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Over One~Md&on 
In The United
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PAUL P. -SARGIS, >
National President ■ ' • ■
Lithuanian Alliance of America • - <

On behalf of President Ronald Reagan I wish to extend to
you an invitation lb attend a briefing and reception for leaders į 
of National Fraternal Congress of America, and their member 
societies on Tuesday, October 9 at the White House. The pro
gram will begin at 2:30 PM in room 450 of the okl executive 
office building..

Please plan, and try to arrive at the Pennsylvania- Avenue 
entrance of the old executive office building .at 2:00 PM. Please ; 
respond by Friday October 5, 1984, to 202-456-7787 with your 
legal . name, Sociad Security number and date 
cation will be required upon your arrival at 
office building.

Wil’HB

r.<
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South China
Sea

PHILIPPINES

Įsiklcpojo i 31 metų KGB agentę, atidavė jai 
svarbius dokumentus

LOS ANGELES CaL - 17 me Į
• tu Richard Miller, vedos ir 20 1
I metų ištaimavęs Federaliniame *

Investigacijos Biure, iriklcpojo Į
i 31 metų Amerikoje dirbančiąį

; KGB agentę ir perdavė jai svar
bius valstybės dokumentus.

FBI agentas Miller susipaži-; 
no su Svetlana Ogorodnikov. įsi

J klūpojo į ją ir pasiryžo atiduoti
Į jai viską, kad liktai galė’ų ją pa- i 
į traukti savo pusėn. Josios tik- į *
.j roji pavardė buvo Wolfson, bei j 
į važiuodama Amerikon ne tik ji, I 
} bet ir josios vyras pasivadino;
Į Ogorodnikov, kad skambėtų ru- i 
siškiau .

Suimtieji bus kalėjime iki teis
mo.

Visiems trims 
bausmė 
ties bar 
kovai gali gauti kalėjimo 
mirties. Tai priklausys nuo 
les, kurią Millerio perduoti 
kumentai padarė Amerikai.

gresia didelės 
s. Miller gali gauti mir- 
rsinę ,o o abu Ogorodni- 

iki 
ža- 
do-

KARDINOLAS SIN PATARĖ RUOŠTI 
DEMONSTR ACIJ AS BE PERTRAUKOS

Prezidentas neturi nuovokos apie tikrovę, kariai'
: ' .... ruošia saturnaliją sadizmą

^LANILA, Filip, salos. — Fi- bet praeitą savaitę prezidentas 
lipinu ■farifaiolas Sin vakar per. ir vėl pasiuntė policiją vaikyti 
radiją pasakė kalba, kuri kiek- demonstraciją. ‘ lieni.okratai ro- 
viėną fįBpinietį privertė pagal- rėjo taikiu būdu priminti prezi- 
volį. -.7 . -’„z į dentiri^ kad jis privalo suitaįdy-

^uyale, negalima - žu-

Filipinų salose siautė labai stiprus žemes drebėjimas ir užliejo daugeli salų. Tai
fūnas patraukė Į Rytus užliedamas dau gelį salų.

ITALŲ POLICIJA SUĖMĖ KELIS 
ĮTAKINGESNIUS MAFIJOS VADUS

Suimtas Napolio Camoros vadas; 45 metų ■ 
biznierius Cira Moresa

nai neiu^foį; 
gyv

^yti

męs# į-
. teisės’, ruošia d® 
naltjas ir p’rifeš 
ventx>jus'-“yartoja^didž?aB^ą"ša- 
dizhią^.--

Pariamėnias ■ nepajėgia su- 
tvarkyti 19-metų kraštą valdan
tį prez. Ferdinando. Marcos. -Par 
lamentas priėmė įstatymą, ku
ris uždraudė vyriausybei stab
dyti’ir vaikyti demonstraacijas,

CHICAGO, III. — Chicagos 
meras Harold Washing tonas ir 
Cook apskrities demokratų par
tijos pirmininkas susitarė dėl 
O’Hare aerodromų darbų. Gin
čas ėjo 80 dienų. Kelis kartus 
svarstė šį klausimą, bet nega
lėjo susitarti. Jeigu praeitą kar
ią nebūtų susitarę, buvusieji 
darbai būtų nuėję niekais, nes iš 
federalinės valdžios nebūtu gavs 
darbams pinigų.

Tikrumoj ginčas ėjo del ken- 
trsktų O’Hare aeixxironie dii- 
banėioms bendrovėms. Kor_- 
trakius turi tvirtinti miesto vai
dyba, bet visa tai atima, nepa- 

I prastai daug laiko. Visi norėjo 
: pridėti savo trigrašį prie O’Hares 
] da;t'-ų Ikontraklų. Galų gale 
Į susitarė paskinti 5 žmonių ko-

(Reikalas tiek toli nuėjo, kari ' 
Svetlana Ogorodnikov “’alsisky- į 
re” su savo vvru, Nikolai Ono- r 
rodnikov. Vaikai buvo su tėvu. ' 
bet Ogorodnikov labai norėjoj 
juos pamatyti. Agentas Miller I 
žinojo apie Ogorodnikov “skyry- i 

.she partijas žmonės išmesti be- bas” ir rūpesčius.
Richarde T.--Bteteing, Los An

geles FBI skyriaus viršininkas, 
j žinojo., kad agentas Miller daž- 
į^ai buvo nepatenkintas. į;et jis 
nežinojo' kad sovietų agentai bū 
tų tiek - paveikę.

Bretzing priėjo išvados, kad 
baigė ap- 

viską paskelbė sa-, sukti galvą agentui Milleriui. | misiją, kuri tikrins mažesnius 
vo metiniuose mokėjimo laks-j Pr'eiĮą pirmadienį Bretz 
tuose. Ji pati — neturėjo laiko J do vau jam i agentai apsu 
jų paruošti, tai pasitikėjo advo-1 sitikimo vielą ir suėmė 
kato paruoštą atskaita ir pasi-i tris: agentą Milleri, 
rašė. j Ogorodnikova ir jos

.Dabar paaiškėjo, kad josios kolai. Rasti Millerio perduoti 
pajamos buvo didesnės, bet ji^ dokumentai Svetlanai ir įvairūs 
visko neįrašė. Viename lakšte j kiti dokumentai.
neįrašė $646,500 pajamų, ę o kr i Tuojau visas reikalas perduo- ty, 
tame lakšte neįrašė $395,000 r tas teisėjui. Teisėjas Roger Mc-1 Herms

Reikalą tyrinėja atstovų rū-.Kee paskyrė visiems trims kalė- Į rius ir Bland Weissban. 
mų komitetas, bet jam uz’ms. jimą iki teisino. Advokatai pra- --------------------
daugiau laiko viską patikrinti? še paskirti užstatą, bet teisėjas! — Penktadienį, 6:03 vai. ryte 
Respublikonai rengiasi ją ir vėl / adsisakė keisti savo nuomonę. I pakyla erdvėlaivis, 
persekioti susirinkimuose.

partijos gavo 51.1 %' balsų. Tai 
labai didelis laimėjimas. Ger-

veit iš visų savivaldybių komi
tetų.

į .piliečių.
GERALDINĖ FERRARO
NE VISKĄ PASKELBĖ

WASHINGTON. D. C. — Ge
raldine Ferraro, demokratų par
tijos kandidatė viceprezidentei ’ Ogcrodnikaiv jau 
pareigoms, no

,ROMAį it,
turi už' grotų 70 Įtakingiausių 
partijos vadų ir skiptai su jais? 

! dirbančiais -agentų Daugiausiai

Spvvbė I^įuja, 
^turnaląžšį' iš- j 

akią dė*j _ _ ,v .
- -Krašto -slieme Sicilijoje ,-is kurios ėjo 

iie- r‘virus Italijos kam- 
----- , Sicilijoje, ypač ~ Palermo 
mieste mafija jau porą šimtme

čių smarkiai veikė. Italijos ka- 
jrabinierių vadas buvo perkeltas 

pa- i Siciliją, kad nustatytų mafi- 
į jos įtakingasnius vadus ir juos 
• atiduotų teismui. Atsiųstas ka- 

rabinięrius pulkininkas buvo 
, ,.... . . . . . {nušautas, užmušta jo sekretorekardinolas kebais atvejais t$pe-’ ’ . . . J.. ,. ir pačiupti visi pas ji rasti do- jo prezidentą ir valdžios afeto- , \ T. . . v. .kumentai. Jis labai gražiai su

čiupo Milano srityje veikusius 
mafijos žmones, į jo rankas/pa
teko mafijos adresai, kai sura- 

Ido pagrobtą Amerikos karo va
da.

Maresa vadovavo Camoros 
grupei

tvirk
mes
gyvėsy

; mcmsfriidft,' '.jątstatyta ^us.;
;■ konstitucinė, tvarką Praeitą sg>- 

vaitę buvo .nušautas vienas- de
monstrantas ir- sunkiai sužeistų 
skaičius siekia dvidešimt, 
■reiškė kard. Siif; • v '

Kardinolo kalba padarė« gilų

SLA Dargts

vus, kad negalima leisti valdi-, 
niams savivaliauti.

Manoma, kad komisija buvu
sio senatoriaus nužudymui iš
tirti jau baigia spausdinti pra
nešima apie nužudymo duome- c 4
nis. Policija ar karo vaxiovybe 

j gali bandyti sustabdyti tos ko
misijos pranešimą ^nes tyrimas 
rado, kati kariai buvo suruošę 
sąmokslą sem Aqino nužudyti.

I Bet karo vadovybė yra pasiry
žusi neleisti teisti kariu, todėl 
Maniloje yra labai didelė įtam-

I pa.

ILalų policija jau Napdlio srityje veikė mafija. 
Ji nuvoį. labai gerai suorganizuo
ta, bet ji kitaip vadinosi. Napo
lio mafija vadinosi Camera. Ji 
.vadovavosi tomis pačiomis tai
syklėmis, bet truputį kitaip tai
komomis. Atrodo, kad Cam orą 
turi ryšius su senomis Italijos 
masonų grupėmis. Jie nieko 
bendro neturi su šių dienų ma
sonais, kurie vengia mafijos, bet 
jie palaiko ryšius su senais ma- 

i sonais. Cam|orui priklauso vie
nas kitas dvasiškis, kuris jiems 
būna labai naudingas.

Kaip galėjo į policijos rankas 
patekti turtingas Camoros va
das — sunku nustatyti. Bet po
licija patyrė, kad Į biznio įstai
gą ateidavo žmonės, kurie nie
ko ten pirkti neturėjo. Policija 
suėmė dažnus biznio lankyto
jus, neturėjusius jokio biznio. 
Policija dar rengiasi padėti už 
grotų kitus 52 mafijos narius.

JAV prokuroras F. Smith pa
sižadėjo padėti italams, stumda
mas kelis mafijos narius.

ATLEISTAS NAUJAI
PASKIRTAS PROKURORAS

KANCLERIO KOHL 
KOALICIJA BYRA

BONA, Vokietija. — Kancle
ris Hehnut KohJ buvo įsitikinęs, 
kad jis turi labai stiprią koalici-i 
ją, bet rinkimai į savivaldybes 
aiškiai rodo, kad jo sudarytoji 
koalicija ne tokia stipri, kaip 
jis buvo įsivaizdavęs.

