
VOL. LXXI Brfče šeštadienis Pirmadienis — Saturday-Monday, October 6-8, 1981 — VLIKo metal

VAKAR 7 ASTRONAUTAS PAKI
--------- _ _ Į. Į nn        ~nr—— į į ii „-^-n - ~Tir~r . -rrnTw , -*■' mn.li ~np- . ' ■ ’■— m ■ ~B t , , -. ■ ^wrr ti

The Lithuanian Daily News
Pvbtf&hed Vy The 1 itbuaman Ncwi Pufehshinf Co., lac

1739 So. Halsted Street, Chicago, I1L 60608 
H Ay market 1-6100

DEVYNIS ARGENTINOS KARIUS 
TEIS CIVILINIS TEISMAS

Kitus karo vadus teis karo teismas, baigiamos
- . ' ■■ ruošti bylas ” ■

BUENOS AIRES, Arg. — Ar- sera, Armando Lambrushini ir 
gęntįhos apygardos teismas, ap
svarstęs ttajkos teisėjo sprendi
mą, patvirtino taikos teisėjo 
sprendimą ir nutarė suimtus dte- 
■vynis Argentinos karo vadus per 
dubti civiliniam teismui.

žvarbiausias teismo sprendi
mo pagrindas yra nepaprastas 
karo teismo vilkinimas. • Bylos 
biiyb užvestos beveik prieš me
tus bet iki šio meto dar- kaltini
mai nesuformuluoti. Generolai 
pasiaiškino, kari jie neįsakihė-jo 
žmonių areštuoti ir. šaudyti be 
teismcT. Jie prisipažįsta, kad ga'- 
lėjo fbūti nužudytų žmonių, bet' 
tą darhą atliko žemesni pavaldi
niai .be jokio karo vadovybės įsa- 
kymo suimtuosius šaudyti be 
jokio teismo.

Prokuratūra nustatė, kad 
prieš 8 metus Argentinos kariai 
nuvertė demokratinę \-yriausy 
beį ■ kad karo vadovybėj suėmė 
8.&91’ argentinietę rišsivėde^ ;iš 
nalriu ir negali pasakyti, kur jie 
dingo. Dingus’ ržmqirių sąra- 

' ' ne^nfe;
vietošč*

admirolą Jorge Anaya, admiro- ' 
lą Basilio Lami Dožo ir adm. ’ 
Orlando Agosti. j

Buvusį Buenos Aires policijos 
viršininką buvusį prezidentą Big ! 
none .teis karo teismas. Atrodo,’ 
kad prez. Bignpne bus išteisin- j 
tas ,nes jis perdavė vyriausybę 
prez. Roul Alfonsin,

ISLANDIEČIAI NORI 
DAUGIAU PINIGŲ

REIKJAVIKAS, įsi. — Valsty-' 
bes 'tarnautojai, radijo ir. tele-' 

A’izijes pranešėjai, laivai, tramva 
jai ir bet koks susisiekimas su
stojo. Sostinėje veikė tiktai po
licijos įstaigos - ir ligoninės sėe- 
nintelės įstaigos, kurios savo 
durų neuždarė.

Saloje yra kiek daugiau, ne
gu 200,000 gyventojų, kurie 
nesitikėjo, kad tarnautojai taip 
vieningai męstų. darbą.
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Sprogimas įvykoVakar Jakartoje išsprogdinta dvi didelės biznio įstaigos 
kiniečių rajone ir išgąsdino visuSį-JĮa kartos biznierius.
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ČERNENKA RUSUS IŠVADINO 
TINGINIAIS, GIRTUOKLIAIS 
Politiniam biurui patiko Andrei-Gromyko

— George Bush turi $2.25 mi
lijono dolerių vertės turto o Ge- 
raldink Ferrara — 7(50,000, G. 
Bush 1983 metais sumokėjo 
$18p305, o' Ferrara ■ - ^28.000.-

SĖKMINGAI PAKILO 2 MOTERYS IR 
PENKI ASTRONAUTAI

įmesk

u.

šati gali būtį^ dit 
statyta š

— Kiniečiai sovietų ambasado
• riui 
■sovi 
nist
š is p: 
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gHsakovui priminę, kad i 
s- jėgos užėmė. Afga

ną ir Mc^oliją.

pranešimas apie poKaTDius- Amerikoje ------------
MA^^KAį Rus. — Sovietų Sąp laužo mašinas, O prie pabaigos — Izraelio premjeras : 

pridėjo^ kad jie priprato prie. Peres atvyks Amerikon a-l 
narkot&u.

jungos iprįjadentas. Konstantina^ 
Černenka vakar sukvietė komiF 
nistų .'partijos politikos biurą^ 
kad išklausytų ryte iš Amerikos 
grįžusio Andriejaus Gromyko. 
Jiems labai patiko minislerio

— Izraelio premjeras Simon 
aleinaa-j 

■Včia savaite.

