAS

“O kada Žmogaus Sūnus ateis
su savo garbe ir visi angelai su
Juo, tada Jis atsisės į savo gar
bingą sostą. Jo akivaizdoje bus
surinktos visos tautos, ir Jis juos
atskirk vienus nuo kitu, kaip
piemuo atskiria avis nuo ožių;
Jis pastatys avis savo dešinėje,:
o ožius — Jcairėje. Tuomet Ka- i
ralius tars tiems, kurie bus Jo
dešinėje: “Eikite, mano Tėvo
palaimintieji’, paveldėkite jums
nuo pasaulio įkūrimo priruoštą

' rJ^Tąiijiėnpse galima gauti

NUOMAVIMAS

e NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS * VALDYMAI
karalystę... Tuomet Jis tars ū
» NOTARIATAS • VERTIMAI.
tiems, ki?rie bus kairėje, “Eiki
te, nuo manęs, prakeiktieji į
VlfiŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTOTU
artimąją ugnį, prirengtą vek
nmi ir jo angelams. “Mato 25:
5. BACEVIČIUS — BEll REALI
31.34, 41
INCOME TAX SERVICE
Kviečiame pasiklausyti visus
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
šios radijo programos antradie
nį, spalio 2 d. 8:45 vai. vakare
banga 1450 AM per “Lietuves LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
K1.EKTROS ĮRENGIMAI
Aidus” .
PATAISYMAI
ČIA GERIAUSIA VIETA
Turiu
Chieagos
miesto ULSn
Sekmadienį, spaJio 7, 9 vai.
Dirbu ir užmiesčiuose, greit
LIETUVIAMS.
ryto išgirsite “Gerąją Naujieną
garantuotai ir sąžiningai.
KLAUDIJUS PUMPUTI!
Lietuviams“ radijo banga 1 190 9 butų mūrinis. Labai-geros pajamos.
4514 S. Talman Avė,
AM per Sophie Barčus progra Dilelis butas savininkui. Geras inves
TeL 927-3559
>
tavimas.
mą su tema: “Apsigynimo stra
tegija”.
3 butų mūrinis su garažu. Pelningas
jJei turėtumėte klausimų, ma pirkinys.
DĖMESIO
62-80
METŲ
AMŽ. VAIRUOTO
lonėkite parašyti, prisiusime Didelis, gražiai įrengtas bungalow.
'Tiktai
$126
pusmečiui
automol
knygelę: “Kaip atgimti iš §a.u7 Nebrangus.
liability draudimas pensininką
Kreiptis: A. LAURAITIS
jo”. Mūsų adresas: Lithuanian
ŠIMAITIS REALTY
4651 S. Ashland Avė.,
Ministries, P. O. Box 321, Oak |
Chicago, III.
TeL 523-8775 arba 523-9191
INSURANCE — INCOME TAX
Lawn, II. 60154.
,
2551 W. 63rd St
Tek: 436-7878

— Raleigh, N..Ca., Velna Bar
feld nunuodijo savo motiną ir
kitus tris, o dabar verkia, kad <
gubernatorius atmetė jos pasi
gailėjimo prašymą. Ji bus 22
elektros kėdėn sodinama Ame
rikos moteris. Turėjo sužadėti i
nį Stuart Taylor, rengėsi vesti,
bet susipyko, tai įleido nuodų
į jos maistą.

I Dengiame ir tafeemė

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininkę ir Darbininkiy ;

GOVERNMENT JOBS
$16,559—$50,553/y ear.
Now. Hiring. Your Area.
r.Call 1-805-687-6000
Ext. R-9617

Dažo namas iš lauko

knygą apie

ir. i§. vidaus.

;

Suaugusi moteris ieško; moo
ters norinčios gyventi, dideliame
bute su šeimininke. /Skambinti
733-1283.
'
'lAlij

Oręanfrt ear poete te

JOHN GIB AITIS

Jw a Bom

Advokatų įstaiga

save gasolm.