Savo Taiku krikščionių demo
kratų susidaro 46.3% visų Vo
kietijos balsų. Praeitų rinkimų 
metu surinko net 43% visų bal
sų. Tuo tarpu praeitą sekma- 

į dienį jie gavo tiktai 41.1%’ vi
sų paduotų balsų.

Mažiau balsų gavo ir vadino 
mi laisvieji demokrafai. Jie ne
gavo tiek balsų, kiek jie anks
čiau gaudavo, bet vis dėlto jie

I apsigynė. «
I Vestfalijoj daugiausiai laimė- 
I jo socialdemokratai ir vadina*

n«. Grynųjų partija. ■ Abi šios

WASHINGTON D. C.
Prez. Rcagsnas paskyrė rinkimi- j 
nės savo kampanijos koordina-; 
torių J. William Petro šiaurės ’ 
Ohio valstybės prekurerą.

Nespėjo valstybės departa
mento atstovas Jam Harrington 
paskelbti žinią Teisingumo de
partamentas gavo protestą prieš 
Petro pakyrimą. Ohio valstijo
je eina byla, kuri sudalys inte
resų kcnfiiktą teisininkui Petro.

Naujai paskirtas prokuroras 
tuojau buvo atleistas iš pareigų.

— Geraldine Ferrara skraido 
lėktuvu ir sako rinkimines kal
bas. Ji kaltina prez. Reagmą 
dėl buvusio prez. Carterio ap
kaltinimo del Beiruto ambasa
dos priedo išsprogdinimo. Rea- 
ganas atsiprašė Carter).

— Harold Washington labai 
patenkintas, kad tarybos nariai 
susitarė su juo dėl darbu O’Hart 
aerodrome, 
bo keliems 
taoroems.

Jis tikisi duoti dar 
šimtam savo pažis

visus 
Svetlaną 
vvra N:- •. V

j kontraktus. Didesnius darbų 
i kontraktus tikrins miesto vade- 
i vybė, bet apie mažesnius spręs 
' sudarytoji 5 žmonių komisija, 
i Ją sudaro James Filsch, Pietų 
Į Chicagos Daniel F. Grishman, 
' Pakr dešrų gaminimo bendro
vės prezidentas Man* F. Hager- 

moterų lygos atstovė, L 
^tsargon išėjęs biznie-

1
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Kas žinotina apie sveikatos apdraudę
Pagal Medicare d-t.itymą. ligo
ninei i^diandą gaunu tįsi, 

kę G5 metų amžiaus

Kongreso priimtas Socialines 
A pu raugo, (Social Secucrty) į s 
tatymas sveikatos globos planai 
pensuos amžiaus sulaukusiems, 
žmonėms Pagal tą Įstatymą; 
k ekvit nas dirbantysis sulaii- 
kęs 65 metų ir vyresnis, gauna 
ligoninės patarnavimą (hospital 
care).

Ką duoda, ligoninės apdraudu?

SU
Kiekviena^ su >i r g mas (each 

spell of ilne-s) prasideda būti 
užskaitomas nuo pirmosios į li
gi nine ar slaugymo namus (nut 
>ing home) priėmimo denos ir 
baigiasi 60 dienoms praėjus po 
te kai pacientas ligoninę ar slaū

ba hospicare) galioja visiem.^ 
dirbantiesiems vyresnio amž- 
žmonėms. Pagal ta ulana, keik- O v k’

vienas susirgęs 65 metu ir vy
resnis žmogus gauna gleba(ca- 
r e) ligoninėj iki 90 dienų kiek
vienam atskiram susirgimui”. 
Atvykęs i ligoninę pacientas tu
ri Įmokėti nustatytą sumą. Nuo 
antros dienos apdrauda moki“ 
iki 60 dienų; tai yra ligoms, ap
mokėjęs už vieną oieną. gales 
ligoninėje nemokamai sirgti du 
mėnesius.

Ligonis ligoninėje pats 
apmokėti už pirmąsias 3 
kas. kraujo, jei bus reikalinga 
trrnstuzija Dangau bonku krau
jo ligoniui prireikus, apmokės 
medicare apdrauda

Meti care (hospicare) apmo
kė- taip pat ir rengeno peršvie- 
timu> (X spindulius), diagnos
tiką (ligos tyrinėjimą) ir pan. 
tyrinėjimus, lankant kliniką die 
nos metu (negulint ligoninėje), 
bet turės nustatytą sumą iš 
vo kišenės įmokėti. Tokie klini
kos lankymai gali tęstis iki 20 
dienų (out patient visit*), pa
baigti* e primokant penktąją sąs-

turės
bou-

Punktukas Anykšė’uose

JŪS KLAUSIATE
K1 Ai* asmuo gali neleisti 

angį, (disherid) savo žmonai ir 
vaikams paveldėt i, nei vardines 
jų testamente9

Algirdas Pdiauskaihs

ATS. Ir uiio ir ne- Tačiau siu1

j tucktinis gali prieštarauti (angį. 
J renonce) tokiam ;estamentui, 
| trečdalį (įstatyme pasakyta, one 

trečdali (įstatyme pasakyta (one 
third) paliktos nuosavybės, jei 
pasiliko iš sutuoktuvių vaixu ir 
i pusę (one-half), jei neliko vai
kų. Vaikai gali būti išskirti š 
paveldėjmo (angį, disherited), 
dėl bet kokios priežasties testato 
riaus)

KL. Pasakykite, ar aš galiu 
testamento vykdytoją (executo- 
rių) paskirti asmenį, gyvenantį 
ne Illinois valstijoje?

jonas M-ccs

..TorJiOrtiE

Apie tuos žmones, kurie 
įsikalbą sau ligą

KL. Pasakykite, ar galima įsi
kalbėti sau ligą? ,

Birutė Vilnietė

ATS. Iš vienos pusės mes tu- 
lime saugotis ligos ir, pasireiš
kus jai, privalome visomis prie
monėmis nuo tos ligos atsikra
tyti. -y

Bet iš kitos pusės, neturime 
patys sau įsikalbėti ligos ir dre
bėti iš baimės aėl kiekvieno 
menko sunegalavimo.

Dažnai atsitinka ir taip, jog 
nuo užsikiėtimo iki tikrosios li
gos yra tik vienas mažas žings
nelis. •<

Med. gydytojai sako, kad to
kia baimė atsiliepia į žmogaus 
nervų sistemą ir sumažina žmo
gaus organizmo atsparumą ža
lingų bakterijų išsivystymui.

Dalia Š-nė, MD.

Je: per tą laiką ncoagi> ir rei
kės ilgiau pasilikti ligoninėje, 
tai už kievieną tolimesnę dieną, 
dar iki 30 dienų, turės pats pr< 
mokėti

Be to, jei er tas 90 dienų 1- 
gonis r . -
!»ktis ka p privatus, psr.iuo if' 
pats mokėti Visas sąskaitas. Va
dinasi. kiekvienam susirgimui 
ligoninės globa, su savais pri- 
.-nekėjimais. siekia 90 dienų ar
ba 3 mėnesius.

Tie čia išvardint: prmokėji 
mai nebuvo pakeisti iki 1968 
m., poto keitėsi, žiūrint ligom- 
niu kainu kilimo.

Ligoninėje ligonis gauna:’ ai 
pusiau privatų kambarį ((nuo 2 
k i 40 lovų k: mbaryjėį b) nur- 
sės-patarnavimą (tik ne priva-

darbuotoji? na rna\ imlr; d) Ii-į 
is nebus išgijęs Jųrės toliau goninė> įrengimais ir priemonė-;

’mis p?<inaudoj mą, kaip tai de
guonie tanku, važinėjama kė
de, kriaukiliu ir t*, t.; e)’tokius 
vn-stus, kurie yra leisti ir nus
tatyti ligonines medicalinio šta-

rbo; f) ligoninės intemų ir re-

zidentų bei specialiai studijų tik ourhy apmokės tik tose ligoni- 
slaL ligoninėje dirbančių-gydy- nėse,kurios bus pasirašht^ps su 
to ų patarnavimą, tik.neprak- federal valdžios Hgoninėk glo^ 
likuojančic gydytojo, kurio pa- bos (medicare) sutartu 
tarnavimui gauti reikia specia
liai apsidrausti užpildant nus
tatytą formą- ,

Džiova sergantiems ir proto 
(mental) ligoniams taisyklės 

! yra kiek kitokios, nes pastaruo 
sius gylio feoralinės valdžios įs
taigos. * . V

Kid Social Security už •- b^t 
kolų medicare patarnavimą ap7 
mokėtu,-reikia, kad gydyti jas 
parašytu specialu paliudymą, 
j c. g 1 ;
sti* i ligoninė'. y-

Medicare sayo daili )86^') su
moka. bet kokiai hgohiuei; jęį 

! reikalas buvo labai. sku-‘ 
Į bns f emergency) case); tokiais 
atvejais apmoka net. įęi ligonį 
būtu reikalas gabenti į-kito kra

pšto ligoninę, kai .^avo krašte ato
kias arti nesant ar trūkstant re i 
kalingų gydymui’ priemonių.

Ne-kubiais atvejais Sočiai Se>

Dcir nepamirština, kad medi
care numato iki 100/dienų.-mė-. 
tuoc^e nursės ai’ kitokio ligoni
nės parsovalo. nario lankymą 1;- 

na-

•y- 
ntio-

gonio namuose ar globos 
muose (nursing home).

Diagnostikos (sveikatos 
rimo) tarnyba rentgeno
traukas (XR spinduliūš) ir kt- 
radiaciją, chirurgių tvarstymąj 
gipso uždėjimą ir t. p. -A
Ką gilinta apdraustieji pagal 

medicrittįiip d'pdratįdą
■ Minėta departamente Sociali - 

jiės apdraudos. administracija sa. 
vo brošiūroj “Yoltr New Health 
Insurance” mdticairnės apdrau 
.los programa nuteiks ligos at
veji; j. sekančius, patarnavimus c

■‘C N . -

s Gydytojo ir chirui-go patar
navimą ligoninį -gydytojo ofi
se, ligonio namuose arba be>: 

. kur kitur; ; . -• . ,

- Iki 100 dienų (nursėįar ki-
■ to gydytojo paskirto ligoninės
I peisonalo. nario) vizitų ..aplan-
i kymų) namuošė.Tam nebus rei i

ATS. Taip, jūs tai galite pada
lyti, tačiau toks asmuo turėtų 
įnešti piniginį užstatą (bond), 
jei Probate teismas būtų I11L 
nojaus valstijoje. 

♦ * *
KL. Pasakykite, jei aš turiu 

namus Wisconsin valstijoje, bet 
gyvenu IHinojuje, kur tokiu at
veju j turėtų įvykti Probate teis
mas, kai aš mirčiau?