' XSyiliai t ,
ia,.\Roberto Violai?uSį s$ve- . 
zideojtą Leopoldo ? Gad fieri. ’ Jie 
ėjo Argentinas ‘prezidento pa
reigas. Teis buvusį Argentinos 10,000 elnių, kai nepajėgė per
kamo iaivvno vada Emilio Mas-plaukti patvinusių upių.

AŠTUONIŲ ASMENŲ DELEGACIJA 
VALSTYBĖS DEPARTAMENTE

Šį kartą astronautai yra pasiruošę tyrinėti žemę, 
josios judėjimą, joje esančius turtus

CAPE Canaveral, FL — šia^- 
! dien, petnktadienį, 3 minu’, 
į po šešių sėkmingai iškilo erdvė-< buvo tokia, kokia šiandien yra 
; laivis “Challenger”. Astronautai < 
j pasiruošė nuo savaitės pradžios, 
Įvską laiku patikslino, o kai bu- ■ 
: vo Įsakyta pasiruošti spec?alis-
• tams, kad pasiimtų visus instni- i 
J mentus šiandien ryte viskas la-| 
! bai gerai pavyko.
! Šį kartą astronautai yra 
į ruošę ištirti žeme.
• strumen’ai. Kada 
j sėkmingai pasiekė 
j aukštį, tai j 
į ii tinkama orbitą. Astronautai i 
! sukosi aplinkui Žeme, bet šį kar
tą jie norėjo taip suktis, kad ne
paliestų sovietų kontroliuoja
mos teritorijos.

Astronautai turi reikalingus 
instrumentus, kurie padės jieiv< 
nustatyti oro, debesų, vandens 
ir vandens srovės judėjimą glo
baline kryptimi — Žemę dengia 
įvairiausi chemikalai laužiantie- 

‘ ji šaulės Spindulius įvaimiš kam 
pars?' AuOtamoje’4 lengviau nu- 
statyti tikruosius spindulius lūž; 

įįjho kampus ir jų Įtakų i’žemę
Žmones guvius, augalus.

šį kartą erdvėn pakilo-dv; 
moterys mokslininkės. Fizikė ir 
chemikė Sally F. Pūde pakilo 
antrą kartą. Jai erdvėje veikiau ! 
čios jėgos labai gerai žinomos.

juos įleisti į erdvėlaivį ir 
’em j parnešti į Žemę. Jo savijauta

pasi- j 
Turimi in-1 
astronautai I 
300 mylių j

— Kvebeko šiaurėje prigėrė

ANTARCTICA

SOUTH POLE

imančių Beagle 
dėjo susitarti.

EMILE \ f

*

Ushuaia

Tenn:^' • Gramykos atpasakojimas pokal-
5,000 miniai, kVi^Ią^fes^jflbs1 bio su prezidentu ir kitais JAV 
balsuoti už Geraldiną Keįrarą. pareįgūnais. Ilgiausiai jis tarė

si su sekretorium ir jo' patarė
jais. Gromyko stengėsi gerai iš
tirti Amerikos poziciją ir parti- 

■jos vadovybę įtikino, kad JAV 
karui nesiruošia.

Rusus išvadino girtuokliais

Černenka įsakė “Tass” atsto
vams paskelbti, kad vyriausybės 
nariai patenkinti pranešimu. Ru
sijos gyventojai netikėjo, kad 
Gromika vyksta j Washingtoną 
ir pasimatys su sekretorium 
Shultz bei prezidentu, žinia ru
sai apsidžiaugė, nes tai reiškė, 
kad nebus karo.

Tuo pačiu metu Černenka pra
nešė “Tassui”, kad Sovietų Są
jungos gyventojai yra dideli tin
giniai, viską dirlra labai lėtai, 
nepaskubrna ir prie darbo nepa- 

sispaudžia. Černenka pridėjo, 
kad jie dideli girtuokliai, kiek
viena proga geria degtinę, pavė
luoja į darbą .neatlieka pareigu,

JAV-bės jau dabar rūpestin
gai ruošiasi artėjančioms Buda
pešte ir Ottawoje tarptautinėm 
konferendijom, kurios įvyks 
1985 m. ir kuriose dalyvaus 35 
valstybės, pasirašiusios Helsin
kio susitarimus. Valstybės de
partamento pareigūnai tuo rei
kalu kontaktuoja NATO ir ki
tų vyriausybių žmones. Norėda
ma pasiinformuoti ir perteikti 
pavergtų tautų pageidavimus. 
Valstybės departamentą rugsė
jo 21 d. aplankė delegacija, su
sidedanti iš lietuvių, latvių, es
tų, lenkų, čekų, bulgarų, veng
rų. Iš viso delegaciją, sudarė 8 
žmonės. Iš lietuvių buvo Amer. 
Liet. Tarybos atstovai dr. J. Ge
nys ir kun. J. Prunskis. Jie tu
pėjo ilgesnį pasikalbėjimą su 
ambasadorių mi John D. Scan
lan, kuris bus pirmininkas JAV 
delegacijos Budapešte, ir su Do
nald Bandler, kuris daug dirba 
pasiruošiant abisrrrs konferenci
joms. Jiems ta tautinių grupių 
delegacija perteikė informacijas 
apie Maskvos priespaudą, lau
žant Helsinkio susitarimuose nu
matytas žmogaus teises .emi
gracijos laisvę informacijų lais
vę. Aukštieji Valstybės depar
tamento pareigūnai nuoširdžiai 
domėjosi jiems perteiktomis in
formacijomis .