.(Town of Laka)

Skambinti YA 7-9107

(312) 776-8700

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

M ruoiiatė* keliauti — kreipkitės J Lietuviu Įstaigą:

Miko šileikio apsakymų knyga
“Liucija” jau atspausdinta.

“LIUCIJA”

>727 S. Western Avs., Chicago. OI. 60643
Telef. 312

238-1787

1 ffemok&Buj pturaxTlmJU ntatkant lėktuvu, traukinių, latru kelio
(eruUei), vienbučių ir automobilių nuomaTimo rezervacijas; Parduoda
Mioaių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus kL’ašta
l Sudarome iškvietimus giminiu apailankyiM Amerikoje ir taikiame tafar
uacijaA įsaia Kelionių reikalai*

a «4.?npyk'^„xS>??d:^<ChXrt*r9d

ta .eliM raa-rmoc riet*

i « aakato — prieš 45-60 dlenm

Autorius pavaizduoja lietuvių
gyvenimą nuo XX šimtmečio
pradžios iki II Pasaulinio karo.
22 ilgesni ir trumpesni apsa
kymai, 184 psl. Kaina
Gaunama “Naujienose” ir pas
autorių: 6729 So. Campbell
Ave., Chicago, IL 60629.

Good service/GoodpriCQ
F. Zapolls. Agent
4208% W; 95th St.
• Everg, Park. 1U.,
10642 - 424-8654

Advokatas

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

Nsajieoow galima ganti nepa
štai įdomina gydytojo, Tifnomtaės veikėjo ir raš
dminitnua.

_Triaminic® Syrup
Triaminicin® Tablets
_
or
lriaminic42® Tablets
R>r Allergy Relief
that’s notning to
sneeze at.

Dr. A. Gtwea — MINTYS IR DARBAI, 259 peL, liečia 1905
metq įvykiu*, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ii
nsbrū^nhnf ____________ 99.00

i

Dr. A. J. Gossea *— DANTYS, jų priežiūra, cveikats Ir
grofia. Kietais vlrieliaie
.
94.00
Minkžtaia vlxieHaifl, Hit
0.00

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

Dr. A. J. Gossoi — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai Tik____ 92.0*
Gefijna taip pat užsakyti paftu, atsiuntus fekl ai

$17. IPersiuntnroi pridėti $1J

« Maskvoį
tlmo

Į

Darbo valandos: Kasdien n
8 vai ryto iki 6 vai vakaro.
Sežtad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL
b pagal susitarimą.

049 West 63rd Street
Chicago, AL 60629

ADVOKATŲ DRAUGIJA

V. BYLAITIS
fr V. BRIZGYS T
Darbo valandos: Noo Vrytottl
3.

DR. ANTANO J. GŲSEN0 RAŠTAI

3

Honiepwnerslhsuranc

TeL 776-5162

American Travel Service Bureau

Naujienos, 1739 S. Halsted St
Chicago, IL 6MCB

Taip pat daromi vertimai, gim
iškvietimai, pildomi pilietybės
šymai ir kitokie blankai.

GINTARAS P. ČEPĖNAI

Ilgametis patj runas — sąžiningas darbas

KAINA

Notary PublicINCOME TAX SERVIC

6247 S. Kedzie Ava

Čekį rašykite ir siųskite:

r

K

STATI A

4612 S. Paulina St

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

ARVYDASKIELA

4259 S. Maplewood, Tel. 254-i

Darbas garantuotas.

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLĄ
JOS KARIŪNŲ LIKIMĄ-

tuojamė ir esame apdrat

*6557.St Tahnon-Avenu

BRIDGEPORTE išnuomoja^
mas 6 kambarių butas, švarus ir
šviesus, antrame aukšte. Apžiū
rėjimui skambinti 226-7040.

LIETUVIS DAŽYTOJAS

AUGUSTINO PAšKONIO

TeL 847-77<

Chicago, DDL

RENTING IN GENERAL
Nuo m.o i - 1

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS
619 puslapių, kietų viršeliu knyga

1AAJI

tądien
mu
ra