Ignacijus J-nevietas

■ ATS. Jei jūs gyvenate (domi- 
į ciled) Hanojaus valstijoje, tai 
j Probate tesimas turi būti ten, 

’ kur nuosavybę turite savo var- 
j du; jei Wisccnsino valstijoj nc-

1

vaikų buvo Prancūzijoje garsu
sis filosofas ir mokslininkas

^“Blaise Pascal”, kuris būdamas 
įdar kūdikis stebino pasaulį savo 
i išradimais ir paskaitomis.
i- Ispanijoje dabar stebina visą 
'kraštą vienuolikos metų mer
gaitė.' Būdama dar septynenų 
me Hlidegarda Fernander Car-j 
lalleira, buvo imatrikuliuota, Į 
kaipo studentė į Madrido uni 
versitetą. Būdama vienuolikos 
metu, ji išlaikiusi tris svarbiau

sius egzaminus akademiniam 
daktaro, laipsniui gauti. Egza- 

hninuose^dalyvavo karališkoji pu 
^ra ir garsiausi šalies, mokslo ži- 
novai, kurie buvo sužavėti ge 

Jjiialės mergaitės gabumais.
Apie Hildegarda yra kalba

ma, jog būdama vienuolikos me 
nėšių jau ji skaitė. Jai pagerbt.; 
gyvulių apsaugos draugija su 
šaukė ypatingą posėdį ir įteike 
jai mokslo- pasižymėjimo ženk- 
Ją. Minėtam posėdžiui pirminiu t 
kaw karaliaus dukterys ir įtei-| tos. pataria vagyti galimai ma- 

'kė taip pat prizą už literatūri-į žiau riebalų ir gerti mažiau aL 
■nius -pasižymėjimus- Tame po-’.k-oholio-

- JPataria .daugiau valgyti dar
žovių ir ąvairių rūšių vaisių, 
ypač obuolių su žieve.

Nuo nuovargio nevisuomet 
yra pats geriausias vaistas mie_

! gas:

kilnojamas turtas randasi tik jū 
sų vieno vardu, įstatymas rei
kalauja tą turtą administruoti 
Wisconsin© valstijoje.

Pranas Šulas
! - -r.j P.S. Testamentu reikalais dau
I giau rasite Sūduvos leidinyje: 

' Kaip Sudaromi Testamentai’^ 
gaunama Naujienų administra- 

. c joj e.

j
i

PAGELBĖJO

r i išrašiau*- taw
—Taip, daktare, pereilą savai 

tę žmona mirė.

pagelbėją^^OT-fi 
iau; ta ve žmonas ?

ĮVERTINIMAS
a

Duktė: - Aš nenoriu ištekėti 
už Jono; man gaila palikti ma
mytę... ... .

Tėvas: - Gal. paskinti ir ją su 
savim. 

* * *

UM

'sėdyje Hildegarda skaitė moks
lo referatą, kuriuo nustebinu 
parinktą audienciją. Mažoji 

; mokslininkė kalba teisiklinga; 
I keletą c 

kalinga, kad prieš tai būtum bu- Į taĮenta ’ L
ves ligoginej.Tas 10Q vizitų (ap - Į 
lankymų) yrą priedas prie 100 
vizitų humatytų p£gąK ligoni-t NUO 
nės apdraudą apleidus ligom-1 ŽMOGUS PRADEDA SENTI? ; bet kokių 
nę. Reiškia, apsidraudęš medi-j 
kalinei ]>agalbaP.rr turėdąrhas li
goninės apdraudą reikale gali 
gauti 200 nursės apfenkymu sa
vo namuose:; ’ 5 •/. ’

europiškų kalbų ir turi

PAGEIDAVIMAI

— Ach, maro vyras niekam 
tikęs, kiekvieną rytą aš jam tu
riu kavą atnešti i lovą.

—O tai nieko. Aš manau, kad 
savo vyrui turėsiu lovą į kavinę 
nešti. * * *

~~ 5 ‘‘Būti geroje nuotaikoje ir gy-
KADA IŠTTKRŲJ’Ų j venti pilnu gyvenimu, vengiant 

rūpesčių’’, — esąs 
x iii pats geriausias vaistas nuo ank- umversiteto aukle-Į ° , , .
Curetiri 1 ir senatvės

} reiškinių. — teigia profesorius 
dr. Cureton.

Pabaigai dr. Cureton patarė; 
;kad yra Įmanoma, nevengti 
trumpo vidiįdienio poilsio, ta
čiau tas poilsis neturįs vii sti į 
štisas miego valandas. Tercija

Illinoj aus
'Jmo profesorius dr-
Jr., prieš kurį laiką Kalbėdamas 
2hicągos Rctary klube pareiš
kė, kad klaidinga yra manyti;

BLOGI REIŠKINIAI

• Visą eilę kitokių: medicarh-4 žmogus pradeda senti penk
irų bet sveikatos taisymo patar--,,

.■■■: navimų, kaip t&i diagnoze, rent-
! genu nuotraukas (XR. spįndu- 
j iių) ar kitokios-radiacijos-kur-
i są, chirurginį t.varsiyraą,« lun

kus (splints). . gipsą-ir skolina.
!, mus ir.edicniškiik prietaisus.

. Pranas Petite

NUOSTABI ISPANIJOS
STUDENTE '

Mokslo istorijoje .nuostabių 
vaiku pasitdiko dažniau,nei yra 
manoma ... <->

Vienas žymiausių nuostabių

to e dosimtmetyje metų savo 
amžiaus. -

Dr Cureton, tvirtina, kad jei 
.. žmogus nemoka arba nenori sa

ve tinkamai užlaikyti, 
deda senti nuo 26 metu am
žiaus.

Prof. dr. Cureten
J visą eilę būdų, kuriu naudo- 

'ant galinta ilgą laiką išlikti 
jaunais.

Pats didžiausias dėmesys turi 
būti kreipiamas i kasdieninę 
mankštą — sportą ir pasivaikš
čiojimą.

Asmenims,’ prisilaikant die-

—Neturiu laimės vedybiniame 
gyvenime. Mano pirmoji žmo
na pabėgo už meto po. vestuvių. 
—0 antroji?
—Deja, antroji dar ne^.* * *

9 Nekišk nosies ten, kur ne
reikia. Įkiši — gausi per nosį.

jis pr<-

išvadir.o

PRIE ATVIRO KAPO

Kas žefns
Ką i?yrtin*i

(teina.
-W—*

A. ¥

yiliog,
yarpai

Kapoją® vifir vfeaog djriiefc -... 
Yfehodar sftiiDte; ^*0?^ fr erdvM 
Tad jūdkfe iš vtfo šfrtfies. 
Kol tau gyvept ugnifs pakanka.

ū pasensi .
Ir rrftrsi ? -- palalkūs ufkas, ’
Gf .rti gyvensir-

vieMK "Su '



Evangelikų įskyla i Odenwalda
> Kas daug dirba, t: s ir yisekių kameras. Nė vienas nepraleido 

jitbjj’ejų su&jiaukia. Evengelikų, 
yasfiio 16 gimnazįi- 

jp?e kęui. Fr. Skėry? vos spėjo 
a švęsti 63_ąjį gimtadienj' ir štai 
jau sųrucįė 25-tą, tąigi sukaktu
vinę, ižt’sos dienos iškylą. Su 
Sivo kelionėmis jis yra aplan
kęs vijas pietų, vtikarų ir vi- 
SqriO; Federčl. Vokietijos žy- 
thiąsiąs v’etas su ju kultiiriiihis 
įei'iė'-iginiais pamirktais ir ki
tais stebėjimo vertais objektais. 
Porą kartų buvo parvažiavęs not 
^rancūtijos šieną ir pasiekę^ 
į.p.sbūrgą bei jo apylinkes, 
j- šiemetiniai kelionei kuri Ft. 
Skėrys par’nko rugsėjo 23 - sek 
madicųi' Keliauti buvo pakvies
ti vb-i mokiniai bei mokytcįai ir 
gimnazijos persopalns bei tal
kininkai. Dėl įvairių priežasčių 
ne viri galėjo važiuoti, bet vis 
tilę susirinko 74 ątmenys. Sau
lėtas rytas žadėjo gražią dieną, 
pįnrs radijas visą laiką praneši-? 
jiejo žvarbų orą su lietum.

’Dar prieš 9 vai. pilnas dvie
jų aukštų autobusas linksmai 
nusitei^ušių tautiečių išriedėjo 
iš Ronwvos kiemo. Klegėjo -jau-: 
ųiąš-jųokąs, pasigirdo ir muziką. 
Pirmoji šuętpjimq< vieta - uni- 
vėrsitetiijis Heidelbergo mies
tas.:'Jape užtiksi: studentų iš

leaplau^ęs milžiniškos vyno sta 
tinės. talpinančios 222.000 Ilt
im smagiai nuteikiančio skysti

nutiloidžiama puošniais ąžuoli
niais laipteliais. Kitoje, mažes
nėje statinėje telpa 45.000 Htių 
vyno. Ji ir -dabar naudojama, 
{'.ia pat galima paragauti to gė
rimėlio, žinoma, ne kelių šimt
mečių senumo. Iš statinės pra
vestas vamzdis Į žemesniame 
aukšte Įrengtą svetainę. • i

Iš pilies teraccs atsiveja ža
vus vaizii- į jos apyčici’e esan
čius universitfS rūmu>. Į Ne- 
ekr.rą si. jo tiltais, laivais ir šiai- . 
tais ir i visą Heidelberge mies- j 
tą su jo gatvėmis, bažnyčiomis,' 
ir kitais pastotais. Kuo labiau- i 
šiai garsus Heidelbergas? Tik- 
rijusiai ne tuo, apie ką čia ra-., 
syta. Kiekvienas ir vokiečių kai-į 
bos neįkandantis jums padai-. 
nuos — in Heidelberg hab5 ich- 
mėin Herz verloren. šiandie .

_ .................................... o į dis r.de 12 vai. Papietavę is ginivienas mūsiškių čia širdies ne-4 1
prarado. Kad ši laimė ar nelai_; 
mė ištiktų, turbūt reikia kiek 
ilgiau pakvėpuoti Heidelbergo 

' oru, palankyti studentiškas
smukles, diskotekas.

Tai<ri visi dar sveikomis šir
dimis Neckaro pakrantėmis, ste-

i
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meluoja - pradėjo lyti. Laikro- A. POŠKAFABRIKAI PRIEŠ IMPERATORIŲj pazjos virtuvės i>asiimtais muš-
1 tos mėsos kepsniais, sumušti- 
< niais ir obuoliais, nedelsdami 
| pasukome į olas, apie kurias bū-

riav^si gausios grupės kitų ke

Vrsfi^ąšauUo Įkastu.' Nemažai in? bedami pro autobuso langus; keleto šimtmečių žmonių kūių
slenkančius jo šlaitus, nusags-i fta, tai čia teko stebėti per mili- 
tytus dailiomis vilomis ir pilai-Į jonus metų pačios ęamtos su- 
tėmis, upe plaukiančius laivus 
ir pašlaitėse susibūriavusius sto 
yyklautojus bei meškeriotojus, 
pamažu kilome į Odenwalda. 
Nackaras - vandeninga ir gra
žiai sutvarkyta upė.

lietuvių yra trynusių jp audito-; 
rijų suolus^ Tikrai keletas, o gal 
pet ir keliolika jų yra čia įsigi-. 
jusiu įvairių mokslų doktoratus. 
Bet .šios, dienos kėlias, vedė ne 
Į gausius /universiteto rūmus, 
kurie šventadieniais net ir tu
ristėms uždariu bet į? garsią ją 
pįlĖ.. ? i•. Į 
i Siauromis vienos krypties gal- 
ve-lęrifs pamažu kopdamas į kąl- 

;na; jąutobųsąs;: savo krovinį pri- 
vežė prįė pat pilies vartų, kur 
jau sayo .keleivius buvo išląi-'

. piriė 251 autobusai ir daugybe ti ir tas užtvankas su laivų pra- 
lengvūjų automobilių.' Piliai Ir 
jos sodams ,su Įvairiais pastatais 
iįpžiūreti šios dienos kelionės;
.plane sitirta. tik liesą valandai. 
Reikią įkūbėti.