Gubernatoriai domisi 
Lietuvos reikalais

Čikagoje šaukiamo Anaeri- 
Liehivių ‘ Kongreso garbės

komitetą sutiko įeiti Michigano 
gubernatorius James J. Hlanch- 
'ar|d, Wisconsin gubernatorius 
Anthony S. Earl, New Jersey 
gubernatorius Thomas H. Kean,

kos

KALbNDORĖLIS

Spalio 6: šv. Brunonas. Fklelija 
Buivydas, Gudria

Spalio 7: šv. Augustas • , 
I^urencija, Butrimas, Eivenė
Spalio 8: Av. Simeonas ,Reparata 
Dangas, Galva

Saulė teka 6:52, leidžiasi 6:25
* Drėgnas lis, čiltesnis r

Astdonautas 
daugiau jau nebekyla erdvėn, 
bet jis dėsto astronautų mo
kykloje.

Praeitą savaitę 3 sovietų kos
monautai nusileido praleidę ere 
vėje 243 dienas. Jie buvo iškei- 

ir visą laiką sukosi 
Amerikos astronau- 
aplinkui Žemę, kol 

į turi reikalingas degalų atsargas. 
Jie turi priemenes trūkumui 
energijai papildyti saulės spin
duliais. Jie daboja, kad turėtų 
energijos saugiai nusileisti.

j trenail’lės Ride,

ti orbilon
apie Žemę.

! tai skrieja

i jiems reikėjo pasirink Į

RYTŲ VOKIEČLAI
TEBEBĖGA Į VAKARUS

BONA, Vok. — Rytų Vokie
tijos gyventojų kariškiai nebiš- 
leidžia į Vakarus, bet jiems leis
ta nuvažiuoti Į Pragą, kuri pri- 

?klauso .Yąršizyoą Pakto vakty-

Rytų vokiečiai susitaupė pini
gų ir nuvyko į Čekoslovakijos 
sostinę. Pragoję pabuvo per die 
na, o vėliau. užsuko-ą-. Vakrą-ų 
Vokietijos ambasadą, ir pareiš
kė. kad jie nebegrįš į Rylų Vo
kietiją. Jie nutarė neišeiti iš Vo
kietijos ambasados, kol aml*a-

. sada nesutvarkys jų kelionės re: 
i kalus laisvai įvažiuoti į Vokieti"

. . . 1 J&.Astronautas

j Erdvėje ji jaučiasi kaip n- 
! Nei iškilimas ,nei nusileidimasi 
jos nejaudina.

Ccmnec tieut gubernatorius Wil
liam A. O’Xeill. Illinois guber- i • 
natorius Janius. R. Thompson. Young labai laisvai erdvėje jau- 
Taipgi į garbės komitetą suliko 
Įeiti Čikagos meras Harold Wa-

Rylų Vokietijos pabėgusiems 
tėsi, o dabar ta pačia savŲru-1 vokiečiams brangokai ta keliū
ta gyvena Sally Ride. Astrcnau- nė kainavo. Bet jiems buvo su- 

sliington, JAV Latvių Sąjungos, |as Young nuvežė du astronau- j tvarkvti visi dokumentai ir jie 
pimi Visvaldis V. Klive, JAVį{us Mėnulio paviršium, tuo tar- j išvažiavo į Vakarų Vokietiją.
Estų Tautinės Tarybos pirm. , pU astronautas Young vienas 
Juihan Eimonson. Iš valdininkų j valdė epdvėhivį ir teip viską 
dar į garbės komitetą p--- 
Cook apskr. komisionierius Ka- ‘ dino 
zimieras G. Oksas.

ALT

Vienas biznierius, nemo- 
i^na: suderino, kad erdvėlaivį atskris- kėjęs valstijos mokesčių, pasi- 

i, kur abu astro-! naudojo amnestija ir sumokėję 
I Rautai iškilo. Jis visą laiką se-‘ $61,526. Jam reikėjo sumokėti 
Į kė astronautus Mėnulyje ir pa- dvigubai daugiau.

20% AMERIKIEČIŲ
YRA LIGONIAI

WASHINGTON. D. C. — Nie 
kas nemanė, kad toks didelis 
amerikiečių skaičius būtų ne
sveiko proto, bet kai tą žinią pa
skelbė Amerikos proto institu* 
tas, tai reikia žinią skaityti tik
ra.

Institutas pamini Įvairaus pro
to ligas. Į tą ligų skaičių įeina 
alkoholikai ir narkotikai. Yra 
žmonių, kuriems noras gerti al
koholio arba vartoti narkotikus 
yra toks didelis, kad jie be deg
tinės ar kurių nors narkotikų Į 
negali apsriti. Vieni moka labai. 
didelius pinigus, kad galėtų pa>- I 
tenkinti savo norus. |

Specialistai nustatė, kad Ame 
rikojeryra nuo 7 iki 15% alko-j 
holikų. Kada, jie girstelia dair^ 
giau negu reikia, tai jais negali! 
pasitikėti. Krašte yra nuo 6 iki 
7% suaugusių žmonių, kurie ne-! 
gali apsieiti be narkotikų. Sudė
jus 15% ir 7% ir atmetus 2%, 
kad nepda rytume klaidos, išei
na, kud 20% amerikiečių nega
li pasitikėti.

Sicilijoj, Napolyje ir Milane Italijos policija suėmė 74 mafijos 
vadus kurie bus teisiami už žmonių^ žudynes.
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BULKUTĖS Iš KUKURŪZŲ

Montessori mokykla

Jūrelė S

ne

KIAUŠINIAI PAMIDORUOS:

SKRYBĖLĖ

PRAKTIŠKI PATARIMAI

KAINA $3

MOTERYS AMŽINAI RŪPI 
NAŠI GROŽI IŠLAIKYTI

jautienos,
Persijuoti mil

PSICHOTECHNIKOS 
EGZAMINAI

rių, o antrą už dešimt 
miano pažįstamiems”:

švelnia skarele 
daiktas .trinti, nušluosčius 
iki .spindėjimo. ,

RYŽIAI SU VERŠIENOS 
KEPINĖLIAIS

VASAROS PASAKA

LITHUANIAN MINISTRIES,
OaįUn. m. mam

g^rai pagalvoti, jų nereikia ų- iš 
akiu išleisti, bet ieškoti būdų 
tokiems reiškiniams teigiamai 
išspręsti-

Kalcijus: Pienas, jogurtas, sū 
lis. sardinės ir laš;ša su kati 
lais, kopūstai, garčyčios ir ža 
lios ropės.

Vitaminas BĮ: Liesa kiaulie
na, riešutai, pilnagrūdžiai javai 
ir papildyti javų gaminiai (pil 
nagrūdė kvietinė duona) ir pa
pildyti javų gaminiai (cereals).

Ant viršaus tešlos išdėti vad. 
"shereded corn beef”—kukuruz. 
jautienos ir suvynioti,užtaisant 
galus.

Kepti britone (baking sheet) 
apie 20—25 min. vidutinio kar
štumo krosnyje.

Iškepus, supiauslyti su pa
ilgais gabalėliais ir užpilti su 
vad. “chili souse” arba krienų 
padažu.

Tam reikalui reikia paimti: 
1 stiklinę ryžių, 
1 šaukštą alyvos, 
šutinti, ant lengvos ugnies po 

truputį dapilant vandes, kad 
nepirisviltų.

12 uncijų veršienos kepenėlių 
išvaloma ir vieną valandą mir
koma piene.

Paskui supiaustoma juosto
mis ir apkepama iš abiejų pusių 
keptuvėje.

Niacinas- Kepenys mėsa, pauk 
štiena, žemės riešutai, pilna- 
grūdžiai javai ir papildyti javų 
gaminiai sausos pupelės ir sau
si žirniai, riešutai.

§V. RASTO 
naujasis testamentas 

IR PSALMA1

PRAKTWiOKfcBUNlO FORMATO ,

Geležis: Raudona mėsą, papil
dyti miltiniais gaminiais, siyvų 
sunka, sausos pupelės ir sausi 
žirniai tamsiai žalios lapuotos 
daržovės, pilnagrūdžiai javai 
ir papildyti javų gaminiai-

Gera man, gera ant ežero kranto 
žaidžiančios vasaros juoko klausytis, 
bičių dūzgėjimo liepos švento, — 
Mano budėjimo seserys — bitės t — ? 
gera man vasaros juoko klausytis. 
Manojo sapno liūliuojantis guolis 
samanų klotas, tyliųjų glūdančių; 
svaigti paskendus j pienes gražuoles, 
ilgesį karklo švilpynėmis pučiant — 
pasaką burti tyliųjų glūdinčių — I 
Moja už lauko šypsodamos tolis — v 
slėpinio mano nebraidžiotos brastos. 
Eičiau nubrisčiau žaliaisiais atolais 
amžiais negęstančio žiedo atrasti — 
mpja man kojų nesudrumstos brastos I 
Manojo rytmečio gubos auksinės, 
vai, pasakykit, kur žydi papartis: 
aš pradarysiu gyvybės šaltinį — 
tenesilanko mirtis žemės vartuos — 
vai, pasakykit, kur žydi papartis!
Plaukus sau varpų brandžių prraipynęs 
eisiu, kur amžinos vasaros skraido —