.; Piiis statyta • visą šimtmeti. 
14OOri§0Į) 'im. m., . buvusi su-

-.griąutą ir vėl. atstatyta- Visosi 
stebiną jos didingumas - apim-‘ Neckarsteinacho miestą. 

•:U^'^gląnaN^^šr‘ nuostabi i^is minėralinėmįs maudyklomis
Taiku; šfą^ySes- įtečjinįją, • ;ąrphi-: ^ai'sėjusi Ęberbachą, oro ku- 

paškirtjs^rpriut apsiskelbusi, nors gausios 
tik gyvybinius k^lprąmonės Mosbachą Atvykę į

rjabL-ipUboksįus,--'bet ir kunLĖberstadtą turėjome konstatuo- 
-:^a;3^ių gyvenamus rūmus, pu<X ti, kad ir radijo -pranešinėja

(Tęsinys)

Tada analus išveda iš kantiy-; 
bės, tada jie pradeda rimtai ka-į 
riauti., bet kariavimas su vėju; 

brangiai kainuoja, o 
gana kantrūs, kar-- O 
ištisus metus nesi- *

k'irciv
miden

KM

uniai sau klirkdamas bėjo gamtos reiškiny periodic 
pypkę, laukia kol au kurna ir naudojo j tuo i.ikti- 
n (įtaikyta vietą. Ta- ko j v

parake prideda degan- 
r sauja.

ii čiui žmogaus gyvy- 
jokios vertės ir del 

Z:rūsio menkniekio nužudo 
•ve silpnesnį. Amžini tarpu- 
a karai juos yra ugrūdinę 

- nektiko blogu darbu, už- 
• net už ccluloidinį

kės kandiklį.

< skyrės vakarų Indijos Po
ro variu jau siaučia plėši- 
del to jo vartai nuo 8 valan- 
vakaro ligi 6 valandos ryto 

neįlei- 
pasili- 
ketur-

Vienintėl 
bet ir š

Kitrs amerikiečių ant opcl 
>s A. Kingas mano, kad gen-

ją, žinojo kalendorių 2 tūlo 
člus metų anksčiau už 
Įus.

ta įi
mti-

pri. 
Ji. 

kaltu, jis mirs elektros kėdėj 
Jis nužudė kelis berniukus >o U 
vonus lakiojo savo kieme.

— Aukščiausias teismas 
pažino John Wayne Gasey

i ir itieKo 
as t<!m, kas 
dvikojai ir 
ji sudorojo.

s įstatymas—j ėga. 
aip plačiai islamo pa 
•tojamas, pas anglus 

turi išimtį—biznį.
Britų imperatoriui kariauti su 

kalnų fakirais neapsimoka.

Darbo sekretorius Dono
van patrauktas teisman už ne
teisingus pareiškimus apie bend
rovę, kuri turėjo taisyti poza, 
minj traukini.

— Antradienį v3»gys prapjovė 
stogą, lango stiklą ir nusinešė 
milijono dolerių verkės aukso 
gaminiu.

8 F AM AB 
a apie 
zmsenimia

— 1982 metais Chicagoje džio 
va sirgo 1069 ligoniai, o'praei
tis metais bnvo tiktai 872.

DAR VIENA OBSERVATO
RIJA?

Mississipės vidurupyje Luizia- 
nos valstijoje aeronuotraukos 
užfiksavo 130 — 300 m. prieš 
Kristaus girna architektūrini 
kompleksą.

Pagal žinomo antropologo ir 
archeologo V. Hago tai origina
li astroniminė obseratoriia. su-

Dasitenkindamas Alingaro faki- 
ras apiplėšė paštą ir pareikala
vo duoklės ir pracinančiųkara- 
vė.nų. Anglai, pasijutę izoliuoti 
nuo Kabalo ir nuo savo posto, 
įsakė lėktuvais valyti kelią. Ke
letas eskadrilių ilgai- burzgė 
ties kalnų viršūnėmis gązdinda- 
mi nenuoramas, o ant paleistų 
kaimu buvo numesta bombų.

Bombų mėtymo faktas pasie
kė pačią Angliją ii ten, indų 
gandistų palaikomas, kilo di- 
diaiuias pasipiktinimas. Protes
tų r ūdra pati vicekaralių pri
vertė, kad būtų pasirūpinta nn_ J 
traukti bombardavimą. Tada re_ 
reguliarės kariuomenės buvo 
užimtas visas kraštas, bet tuš- 8 
čias. be gyventojų, šis jų žygis |

kurtas grožybes. 460 Eberstadtoj 
kaime gyventoju iki 1371 galo Ov J c.
nei nenujautė, kokį nepaprastai 
turtą slepia jų žemė. Kalvoje
už kaimo buvo įrengta akmens 

tinkamoj skaldykla, kur viena statybos 
laivininkystei. Ja plaukioja neJ bendrovėįgamino medžiagą ke- 
maži keleiviniai ir krovininiai liam.s tiesti. , 1971 gruody, sprogj 
laivai. Tarp Stuttgaito ir Hei-j dinant akmens ‘uolą, 
dęlbergo jie turi perplaukti per žemyn ir gilyn vedąs urvas. Ra- 
20 užtvankų vartų arba pralai
dų (šliuzų). Įdomu buvo stebė-

atsivėrė

pasam 
anglų

lai domis-
Sekantis - kelionės tikslas - 

Eberstadto akmens varveklių 
olos. Jos pasiektos važiuoįsnt be 
sustojimo pro Dielįburgą, ant 
aukštos kalvos, pilies siena apsi
tverusi ir sena pilimi pasipuo
šusi kaimą, pro keturių pilių 

šalto-

ainiu susidomėjo ne tik savival
dybės, bet ir mokslo įstaigos. 
Pradėjo plūsti tyrinėtojai. Radi
nį garsino laikraščiai, radijas ir 
televizija:- Ir buvo kas garsinti. 
Iki 1971 m. ilgus amžius 631 m. 
ilgumo 08a hermetiškai uždara: 
į ją nepateko joks gyvas daik
tas ir netrugdė kūrybinio gam
tos darbą. Tik 1972 ji buvo ati
dengta /nustebusiai žmogaus

Jei Heidelberge susidurta sn kalnuose 
kalniečiai 
tais, net 
rodo.

Save darbo šautuvais ir pa-į 
raku, durtuvais ir skydais apsi-! 
oinklcvVe kalniečiai niekad neiti O V. ?
na į atvirą kovą, bet iš 
užpuldinėja mažesnius 
kariuoivęnės dalinius.

Pavojingiausi - -kSlh^ių nusi-J 
kalteliai yra gerbiami ir jie su-; 
darę gaujas užpuMineją gyven-1 
tojus ir kariuomenę Vien tilti 

“grobio trokšdami. V enas tokiu/ 
Alingaro f ak iras-, viešai paskel-j 
bė karą britų imperatoriui. Jis; 
tai padarė iš mažos misijų sto-Į 
teles, kurią užėmęs Išpiove ke-l 
turi as sesutes švebesjdu gydy- 
tojus ir visus- ligoniu^- Tuo ne.

sidedanti be kita ko, iš 4 plačių, 
spindulinių koridorių. Du iš jų( 
tiksliai sutampa su saulėlydžio 
kryptimi vasaros, ir žiemos sau
lėgrąžos dienomis.

Statinys liudija, kad 
anksčiau, negu išmoko 
ir skaičiuoti, žmonės

gerokai 
skaityti 
jau ste

SERYEWITH PR1DE-IN .THE NATIONAL GUARD

akiai.
Bendrakeleivis

prieinamus kalnų postus karei
viams reikėjo p r statyti ne lik
tai maistą, šovinių, bet' ir van- i «

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fratemalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
SLA — atlieka kuljūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 

darbus dirba.
SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS iHLUONUS dolerių 

apdraudu savo nariams. V V ?
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 epdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, -riekiančiam.

. aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai
SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: 

$1,000 apdraudos sumą temoka tik S3.00 metams.
SLA —kuopų yra visose beturiu kolonijose.

Kreipkitės i savo apylinkės kuopų veikėjus, 
jie Jums mielai nauelbės l SLA .įsirašytL .

Galite kreiptis ir tiesia! į SLA Centrą:
_ _ —

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

TeL (212) 563-2210

Anglai vėl sušaukė vadų pa- l 
sitarimą, išmokėjo jiems po 59 | 
rupijų ir gavę pasižadėjimą. g 
kad daugiau nebus užpulti, ati- g 
traukė savo kariomenę.
Karas—kohistaniečio amatas ir g 

jis ja kone gimsta su šautuvu | 
rankose. Tiesa, tas jo šautuvas j Į 

; labai primityvus, su smilkstan-ž 
ei u pančiu padegama s ir antram. | 
Šimui užtaisomas po poros va- | 
landų, bet yra gana taiklus Ka-’g 
histaniet's, pasislėpęs kur už g 
akmenų, savo šautuvą pasistato j 
ant kojelių arba akmenų, nutai- I 
ko Į tam tikrą vietą, pro kurią | 
būtinai turi praeiti keleivis ar F

ITKNTtS LAUKUOSE, poetė*, pelytoj® h ta 
Juosės Vaičiūnienė* atsiminima! apie dalai 

istoriją ir eigą. Įdomi skaityt! ir nedainuojąs 
aktorės puikiu stiliumi ir surinktais doameafank 
Studija yra 151 pusk, kainuoja IX

VDSN^O ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apnlj 
Adomaičio ~ Dėdės Aerno gyvenimas. Tai ne aauaa 
hmožą aptalymat. bet tiksli to laikotarpio buitie* Mt*

BET VERTINGOS KNYGOS
Hetuvftj fltantfiros, meno b roofer. 

u» yra vertingi, niekuomet neaenstą. Vine- 
Vinco Madtao, P. Joniko, V. Stankos 

Griniaus, taip pat K. Matusevifiaua b Y 
bei studijai, Kastruoto* nuotraukomis I

D; IT’HLMAN, B.S., Registruotas vaistininkai

iFor constipation >efief tomorrsi'
> reachforEX-LAXtonight c

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 ^g-r-c 
z “The Overnight Wonder;’ 
t? i į

Read labd and foHow 
It dfcections.