Angliavandeniai: Javai, bul 
vės, sausos pupelės, kukurūzai, 
duona cukrus. '»

Tam reikalui paimti:
1 puodukas kukurūzų (komų) 

kmopų,
1 puoduką miltų,
Vi puoduko cukraus,„
Be to, dar paimti;
Vi šaukštelio druskos, 

(pagal skonį druska mažinti),
3 šaukštelius kepimo mil

telių,
1 kiaušinį,
1 puoduką pieno ir
% puoduko aliejaus.
Darbas: sujungti kukurūzų 

kruopas ir. viską kartu sujun
gus kepti bandeles

Magd. Šulaitienė

Piktas šuo. namams

Iššutintus ryžius sumaišoma 
kartu su veršienos kepenėliais <r 
paduodama »u šutintais žir
niukais-

KIMŠTA
Tam reikalui reikią paimti:
2 puodukus miltų,
1 šaukštelį druskos (.pagal sko 

nį gėtite mažinti),
3 šaukštelius kepimo milte

lių (baking paulder),
4 šaukštus margarino 

aliejaus (pagal skonį-),
% puoduko pieno.
Be to dar paimti:
2 puodukus anglis, vad. shre 

dered beef
Daroma taip 

tus. truputį druskos ir kepimo 
miltelius.

Ipiaustyti į miltus margari
no, įpilti kiek reikia pieno teš
lai, kad ji laikytųsi.

Tada iaeti ant lentos, pabar
styti miltais ir iškočioti tešlą % 
colio storumo.

/Riebalai: Aliejus, sviestas,
margarinas, paruoštos salotas,} 
bekijnas, dešrelės,' riešutai, sėk, * 
las. žemės riešutu sviestas.

Pageltę dramblio kaulo daik
tai lengva nuvalyti atskiestąja 
‘Alaurio” druskos lūkštim. At
skiedimas reikią išvirti i-r leisti 
jam atšalti. '- ■ •

Paskui reikia juo užtepti pa
geltusius daiktus ir duoti ge
rai Įsigerti, paliekant juos taip 
keletą valandų

PfcgąHa
reiki

ištekėti merginai, 
liek yra įdomus, 
pinigų, kiek ji ga-

Linolciatia negalima plauti ju 
soda, bet tik $u drungnu. vaor 
deniu perplaunant švariu van
deniu- M •

Tam reikalui paimti:
2 ituž.ovuitus gi>bus,
iSui-.U 1 I* UV “Uu -u

1 svo ,uno įaivelc.
L,u uis g«ybus, sup-Uusijii 

siaurutėmis juostelėmis
Į vandeni, kuriam buvo ve - 

darni grybai, padėti pakeitus md 
tus ir alyvos ir du šaukštus rug- 
.kios grietinė-

Druska įdedama pagal sko-

Išrinkti didelius, apvalius pa- 
midprus,

nuimti jų viršūnes,
išskalauti vidurius, juos pa- 

sūdant,
truputį papipirinti pagal 

skonį,
įdėti į jų vidų gabaliuką 

gargariną,
įleisti po vieną kiaušinį
truputį pabasrtyti druska bei 

krapais, aštriu tarkuotu sūriu ir 
įstatyti į krosnį.

Kai užkeps, paduoti prie jų 
keptas bulves.

VYNĄ IŠRADO NE KAS 
KITAS, KAIP MOTERYS

Vynas išrastas Persijoje Ta
čiau vynas buvo išrastas atsitik
tinai.

Kai kartą buvo suskintos vy
nuogės, tai karaliaus tarpai su 
dėjo jas į rusu, kad jos ilgiau 
paliktu šviežios ir būtu naudin
gos karaliui.

Tačiau kai kurios vyuuogių 
etatinės pradęįo rūgti, o vėliau 
net sprogo. V’ ; : -

Tarnai perSigaiidc ir maiie. 
kad vynuogės valgo piktoji dva 
šia. Nė vienas nedrįso prie jų 
artintis.

Kadangi karaliaus, vięna žmo
na sirgo ir sumanė nuvykti į 
rūsį ir pasiduoti baisiajam liki
mui. Rūsyje ji rado statinėse 
vynuogių skystimo ir t -sumąnė 
paragauti.

Išgėrusi vyno, pasijuto svei
ka ir grįžo iš rūsio atgal. Ji taip 
gerai pasijautė, kad nėt pakvie
tė kitas karaliaus žmonas para
gauti.

Nors karaliaus žmonos vie|K 
bu kita gviez Ui pykosi, bet vis 
dėlto paskatintos pąrągauti nuo 
stabaus skystimo, nuvyki i rū
sį ir ten paragavo.

Pasirodė, kad visos maJoniai 
pradėjo kalbėti, užmiršo asme
nišką pyktį ir net pradėjo šok
ti- Tada vynuogių skystimas 
buvo pradėtas tyčia daryti ir 
nuo to laiko pasaulis turėįo iš
rastą vyną. S.

Mrs. Kirprienė po ilgo žiūri- 
nėjimo, pagaliau, išsirinko vie
ną skrybėlę už perkius dele- 
r‘*us. Ji prašo pardavėjas-

“Parašykit man dvi sąskaitas. 
Vieną mano vyrui už du dele- 

dulerių

Suminkštėję plaukų 
šepečiai sukietinami įlašant juo^ 
roti,kiek tas sargas uždirba per 
skiedinį.

Vitaminas A: Kepenys, mor 
kos, saldžios bulvės, tamsiai ža
lios lapuotos daržovės, sviestas 
margarinas.

. ..Guminių lietaus saugojamų 
apsiaustų niekad nereikia džio
vinti šiltoje vietoje, nes tada jie 

nely-

Vitaminas C: Brokoli, citrini
niai vaisiai, papaja, mango, že
muogės, kopūstai, bulvės, po
midorai, tamsiai žalios lapuotos 
daržovės.

Noras atrodyti gražiai, tai am- 
žinąs motėm troškimas

Jei Bibliją būtu rašiusios mo
terys, o ne vviai, tai tenai būtu 
pasakyta, jeg ne žaltys suvilio
jo Jievą. bet pastarąjį suviliojo 
savo gražumu Adomą.

Šiandien Amerkoje tūkstan
čiai vyrų ir moterų užsiima ty
rinėjimu. kaip palaikyti' mote
rišką gražumą.

Daug knygų jau yra parasy- 
šyta’ir šimtai milijonų išleista 
tam pačiam tikslui.

Tą, ką anglai vadina—“beau
ty ;cuiltūre” yra jau didelė mok
slo* ir industrijos šaka. -

Bet. ne visi skelbiami recep
tai yra naudingi; ne visi tepalai

rožių vaivorykštėm raitetanėiu veidu - - 
pasižiūrėsiu, kur vasaros skraido. ' 
Ko gi man kilti iš supančio guolio, ’ < 
ko gi viliojantį tolį vaikytis?
Mano Aušrinė į ežerą puola — ♦
ktipfcite;liū^ėsį, seserys bitės!
Ko dar sapnuojantį tolį vaikytis?!

Benys Rutkū

Viena stambi firmą turėjo 
samdytis būrį stenotipisčių ir 
kaip dabai- priimta kandidatėms 
suruošė psichotechųikos egzami 
nūs. kuriems pravesti pakvietė 
žymų psichologą.

— Kiek bus dukart du? — 
psichologas paklausė pirmosios 
kandidatės.

— Keturi! —^įgų^k^h’moji.
— Dvidešinžš ateakė

antroji. . !
— Gali būti ir keturi ir dvi

dešimt du-.. — atsiliepė trečioji.
Baigęs egzaminus psicholo

gas gautus rezultatus įteikda
mas direktoriui; paklausė:

■.— Kurią sš visų tamsta pa
sisiusite?

— Tą blondinę su gražiomis 
kojomis; — nusprendė direk
torius.

Baltimai: Mėsa, ,paukštiena, 
žuvis, sausos pupelės ir sausi 
Žirniai, kiaušiniai, sūris, pienas, 
riešutai, sėklos-

tokius neigiamus reikia ir kosmetikos prienųonės turi 
vertės. ___

Daug yra apgaudinėjimų ir iš
naudojimų. Tačiau be dūmų nė
ra ugnies. Taip ir čia — mes ga
lime pasimokyti, kai išleidžia
me pinigus veltui. S.

Vitaminas B2: Kepenys, pie 
nas jogurtas tamsiai žalios la 
puotos daržovės, pilnagi ūdziai 
javai ir papildyti javų gami- 
niai..

I tAVO toms ¥»A TH8A
r t ifiiT

UI PAiiKSJTE TIESĄ, O TttSA ISLA1SWS JtCT '

jjmc našu?
Tačiau ar verta ieškoti šei

myninės i žuovėjos ir tokiai. 
Kuri niekad nesinori būti na
muose, kuri tetrokšta i riksmin 
ti>. svečiuotis, šokti, būti su?a- 
gieje kompanijoje?

Ar neatrodys tai moteriškei 
jo? rd,T,ai, kaip tikras kalęjimas. 
kaip nepelnytos bausmės vieta. 
Savoji pasu ge ir nei ^avi vai
kui bus jai mažiau malonūs, ne
gu svetimi žmonės, negu sveti
mi namai.

Tas pats gali būti taikoma ir 
panašaus būdo -vyrui, kuris 
nemėgsta namuose būti o mėg
sta išėjimus, būti “linksmoje"’ 
kompanijoje.