»C Ex-Lax, Ine^ T9S2
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(Tęsinys)

Pirmąjį savo knygelės skyre
lį poetas Jenas Gutauskas bai
gia Stasiui Ylai skirtu keturei
liu. Reikia manyti, kad poetas 
Stasiui Ylai stirta keturriįį sky
rė amerikšeciants pažįstamam 
frontininku kunigui Stebini Ytai. 
Nėra nei vieno kataliku leidžia
mo žurnalo, kuriame jis nebū
tų rašęs. Jam teku rašyti įvai
ria tįsiais klausimais, bet labiau
siai jam patiko politika. Lietu
viškai politikai jis klojo naujus 
pagrindus.

Amerikos lietuviai pažino ku-

Vs, Ylai pritarė kažkokia sraa 
lietuviškoji kataliku veikėja. Ji 

Simutį, kaip sesą Žano 
fu. riesti iš visu
'tAycte. Jai atrodė, kad pa- 
T'okyfi vynai geriau viską 

ryti, Srnmtis nesuprato, wt 
ka jį patys katalikai renkasi 
:š<'uatti. Tuo metu Šimutis dar 
>^vo Draugo rtdaktarius, jis 
žioravo Rymo Kataliku Susi- 
rieįimm, bet jis nojrvte, kad 
išrado "pikta kuri jį pa- 

išstūmė iš kataT kištos 
veiktai Tas ankstyvas nujauti* 
this jį privertė n g ALTo išriti.
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Kodėl Br. Kviklys naudoja Draugą 
ir kunigus šmeižti?

nigą Stasį Yfa Bostone. Tai bu
vo prieš kokius 35 metus. Tada 
Bostone vyko Amerikos lietu
vių Tarybos metinė konferenci
ja. Leonardas šimutis buvo 
ALTo pirmininkas lietuvių ka
talikų Federacijos pirmininkas. 
Prieš ALTo konferenciją, įvy
ko katalikų pasitarimas. Tame 
pasitarime navai atvažiavęs kun. 
Stasys Yla pravirkdė Leonardą 
šimutį. Yla patarė šimučiui pa
sitraukti iš katalikiškų organi
zacijų vadovybės, ir iš ALTo 
vadovybės. Jis patarė šias pa
reigas užleisti jaunesniems vei
kėjams, kurių Amerikon gana 
daug jau privažiavo.

ALTo konferencija dar nepra į Jis 
-Alėje, bet dauguma atstovu 
jau žinojo, kad katalikai pla
nuoja L. šimutį išstumti iš ka
talikiškų organizacijų vadovy-

Jnn-rs (h-ita*JBskas tam. 
’stasj Ylą turėjo gerai pažreitL 
Vt> galeįc būti k* mokinys. Jis 
Ylą galėjo pažinti Lietuvoje, 
’remtyje ir Amerikoje. Jam, 
matyt, patiko Stasio Ylos kai- 
Sos, raštai ir gyvenimiška filo 
>ofija. štai kaip poetas Gutaus
kas i ketureilį sudėjo gražiau
sias mintis, skirtas Stasiui Alai:

Buvai šviesos šviesa — 
Ne apgaulės miražas. 
Kai meteoru užgesti, 
Prabilo kapas mažas.

lietas Gutauskas nerado nei 
rieiK) zoiiiio dagiau, nei vieno

Vilniaus centrinė gatvė

Br. Kviklys savo rasonyje paskelbė ir tokią nesąmo
nę, būk parapijose gyvena nukunigėję kunigai. Kas kas, 
bet Br. Kviklys turėtų jau tiek žinoti, kad nukunigėję 
kunigai nedirba parapijos sielovadinio darbo. Būtų Įdo
mu mūsiį visuomenei žinoti bent vieną. t tokių nukunigė- 
jusių kunigų vardą, kuris sėdi parapijoje ii; dėl kurio 
bėga merginos' tuoktis Į" kitas bažnyčias. Toks Br. Kvik
lio rašymas yra jo sąmoningas netięsos skleidimas.

Be to, ar pavergtoje Lietuvoje okupanto tarnas ga
lėtų dar labiau suniekinti lietuvi kunigą, jo autoritetą, 
kai Br. Kviklys savo rašinyje ji sugretins su žuvimi, gen
dančia nuo galvos.

Jis rašo, kad susidomėjimas religija iš jaunimo pu
sės yra ten, kur yra jaunesnio amžiaus kunigų. Čia reik
tų jo paklausti, kodėl lietuviškos spaudos skaitytojų skai
čius, sakysim, kad ir Draugo mažėja? Ar nereiktų to
kius senius, sakysim, kaip Br. Kviklys iš Draugo redak
cijos iššluoti, gal tada ir šis dienraštis susilauktų dides
nio skaičiaus skaitytojų, būtų rodomas jam didesnis dė
mesys. Norėčiau jo paklausti: ar seniau Amerikoje ne
buvo senesnio amžiaus kunigų? Bet ar jie sukliudė jau
nuoliams tapti kunigais?

Jis džiūgauja, kad vis tik pavyko surasti vieną idea
lią lietuvišką parapiją. Tai Clevelande, kuriai vadovauja 
jėzuitas G. Kijauskas. Mat, šios parapijos pastogėje ran
da sau vietą visos organizacijos, net ir skautai su atei
tininkais, lituanistinė mokykla, ansambliai. Ar Chica
go? lietuvių parapijose kitaip? Reik būt aklam ir kur
čiam. kad nematytų ir negirdėtų ir būtų taip šališkai nu
siteikęs, kad skelbtų tai, lyg kitose lietuvių parapijose 
to nebūtų. Tad ir kyla klausimas, ko Br. Kviklys tuo 
siekia?

iodžio mažiau apie Stasį Ylą. 
buvo Įsitikinęs-, kad Stasys 

Yla buvo šviesos šviesa. Jis ne-
kalbėjoi apie protą, išmintį, gro
ži bet dviem žodžiais pasakė, 
kad Yla buvo šviesos šviesa. Ne

čiose ir klebonijų utinėset neįrengti.-lietuviškų knygų ■ 
knygynėliai. ’ Tięk metų gyvenu Chicagoje, bet neteko 
nugirsti tokio priekaišto. Ar nebūt jis išmintingiau pa
rašęs, kad tokių knygynėlių- jau nėra daugelio šeimose. 
Tiesa, ten rasi Įrengtą gėrimui barą, -su bonkomi-s. bet- 
nerasi spintos su lietuviškomis knygomis, bei lietuviškais į 
laikraščiais. Ai- nederėtų paraginti tokias šeimas, barą 
pakeisti knygynėliu? Bet jo ir toks priekaištas yra ne. 
kas kita, kaip ieškojimas priekabių.:

Jis savo rašinio pabaigoje skelbia plika šmeižtą prieš 
lietuvius kunigus. Girdi, jaunuolis turi rasti savo lietu
višką dvasininką, kuris jo neiškoneveiktų. Toks-jo . pa-j 
reiškimas yra pikta demagogijai Nejaugi, lietuviai ku
nigai iškoneveikia jaunuolius, kurie norėtų pasirinkti
dvasišką luomą? O gal Br. Kviklys laiko iškoneveikimu. 
kai buvo pareikštas spaudoje pasipiktinimas ne tik ku
nigų, bet ir mūsų visuomenės, dėl tokių jaunuolių, kurie 
Clevelande Įvykdė vandališkus veiksmus viešbutyje, šo
kių šventės metu? Bet tai joks iškoneveikimas, tik kiek
vieno lietuvio pareiga, pareikšti tokiais jaunuoliais pa
sipiktinimą. nes tokios išdaigos padarė didelę gėdą vi
sai mūsų lietuviškai išeivijai.

Baigiant šias pastabas dėl Br. Kviklio rašinio dar 
norėčiau jo paklausti, jei žinoma, jis turės geros valios 
atsakyti, kodėl jis taip užinteresuotas rašyti apie lietu
vių kunigų, jų klebonijų ir jų parapijų tokius apibendrin
tus neteisingus kaltinimus? Ir tai skelbti, Drauge, tėvų

Br. Kviklys kunigams priekaištauja, kodėl bažny- marijonų laikraštyje. A. Svilonis

vienam jis savo šviesa nušvietė 
dabartinį pasaulį, šio meto ir po
kario dienas.

Poetas Gutauskas buvo įsi
tikinęs, kad Ylos asmenybė, min 
tys ir darbas buvo ne apgaulės 
m:ražas. Pasaulyje yra daug 
miražu, bet veik visi jie apgau
lingi. Gutauskas yra Įsitikinęs, 
kad Stasys Yla buvo ne apgau
lingas miražas, bet vis dėlto jis 
buvo tiktai miražas. Jis galėjo 
pasirinkti kitą žodį, kurį galė
jo prilyginti Ylai, bet jam atro
dė, kad Yla vis dėlto buvo tik
tai miražas. Poetas Gutauskas 
pripažįstu kad Yla buvo meteo
ras. j Pro gyvenimą jis labai grėi- 
.tai prašvilpė ir užgeso. 'Visos 
jo Raibos, raštai, pamokslaj, ei“ 
beraščiai užgeso. Ylos jau nėra. 
Poetas tvirtina, kad mažas Ylos 
kapas prabilo. Mes abejojame, 
kad Mos kapas prabiltų. Ko 
įis, būdamas gyvas, neiš<tėstė ir 
nepasakė, jo kapas nepasakys. 
Mumis neatrodo, kad Yla būtų 
buvęs tokia -jau didelė šviesa, 
kaip poetais Įsivaizdavo. Nėra 
oagriado manyti, kad Mos ka
pas prabils .

Bet turime pripažinti, kad 
poeto Gutausko sukurtas Stasio 
Ylos antkapis nepaprastai gra
žus. Keliuose žodžiuose epita- 
fui išreikštos gražiausios min
tys. Mintys su didele viltimi.

Šiuos žodžius antkapiui galė
tų ir lietuviai panaudoti, kada 
antkapį ant artimojo kapo, tai 
antkapio žodžiai sukelia didelių 
rūpesčių. Giliom mintim anika* 
pių nėra. Poetas Gutauską* 
meistras toms naintimf 
Jo knygelėje yra ir daugiau ke
tureilių, kuriuos būtų galima iš
kabti ant kapo pastatytame mar 
mure.

Kaip gera, kai praeitis 
Sugrįžta k ui kada. 
Ir kalbamės abu
Kaip du geru draugu
Kss prisimint abiem
Ir skaudu, 
Ir brangu.

Dar vienas.

Keista žmogaus širdis
Čia ilgisi dainiaus 
Čia žemės verge būti
Norėtų tuo ilgi aus.

Dar vienas deimančiukas:

Aš suiaiūies •: ;
Nepadariau su Dievu. '' /

L iMano’ dalia —
Čia ^sveikas” čia **sudievu”

Arba dar vienais; •. Ū

Kai aš minsiu, 
Nemirs man skirtas laikas, i
O jeigu taip.
Tai km* jis pasidės?

jūrą įtekės
Ar kitą, kai]) mane, 
Į amžinybę palydės.