Matydami nelaimingų šeimą 
pavyzdžius, stebėdami nesamai- 
kos reiškinius, savaime ieškome 
priežasčių, norime daryti išva
das. Ir visada matome^ kad ne 
tinkamu šeimos gyvenimui žmo 
nių būdai yra bene didžiausieji 
padėties kaltininkai.

Šio atveju nepadeda ir negelb 
st* nei menė, nei “geri norai”. 
Ateina rytojaus d’e.na.i.įžiūrėk, 
viskas prasideda iš naūjo. Ir 
vienam iš vedusii^ų tenka ken
tėti krim>ti>, kristi į nusimk 
nimą. desperaciją.

Noi s vedvbinis gy venimas ne 
ša daugeliu ’’ didelę himę, bet 
būn-a žmonių, kūrie tokiai lai
mei netinka ir kurde (vedę ar iš
tekėjusios) atneša vien tik liū
dėsi ir nusiminimus bei nenaši-

aon on none?.
And then the rauney c 

mti the

ivd vecycmis gyvenimas bu
tų malonus ir laimingas (tiek 
vvrui, lygiai tiek moterei), abi
pus.a. turi būti i teki bendrą 
gyvenimą palinkimas. Nedar
nioje, nelarningose vedybose, 
atrodo, beveik visada viena pu
sė niek; d neturėtų savęs apsun
kinti vadybinio gyvenimą “naš
ta"’ Sav.meJe^ pilni žm >nės 
lengvbūdžiai, asmeninį malonu
mą laiką pirmoje vietoje, nejau
čia pareigos, vargu ar bus lai
mingi šeimyniniame ratelyje, 
vargu ar suteiks bent kieK tos 
la mė^ ir antrajai pusei.

Kyla klausimus, ar turėtų ve
sti v.ks vyras, kuris į žmoną 
žiūrėtų, kaip į pastovią vergę, 
kuri tik jo vieno nuomor ės turi 
klausyti tik jo užgaidas pildy

ki- ii ai vyrąs 
kiek jis turi 
lc>, vedybų dėka,, turėti lengvą 
gyvenimą9 Jai terūpi patogiai 
gyventi, gardžiai valgyti ir puoš 
mai rėdytis!

Koks malonumas, pvz/, būti 
surištiems šeimos ryšiais su 
šykštuoliais čia lytis irgi 
svarbu), kurie, kau ir mylėda
mi i antrąją puse, gailėsis kiek
vieno cento, pi kkaištaus dėl 
kiekvino “bereikalingai” išlei
sto dolerio? Ir raip visą gyveni
mą. diena iš dienos’....

Ar turėtų ištekėti mergina, 
kuri nemėgsta vaiku? .Kuriai 
kūdikis vaizduojasi, kaip gyve- tenkinimą
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r . ; Lietuvių Draūgiįos narių susirinkimas
Rudenėjant, Un>ci> ;Per metinė sukaktis, daly 

tuviu Dr-jos 1983-1934 m- \rik- Dr. J. Valantiejų tradicinių 
ic^ęzouą; gausiais organizaci- ninių renginyje, surengta 
nių' pasnre'^kimų darbais išmar jos vasaros gegužinė p.p. 
giptą ląpą užvertus ir daugeli|iii šauskii sodyboje, gausiai dalvau 
pr-jos narių besirengiant kąrt.^ ta Gen. T. Daukanto j. š- kuo- 
$|t gervėmis skrįsti jau į šilto- pos Un'on Pier surengtos Jū- 
sios'Floridos padangę žiemai, L| ros Dięnos pobūvyje ir, remen- 
ha. rugsėjo m 15 d., Union Pidr, ’ tis paskutiniojo metinio susiiin- 
tlinrąrc: va^ąi vietos ęrdv’ose V4|l kimo nutarimu, išskirstyta virs 
cykfes patalpose, įvyko Dr-jos’ #300.00 aukų skirtų kitoms or
Ųnit^rc. vasąi vietos ęr<iv’ 
Rykles patalpose, įvyko 
yisuotmįs mętinis narių susirin
kimas. šiamč susirinkime buy J 
igklansyti kadenciją baigiančios 
Vak’ybps hęi Kontroles Ko-još 
paieigūnų veiklos apyskąltihraį 
pranešimai, paskirstytos meti- 

’ hės -aukos, skiriamos lietuvybės 
palaikymo, švietimo, spaudos ir 
Xt- reikalams 1984 - 1985 m. ka- 
čleLcijai išrinkta Ųr-jos Vąlay-. 
bą bei Kontrolės Kom-ja ir ap- 
fartv artimiausi darbai bei nūs- 
tątytos žiemes ir pavasario vet- 
klos gairės Union Pier apyln- 
ktįje. Š’isirihkimūi pirmininka
vo "ir 'ji pravedė Dr-jos pirmi- 
pinkas Vi Bigelis, sekretoriavo 
I. Rįrfcįšinieąė. Dalyvavo :54 Dr- 
jai -prįlŠaiisanticįi nariai.