^(Bus daugiau)

gingi ir stengėsi jam pasitarnau
ti. Bet bendras komunistų Ru- 
W°s g^'venimas , šaudys sako, 
yra gerokai atsilikęs: statyba 
labai pa r st a — 2 metų pastatai 
atrodo lyg 30 metų; tualeto po
pierių arba labai blogos koky
bės,, vaškuota, arba jo visai nė
ra; antraeiliai keliai yra arba 
žvyro arba purvo viešbučiuose 
negalima rasti šilto vandens; 
maišias, bent oficialiuose priė- 
mimuose yra geras ir jo užtek
tinai, bet Sovietų mėsos skonis 
amerikoniškam gomjilriui nepa- 

A'
, ‘Ši .Šaulį© ’kelionė į Sovietų Ru- 
siją, kaip oficialaus Amer|ko$ 

‘ atstovo, birvo pirmoji, bet pra
eitą laiką jis yra ten lankęsis 
kaip 'privalus turistas,1 kada ke
liavo Lietuvos aplankyti.

J. Skinkys

JAV LIETUVIO PASKAITA 
SOVIETŲ RUSIJOJ

Vacys J. šaulys, EPĄ Chica- 
gos departamento pareigūnas 
(jis yra Pagerinimo Programos 
štabo galva), grįžo rs Sovietu 
Rusijos, kur buvo pasiųstas 1B 
dienų vizitui. Jis ten buvo ofi
cialus dalyvis J. V.-Sovietų Ru
sijos aplinkos apsaugos simpo
ziume .

šaulys Borok mieste skaitė pa
skaitą apie Vandeninę Biologi
ją. Jis kalbėjo angliškai, o jo 

žodžius rusas vertė į rusų kal
bą.

Šaulys sako, kad Rusijos žmo
nės, jo kelionėse, buvo draughr

—^I kastdėjo prez. Reagan o ne
rimtas kaftfhim^s’ prez.T Carte- 
rio, o vėliau atsiprašomas. Pre
zidentas turėjo būti atsargesnis.

— Geriausiai praturtėjęs ar
tistas Martin Brando persirengė, 
bet Londono aerodrome foto
grafai jį atpažino. Jis skrido 
Cancorde lėktuvu į New Yo r ką.

. — Vjceprez. George Bush lėk
tuvas parskridęs -iš Cieyelando 
į Washingtons, buvo, prie ne
didelio lėktuvo atstumoje apie 
pusę mylios ir tiktai 5(M) pėdų 
aukštumoj. Taisyklės liepia bū
ti 5 mylių atstumnj ir 1000 pė
du aukštumoj. Jam padarytos 
pastabos už taisyklių nesilaiky
mą .

— Džiova sergančių skaičius 
Chk-agoje didėja, nes žmonės 
tinkamai nepavalgo.

J. VENCLOVA

SIMONO DAUKANTO
LIETUVIŠKA. VEIKLA

(Tęsinys)
Vienok S. Daukantas mažiau klaidų lietuvių tau- j 
tos istorijai padarė, negu labai aukštinamas K. 
Būga su savo sufanatizuotais pasekėjais. Jis pats, 
be kitų itaigojimų, gilinėsi Į nagrinėjamą klau
simą. stengdamasis paremti patikimesniais šalti
niais. o K. Būga su savo pasekėjais darė išvadas, 
pataikaudami svetingiesiems bei receptavo sveti
mųjų mokslinę propagandą, daromą politiniais 
tikslais, be jokios kritikos.

Tekiu būriu K. Būga, nesiskaitydamas su tik
rais istoriniais saltmiais, savo klaidingais išve
džiojimais atskiras lietuvių kiltis padarė atskiro
mis tautomis, suprūsino suduvius bei pietinius lie
tuvius, sukursino žemaičius, padarė lietuvių kiltį 
prūsus net senesniais už pačius lietuvius ir Maž. 
Lietuvos lietuvius — kolonistais iš Didžiosios Lie
tuvos ir t.t. Anot V. Žemaičio, K. Būga, norėda
mas Įtikti svetimiesiems, jis net Sūduvos upelio 
'’Az,nnė” kilmę išvedė nuo- *‘Schwein” kiaulė, 
atseit, ten '’■yveno germanai, nežinodamas ar nu
duodamas n» žinąt, jog seniau lietuviai kumelę

“aivaA o iirgą “ašvinis”. Dėl to, kaip Ma
žosios Lietuvos sūnūs M. Gelžinis rašė, jis buvo 

labai vertinamas ir giriamas pangermanistų 
spaudoj ir juo buvo remiamasi propagandinėms. 
tezėms paremti, kartais net prikergiant jam 
"Doktor” titulą, nors visiems žinoma, kad ~K. 
Būga šio titulo neturėjo.

- Gi vienas K. Būgos “garbintojas”, norėdamas 
prūsus padaryti senesniais net už pačius lietuvius 
(LituaaBs, 1967, 2 nr.), fantazuoja: “Old Prus
sian must have separated from Proto-East-Rattic 
ca. 500 B.C., because about 140 A.D. Ptoflen^ al
ready reports the names of two (old) Prdssian 
tribes, the Galindians and Sudavians”. Visų pir
ma, graikų geografas C. Ptolemaios (178 
savo veikale “Geografia”, minėdamas “Gahudtri 
kai Soudinoi”. niekur nepasakė, jog jie priklauso 
prūsams, ir iš viso jis prūsų kaip tokių nežino 
ir neminėjo jų vardo. Be to, net IX amž. pabai
goj kelinonndcas Vulfstan, keliaudamas po dabar
tinę Prūsiją, nerado prūsų ir net savo kelionės 
aprašyme nepaminėjo prūsų vardo; reiškia, tuo 
laiku prūsų nebuvo.

0 jei kryžiuočių kronikininkas, pdirtfcaiais 
tikslais vadovaudamasis, suduvrus su galindais 
priskyrė prie prūsų, tai dar nereiškia, kad tai yra 
dogma, kupos vergiškai ręikja laikytis. P. Uus- 
burg nepasižymėjo*erudicija ir objektyvumu, tad 
savo kronikoj rasė taip, kaip ordinas norąio (jį 
kritikavo L. David, prof. J. Voįgt, 4r. Pobločki 

, ir kiti). Dr. K. Kučinskas (Kęstutis. 1938 m.) nu
rodė: “Taip pat yra Įrodyta, kad Dusburgas, da

lydamas Prūsus Į 11 šakų, padarė klaidą, pri- 
.skiidamas kai kurias lietuviškas šakas prie prūsų 
<Skalvą. Suduvą, Nadruvą ir dalinai Sambiją).

Dar blogiau, K .Būga (Die Vorgeschichte der 
aistischep Staemme), atsirėmęs Į C. Grewingk 
(Ueber Heindnische Graeber Russisch-Litauens) 
klaidingą tvirtinimą, jog lietuviai iš Gudijos Įsi
veržė į finų žemes, teigė, kad lietuviai ligi 6 amž. 
gyvenę tarp Dniepro ir Berezinos, o vėliau, slavų 
spaudžiami, pasitraukė į dabartinę Lietuvą, gi 
Mažąją Lietuvą kolonizavo tik apie 15 šimtmetį 
poKristatrs. Tad mūsų rstnrrk.as M. Biržiška (Ry
tų Lietuva, 1988 m., 5ŽSį paaiškino: “Jei slavai, 
už) mitam i tas sritis, būtų lietuvius išžudę, ar de
portavę, tai būtų dingę ir visi lietuviški vietos 
kaimų, upių ir ežerų pavadinimai... Šių pasta
rųjų vardai slavams pątęko per vietos gyvei<©ji»s 
(fieduvTQs^ kuriam# jįe ffado užėmę tas vietoves’', 
šiuo klaidingu aiškinimu K JBvga padarė didžiau
sią nuoskaudą li&ųviu tautai, tiksliau sakant, ją 
įstatė gėnocidan. kadangi pagal K. Būgą fietn- 
vmū skv0 tėvyne# pasitrankė, o čia kiip Įsiver- 
ftėiiai j svetmae femes gasn vėtai apsigyvenę. 
Jis tuo davė ' pėėjrMTtfc liftuvos kaimy
nams pateisinti sayo gr®buooiškus kariavimus.

Apie didžiojo rietuvių tautos praeities klasto- 
tųnp K. Būgos ir jo sufanatizuotų pasekėjų klai
du argumentuotai savo studijoj rašė G. C. Sta
naitis" “Kodėl neparašyta Liefuvos istorija?” 
(1975 m ). V. Žemaitis “Lietuviški vandenvardžiai 

ir pilkapiai nuo Vyslos iki pat Maskvos” (1975 
m.), V. Marčiulynaš ‘IKas žinotina apie Mažąją 
Lietuvą” (1981 m.), S. Girionis “Lietuvos priešai 
darbuojasi” (1980 m.), prof. Ig. Jonynas, prof. 
A. Voldemaras, prof. A. Janulaitis ir visa eilė 
kitų.

(Bus daugiau)

Vakar pasibaigė Aleksandros Vaisiūnienės 
“Vegetariška mityba rr sveikata”. Ji išeis knygos 
formoje. Kas norėtų šią knygą Įsigyti, tai prašo
mas parašyti tokiu adresu: Mr. Jurgis Bašinskas, 
761 East 7th St., So. Boston, Ma., 02127.

Kelias dienas Naujienų atkarpoje eis J. Venc
lovos “Simano Daukanto lietuviška veikla”, o ta
da pradėsime Pušėną.

Praeiti} metii Nauiienų atkarpoie ėto I. Pu- 
pėno ronuMss “SfedtikiwwK Montanoj”, šiomis 
dienomis pradėsime spausdinti to paties auto
riaus naują romaną ‘Kova ir meflė”.

Kas norėtų įsigyti Pusėno “Susitikimas Mon- 
anoj” ar kitus jo leidinius, prašome kreiptis Į 

i Genutės leidyklą. 327 psl. $5. Petras Gervtf» Aco# 
Hobson, Hot Springs, Ar. Ū913.

« 4



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

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

, Teh: 562-2727 arba 562-2728
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DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 

Medicinos direktorių*

1938 S. Manheim Ri, We«tch*»ter, 1IL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

K į J
t. 4į||ipLt4iii -

Service 461-8200, Page 06058

— Upytes Draugiško 
susirinkimas įvyks penktadienį, 
spalio 5 d., Anelės Kojak salėje, 
4500 So. Talman Avė. Pradžią 
1 vai. po piety. Nariai kviečiami 
atsilankyti. Po susirinkimo bus

vaišės. A. Kalvs

IŠTVERMINGAS SENIS

1 imeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis 1729 S. Halsted St

24 Hour Service

dyta žmogžudystė, krautuvės 
pardavėjo, kurioje Kreisbergas 
pirko guminę žarna, draudimo 
kompanijos agento ir kilų šalu
tinių įrodymų, patvirtinančių | 
kalinio Smito ir šoferio Grynoj 
teisme liudijimas ir kaltini
mais.

Gaujos nariai Paskua, Mari
no, Merfy ir Kreisbergas buvo 
apkaltinti iš anksto suplanuotu 
nužudymu ir nubausti mirties | 
bausmėmis elektros kėdėse. Gy

dytojas., nedalyvavęs nužudy
me, bet išdavęs melagingą mir
ties priežasties pažymėjimą ir 
gavęs už tai šimtą dolerių, pa
sodintas į kalėjimą.

Edvardas Smitas, atliekantis 
pasmę Connecuticut steito kalė
jime už plėšimą ir įsąlyginiai pa 
leistas vykti į N, Yorką paliu- 

^ijiriras -teisme, pagal rekomen
dacijas Bronkso prokuroro, ga- 
' vo sutrumpintą kalėjime buvi
mo laiką pagal Gubernatoriaus 
nutarimą- Izidoriui Dzeffui šis 
tas jam pažadėto prokuroro 

, Breslino buvo išpildyta;• teisė
jas Bernętt pakeitė prisiekusių
jų nutarimą, ir kaltinimai prieš 
Jį buvo panaikinti- po to, kai 
Dzeffas sutiko grąžinti padary-J 

. tuš nuostolius sav-c "piraejsrrs”.
“Labai. norėtųsi”, rašo auto

rius Iš Užrašų Ra joninio Pro
kuroro”, Martinas Frenkas, ’‘už
baigti šią istoriją “laiminga pa
baiga”, ir paskelbti, kad išėjęs 
iš kalėjimo Izzi Džeffas grįžo į 
padorų gyvenimo kelią”. Deja, 
vėliau jis buvo areštuotas už 

. suktybes kitame steite ir mirė 
kalėjime.

, Vertė Stepas R.

i 
i s

(Tęsinys)

Laike ilgų tardymų pirmuoju 
atvirai išsipasakojo taksi šoferis 
Grynas. Jis nuoširdžiai papasa- 
Kojo, kas jam buvo žinoma.

Atsisakius Smitui dalyvauti 
tame sąmoksle, gauja prisivi
liojo šoferį Gryną už visai meH- 
xą atlyginimą-šimtą penkiasde- 
jmt doleri ų. Šoferius Grynas 
papildė savo pasakojimą, saky- 
namas, kad jis nelaimingą gu- 
.inti girtą seni pervažiavęs, du 
sartus, norėdamas įrodyti ban
ditams savo sąžningai atliktą 

darbą- Sekantį rytą žmogžudžiai- 
nusipirko laikraščius, jų nuste^ 
bintui, nieko nerado apie Maikį. 
Dvi ..jdieneą; ptašį-o jiems liekan- 

bekaukiant žimu.
Pagaliau jie paskambino Į Mor 

gą (vieta, kur suveši a nežirict 
mus numirėliu), ir ten Maiklo. 
?avono neatsirado Be to, vienas- 
gaujiu narių kreipėsi į policijų,: 
pasivadinęs giminaičiu, kuris ieš 
ko žinių apie dingusį šeimos na

rį. Pasirodė kad Mike Maltoj, 
paguldytas i Fordhemsko mies
to ligoninę. Praėjus dviem- mė
nesiams ( 
siu šonkaulių ir galūnių suaugį-

atsisakyti nuo jų užplanuoto 
“žygio” gąuti dvigubą išmokė
jimą iš draudimo bendrovės 
nėra prasmės, tad. reikia susido
roti su Marikiu kuo greičiausiai.

Nedelsdami vieną naktį jie 
■ nugirdė senuką metytei spiritu 
ir' nuvilkę į tamsų užkampį, 

" paliko gulintį ant šalygatvio. 
-praėjus trim dienom Maikis ir 
vėl pasirodė prie baro, skusda
masis, lead negalėję ateiti anks
čiau dėl sunkių pagini. Toks jo 
atsparumas pasirodė banditų 
kantrybės Bandymu ir privertė 

' juos panaudoti labiau redika- 
1 lias priemones. Jie nupirko dė 
1 žufę šaritenių, ją atidarę išlaikė 
saulėje tris dienas, Įmaišė- dar 
molto stiklo ir pakvietė Mallo- 
jų priešpiečiams. ^Sėriė SU į. ape
titu suvalgė j amų^iėfešs send

Florida

PtRKRAUSTYMAl

BRONIUS MILIAUSKAS

SOPHIE BARČUS
RADIJO tEIMOS VALANDOS

2424 West 69th Street

.■WOOD AVI.

*

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103rd Street 
Vi landos pagal susitarimą

Ofiso teiafoms: 776-2880, 
Rezidencijos telef.: 448-5545

Apdraustas perkraustymas 
K įvairiu atstūmę. 

ANTANAS VILIMAS 

TeL 376-1882 ar 376-5996

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

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 

2656 West 63rd Street 
Valandos: antrai 1—4 popiet

ki 9:0
M) v .
33 W.

— Teksas valstijoj, Tyler 
miškėj, juodas meškiukas

laikinai- Beatsilankęs dėl skran-
!S

. Stotie* WOPA - 14M AM 
traa*]iue|eaM« g atay atvdUtf 

Marevatt* Faiin*

- Aldeo* DMta, 
Tetotj 77S-1MJ

— Gerscher vadinta Laisvų 
demokratų partija gavo 66.5 % 
balsų, o praeitą sekmadienį ga
vo tiktai 4.8%. Negavus 5% 
neskaitoma politinė partija.

GENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LATDOJTWO ĮSTAIGA 

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 
Tel 927-1741 — 1742

OPTOMETR1STAS
KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St. TeL 737-5149
- Tikrina akia. Pritaiko akininy 

ir “contact lenses”.

ap
kramtė 4 metų Jared Yourgi, 
bet kaulus jam nesutriuškino. 
Jis sveiksta, o miško sargams 
įsakyta meškiuką nušauti.

Telefonas 523-0440
ODERNIŠKOS AIR-CONDITIONKD KOPLYČIOS

HELP WUR HEART. FUNL 
£ * * C' .

HEIP YOUR HEART

hielvirladiėhį nuo 
mio 1:00 vai. p. 
s Manjūette koj

Ketvirtadienį aukso uncija 
kainavo $341.00.

i
Friday, October 5,

i

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

vtčras;' įužgėrė priedui visą 
“pirif ■ denatūrato, nūėjo į savo 

’ buveinę - nakvynę -nriSiarusfi. ~
Per sekančias dienas gauja 

veiklai ruošėsi Maikio laidotu- 
■vėhis, norėdami pasireikšti liū- 
ditieiais ^riariaičiais> Jų nustė- 

’ Kimiu Maikiš. ir vėl pasirodė 
karęiamoję;;buvė^fejfc. pabalęs 

Tbendri“la^*~1Ąir slfvarSe>. skųsdamasis, kad 
•. laikinai- Beatsilankęs dėl skran. 

muiZ'^’ldšr^p^Diįmr M-l negalšviinų, esą užvalgęs 
vęs, pasirodė karčiamoje ir kaip ką- nors’rieget1^. ■ ■ 
visuomet uzeme savo vietą _ -j ; - --
baro. Banditai padarė ekstrą portMaiklo ištvermes; 
sėdi ir vienbalsiai nutarė, kad

Leidime! — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŽERK N AS. T*l. 925-8063
.....

T 

i

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Gjv. Chicagėje, Marquette Parko apylirtkėjė

Staigiai mirė Union Pier, Michigan. 1984 m, spalio 3 <L, I 
po pietų, sulaukęs 77 melų amž. Gimęs Lietuvoje, Kelmėje. I

Amerikoje išgyveno 34 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Antanina, 4 dukterys Danutė | 

^Norvaišas, žentas Romas, Aldona Salėnas, žentas Artenua, | 
H Birutė Unterreiner, žentas Jacob, ir Regina Juškai tis, žentas g 
I Vytautas, 9 anūkai, 3 proanūkai, dėdė Juozas MirCkTvičins, | 
B jo žmona Angelija, dėdė Kazys Bielskis; pusbroliai — Edvarg 
Edas Rielskis su šeima, Edmundas Jarašius su seime, ir Fe-1 
Sliksas Jarašius su šeima: pusseseres — Birutė Vanagas su 
■ šeima ir Jaxizė' Gedgaudas su šeima.
E .Lietuvoje liko brolis ir 5 seserys su šeimomis bei kiti 
Egiminės, draugai ir pažįstami Amerikoje ir Lietuvoje.

Priklausė Marqitetle Parko Lietuvi 
ir Tautos Fondui/ Lietuvoje

Gauja labai nusiminė dėl to- 
; perva

žiuotas du kart mašina, nepavei
ktas nuodų, privertė juos veik- 
iti taip; kad nebūtų, jokių abe
jonių. Tub bSigė savo išpasako- 
j trims-šoferis.- Jis vėlesnėse ope
racijose nedalyvavęs ir tik sten
gęsis S banditų atgauti jam ža
dėtus pinigus.
Po nuodugnių, tyrinėjimų pro

kuroras Breslin pavyko išaiš
kintų kaip vystėsi įvykiai to
liau. v

■ Gaujos nariai Paskua ir Ma- 
I rino.davė. kitam, bendrui įsaky-1 
i ma išniW>mnrrtT- haldiG kam.! mą išnifOmuoti sH baldais kam

barį hotelyje, nupirkti* guminę 
žarnelę. Po to, kaip visuomet 
Krėisbėrgas ir Merfy, nugirdę 
Maltoj ų iki sąmonės nfetekimo, 

į’, atrigaheno j išuuomuotą kamba
rį rį ir paguldė pkn’ą. Tuojau tiri-1 
[įjungė vieną galą, ^žarnos prie 
n diiijų Čiaupo, o kitą galą Įkišo 

Markini į burffą ir. Įjungė <iu- 
p Mfcį laikė žsino-lę tol, iki jis mi-

• Banditu gaujos, prisipažinimų > 
! parodymai buvo patvirtir.ti kam 
i bariu savininkes, kur buvo Įvyk

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

io 1914 meto

VANCE FUNERAL HOME

1424 South 50th Avenue 
Cicero, HL 60650 

TeL: 652-5245
FRJJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINT

Aikštes automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

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

Illinois

.......... . iii i "ii i'iil II liMHia' i M aiMaMUaMIMMiMaMi

Y ASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

z Telefonas — 652-1003



JONAS TALAN'DIS - lio 6 _d._, 7_ya^ - vai
~Ąi e. Meninę prog.
d P ’.Lienė. šc':i ms gros 
Pakšto orkestras. Reze: vaci- 
::: skambinti: 778-0743.

Valdyba

š. m. spalio 6 dieną, šeštadieni. 1 vai. p. p., šaukiamas ma- 
s:ni<; visų tautinių mažumų priešrinkiminis susirinkimas TRITON 
COLLEGE, 20000 Fifth A.venue, River Grove. Illinois, C.ol.ins 
Center halėje.

Tikimasi. kad j susirinkimą atvyks prezidentas Beaganas ar 
viceprezidentas Bush. Bus ir daugiau dignitorių .

Yra labai svarbu, kad šiame susi rinki m? dalyvautų kuo di
desnis skaičius lietuvių — neapsileiskime ir nepasirodykime men
kesni už kitas tautines mažumas. Moterys dalyvaukite pasipuo
šusios tautiškais drabužiais.

Jūs esate kviečiami i pamal
das, kurios įvyks U‘84 met. spa
lio mėnesio 7 dieną 10.30 vai. r. 
Šventes Mergeles Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčioje, 6820 
Washtenaw Ave., Chicago, ILL., 
Angelų Sargu šventei už žuvu
sius r rnii'sius policijos tarnau
tojus.

Tojau pc pcm?Jdų.Anelės Ko- 
’ak salėje. 4500 S- Talmm Avė. 
šaukiamas metinio nar-ų susirin, 

kuriame Klubo Valyba 
Komisija padarys 
Po to bus Klubo 
Rezivijos Komisi- 
ir daug kitų h‘e-

Artėjant rinkimams, mes privalome parodyti mūsų kandi
datui savo lojalumą bei aktyvumą. Visi dalyvaukime!

. « patiekta šilta vakarienė, veiksi
| baras, dovanų paskirstymas ir 
kiti netikėtumai, šokiams gros 
“Gintaro” orkestras.

Maloniai kviečiame narius,— JAV R. L. B-nės Mar- i............................. ... .v,_ , , . ,, . prijaučiančius ir visa lietuviškaouette Parko apylinkes valdyba I . . .. . J, • • * -
. _ ttt - ' 'visuomene atsilankvti i si parengia RUDENS BALIŲ š. m. , ‘ ’ 1 '

spalio mėn. 20 d. (šeštadienį), 
6:30 vai. vakaro Šv. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos sa
lėje, 6820 So. Washtenaw Ave., 
Chicagoje, Ill. i

r- Trumpą meninę programą 
atliks p. Linda Burbienė. Bus

į rengimą.
Del informacijos skambinkite 

tel. 434-4646, 434-3713 ir 431- 
4639.

Pakvietimai gaunama ir 
visus valdybos narius.

Valdyba

pas

KILLS 
FLEAS,TICKS!

Sergeants
SENTRY'2 

Rea & Tick Collar

— Chicagos Lietuvių Spaudos 
klubo narių susirinkimas įvyks 
penktadienį, spalio mėn: 5 d., 
7 vai. vak„ Lietuvio Sodyboje, 
6515 So. Kalifornia Avė. Nariai 
prašom gausiai dalyvauti, nes 

j yra svarbių reikalų aptarti. Bus 
diskusijos iškeltais klausimais, 
o nariai prašom užsimokėti na
rio mokestį. Valdyba

K2Ss Rew XSsTcfcJ

a u

BUVUSIU LIETUVOS POLI-
CIJOS KRIVŪLES KLUBo 
VALEYEOG KVIETIMAS

1212 W- Cermak Road

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
Q ŽJEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKJtJIMAU. 

DLL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidento.

Chicago, HL TeL 847-7742

SSJLL 1ST ATI | OAL 1ST ATI HHUU
j.**** —

kin.as, 
ir Revizijos 
praneši ir. u s. 
Valdybos ir 
ios rinkimai
čiančiu Krivūlės veklą nutari
mu. 1

1 Valdyba nuoširdžiai kviečia 
visus Krivūlėmis su šeimomis 
bei pažįstamais dalyvauti.

lėj spalio mėn. 20-21. Paroda 
bus :*.tda;<: lankymu i: šestadie. 
nį 10-7 v. v., sekmadienį 10 3 v- 
Parcdn susideda iš 3 jų skyrių 
pašto ženklų, medalių ir Litua- 
nicos žygio isterinės u;<.džiagos, 
kuri didžiumai yra nematyta. 
Tad visi kviečiami atsilankyti.

Įėjimas visiems laisvas!
Filatelistu Draugija

GERIAU DUOTI NEGU
PAIMTI

elbos vade- 
ent iaii-a U- 
D?-]os Gar-j

— 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

siu ir pirmosios pa
vytas pareigūnų 
n:on P;ei Licluvių 
bės nario Dr. Valr 
gaubimo vakaronė, 
; mc kiečiai vadina 
už jo dgamete tarnybą apskri
ties daktaro - egzaminatoriaus 
pareigose ir profesinį pasišven
timą, įvyks š. m. spalio mėn. 
19 d., penktadienį, 6 vai. vak„ 
Helenic Kultūrinio 
tižiojoje salėje, kuri 
toli Nev Buffalo. į 
US 12 kelio, prie 94

Visas šios Dr. J.
rengiamos vakarienės 
skiriamas labdarybės reikalams 
. ligoninės išlaikymui Haiti pa
remti, prie kurios įsteigimo vra 
daug Dr. J. Valantiejus prisidė
jęs

Kviečiami šioje Dr. J. Valaa-
tiejaus pagerbimo vakarienėje,!

BUTŲ NUOMAVIMAS
B MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

e NOTARIATAS • VERTIMAL

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA v

1. BACEVIČIUS — BELL REALT3
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Avė. —‘ 778-2233

aukos su- 
išgalėmis. 
durų 1 Au- 
išgalėmis.

BALEo piniginis vaįus jau 
prasidėjo. Spalic mėnuo - BAL- 
Fo mėnuo. Nuo spalio 1 d. au
kų rinkėjai aplarkys kiekvieną 
aukotoją, prašydami 
kokime sulig savo 
Neužtrenkime jiems 
kokinme sulig savo
Atsiminkime, kad savo nors ir 

’ maža auka nušluostysime ne vie 
■— JAV’ R. LB-nė.s Cicero apy- nam džiaugsmo ašarą. Yra sa- 

linkės gegužinė - piknikas įvyks koma: ‘‘Geriau duoti negu pra- 
š .m. spalio mėn. 14 d., 12 vai. šyti.”.
dienos, Vyčių salėje, 2455 W.| » y A-R.
Vi St., Chicago, Ill. Linksmins j -------- - ----------
Gintaro orkestras. Visus kvie-' — Lietuvių. Brighton .Parko 
eiame atsilankyti. Valdyba Moterų klubas- rengia 50 metų 

į Jubiliejinį Banketą sekmadienį, 
[spalio 14 dieną 12 valandą, Da- 
j riaus-Girėno posto salėje, 4416 
i So. Western^ Ave. Svečiai, ku- 

inž. rie norėtų dalyvauti bankete,
E. Jasiūno rinkinių (Dariaus - dėl bilietų- prašome skambinti 
Girėno albumo autoriaus) bus Antonette Kalys, tel. <847-0880 
išstatyta visuomenei, rengiaiųoj iki spalio 8 
parodoj. }

Chicagos Lietuvhj Filatelistų
— Chicagos Anglijos lietuvių draugija “Lietuva^ rengia paro- 

klubo rudens balius rengiamas dą Jaunimo Centro apatinėj sa-

DARIAUS _ GIRĖNO 
TRANSATLANTINIO

žygio istorinė medž aga, iš

Eugenija Strungys

DR. J. VALANTIEJAUS 
PAGERBIMAS

Union Pier ir apylinkės - Har
bour Country policijos, ugnege-

Centro di- 
randasi ne
rytus nuo 

greitkeiio. 
Valantiejui 

pelnas

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

d butų mūrinis. Labai geros pajamos, 
Dilelis butas savininkui. Geras inves
tavimas.

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Nebrangus. \

ŠIMAITIS REALTY
Union Pier Lietuvių Dr-jos na
riai, vietos bei apylinkėje gy
venantieji lietuviai, gausiai da
lyvauti ir savo dalyvavimu, di- ( 
džios • pagarbos užsitarnavusį, t 
savo tautietį pagerbti.

Dėl kyiptimu prašoma skam
bint i? šios vakarienės; organiza-j 
cinio komiteto pareigūnei R. 
Albrechtienei. Telf. 469-3492.

Dr-jos Valdyba ■

— Chicagos mokytojai strei
kuoja, bet meras pareiškė, kad 
didesnės algos jie negaus, nėra 
pinigų.

— Italija prašo JAV pagalbos 
kovai prieš mafiją. Italijoj ita-j 
lų policija suėmė kelis mafijos j
vadus _

INSURANCE — INCOME TAX 

2951 W. 63rd St 
Tel: 436-7878

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys 

Tel. 585-6624

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga

S247 S. Kedzie Avė.
(312) i »o-8700

ILEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turtu Chicages mieste ist&SLį.
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, . 

g*r*ntuotai ir sąžinlngaL 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Taknan Avė.
Tat. 927-3559

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

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Avo^ 

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

Dengiame ir taisome visų 
šįu stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA
6557 S. -Tolman Avenue - 

Chicago, IL 60629 j .
434^9655 ar 737-171L,

M. ŠIMKUS
Notary Public '- 

INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450

Taip pat daromi vertimai, gimimii 
iškvietipai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai, v •

Naujienose galima gauti 

AUGUSTINO PAšKONIO 
knygą apie

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLĄ IR 
..... -JOS KARIŪNŲ LIKIMĄ  —•

PASSBOOK 
SAVINGS...

į us for
finsneing

AT 0U1 10W UTS
WITH RiPAYMt PwT 

7*10 flT YOUR OMI

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

čekį rašykite ir siųskite:

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

High
Irrterwt Ratal 

Paid on Savmji

Compounded 
Daily and Paid Quarterly

wtw»ca K

— 1SL1C-

Miko šileikio apsakymu knyga 
“Liucija” jau .atspausdinta.

“LIUCIJA” i
• j. . ? j

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.

Homeownerslnsurance 4

F. Za polis, Agent 
320814 W. 95th St 
Everg. Park, 111. - 

60642 - 424-8654
JW» Fgm Cm«!
Item SRcmi tin ■M|l.

HiH

Te »««r

Mutual Federal 
Savings; and Loan

2212 WEST CERMĄK ROAD : CHICAGO, ILL 60608 

Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 •

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

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

Advokatas
GINTARAS E ČEPSNAS

Darbo valandos: Kasdien: nuo 
9 vai. ryto iki 6 vaL vakaro.

Seštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL d.
Ii pagal susitarimą.

TeL 776-5162 /
1649 West S3rd Strwf

Chicago, HL 60621

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

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

KAINA ~ 517. '(Persiuntirrni pridėti $1)

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
gaKma gaixti nepaprastai Įdėmia gydj- 

tojOg veikėjo tr rašytojo strimininini,

IM A< — MINTYS IR DARBAI, 259 psL. Mečia 1905 
metę {vykius Jablonskio ir Totoraičio jaunai dienai b 
rurirfirfnlmjj___- _____________________

Dr* X J. Gusms — DANTYS, priežiūra, sveikata k 
grožis. Kietais vlrieMais

Minkltaii virieMim, tik  

Dr. X J. Gcueen — AUKATA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONES. Kelionės po Europą jspūdžiaL Tik —

Gafima taip pat užsakyti paMu, itsiuntm ček| srb® 
MMW>ey orderį, prie nurodytos kalnn* pH- 

ĮedaM SI penaantbrao URMoma

18.00

4P

Triaminic* Syrup 
Triaminicin® Tablets

or
Triaminic-Ū® Tablets

For AHergy Relief 
that’s nothing to 

sneeze at.
C MM Doney Divkėn af
Sandoz, bx . Laxoin. M50L

advokatų deaugua
V. BYLAITIS

R V. BRIZGYS
Darbo v&l«ndot: 

Roo 9 ryto iii 5 vaL popiet 
Šešta dieniais pagal susitarinią.

C606 S. Kedzie Ava. 
Chicago, I1L $0629

Tel: 778-8000

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

Sicilijos partija baigia, 
daus reikalų- ministeris 
Luigi pareiškė, kad toks 1 
mas ankstyvas.

vi-
CfiCAT

’virrini-

4^ hl