.ė. <.yąLp.'p. susirinkimui pirmi- 
ninkaujant^ hprąd^damas siisė

ganizacijoms savo veikloje fi
nansinės paramos užsitarnavu
sioms. Išleisti 3 Union Pier Lie
tuvių Dr jos Valdybos biulete
nio laidos ir išsiuntinėtos vi
siems draugijos nariams.' Baig
damas savo panešerną Dr-jos pir
mininkas nurodė, kad nežiūrint* 
narių senyvef amžiaus, kadenci-l 
ros metu Dr-jos wikla buvusi] 
labai gyva, sėkminga ir visi, su
paslšventirnu, sklandžiai atliko A. Tamošaitis 
savo darbą- Niekas Dr-jos narių; 
šios kadencijos metur nemirė—j 
atvirkščiai, Dr-ja narių skaičių-! 
mi paaugo. Dėkojo visliems Dr-j 
jos valdybos bei kontrolės ko-| 
jbs pareigūnams ir nariams už 
malonų bendradarbiavimą bei 
talką 1983-1984 m. Dr-jos orga
nizacinėje veikloje Union Pier, 

. Bi gelio 
apy.^kaitinis pranešimas buvo 
gausiais piešimais priimtas ir 
palydėtas. .-•>

Apie Dr-jos ‘ finansinį stovį 
pranešimą padarė iždininkas A. 
Klimp.vičiuš nurodęs susirinki
mo dienai ,Dr-jos^ kasos stovį 
gaunamų pajamų pagrindinius 
šaltinius ir padarytų išlaidų po 
zieijas. Nnrodė, kad susirinki-1 
mb dieną Draugijos narių sąra
šuose randasi 188 asmenys. Pri
statę paskutiniųjų metu įstoju-

rinkimą, pasidžiaugęs gausiu da Mich. pirmininko V. 
lyyių skaičiumi, kvietė 
aktyviai./ ;4alyvaufi : i svarstom.;!

'jdąėsįitų eigoje ię (.patiekė, dįe- 
npt^’arkę, Įuri ;be pakeitimu bū
vi priįpatąr Po tų, sekretoriau^ 
jauti p? I; -RLmkūriiene perskaitė 
pbaėjųsio^ metinio susirinkimo 
protokolą, kuris buvo,, taip kaip 
surašytas, susirinkusiu j patvir-; 

.tįritėš. Toliau, sekant diehotvar-' 
ke,‘buvę išklausytas Dr-jbs piri 
mininko pranešimas. .

Dr-još pirmininkas V. Bigelis, 
y.al^j’bQs: veiįdcs apyskaitniiame 
pranešime, .rturodė, kad kaden- 

. .čijėš^metų.biĮyo sušaukti 3 Dr. 
• ios.. narių visuotiniai susirinki- 
mai ir.išnamiesiemš bei organi- 
zaciibąins reikalams aptarti vąl^- 
dybątųfėiušf.9 posėdžius. Buvo 
'surengtas Dr-jos nariams Nau- 

sutikimoi parengimas,
Kląip«įbs’ Krašto atvadavimo Dr-jos kasos ir finansinių reika- 
metinės' štikąktieš paminėjimas, Tų tvarkymo patikrinamąjį aktą 
crgąnižuotei dalyvauta Beveriy, perskaitė S. Sidaravičius, pagal 

VŪ- jkuri 1983-1984- .m. kadencijos 
^tTu/Į^$tos JJr-jos finansiniai
-įtf'p.p': All^ėphtų^^dipiniš pirs* reikalai buvo, labai gerai tvar. 
tap^ppHS^uw šubz^ąiiiztio'tas-ir^^komį, ir kruopščiai vedami. Su- 

■pžgąyėtinĮpsinnkimiti siūloma Dr-jos vd- 
ir Iždininkui Ant. Klima- 

^iBirželinnj - triinimų '- trag^aevičiiii. pareikšti padėką ,ką susi-

v^sus

> VXKNBO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano RflEc tjraJj

iYENTžS LAUKUOS®, poetės, raiytojos b txi 
ftrfjĮ lokiu ptantoės Juosės Vai&flnienėe atsiminimai apie datai 
jhrfirtes mI Istoriją ir eigą. įdomi skaityt! ir nedalnuojsn 
Semk, fėrtttik autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim >

Įt £. ZSorifonfo, M. iSefkio, V. Katutes, A. Rūkitelėa Ir A. Vari*

sius-*naujus narius: Balį ir Juze-j 
fą"Kasparus, Raimundą ir Beat-i 
riciją Štrungius, Marių ir Regi- 
nž Vižintus, Zigmą ir Oną Rum
šus. Ilgaus plojimais iždininko 
pranešimas, ypatingai naujų Dr- 
jos nariu pristatymas., džiaugs
mingai buvo sutiktas.o

- Kontrolės komisijos vardu

£r>:;XITffiATOĮtA, Eettorfį Stmtffiros, meno tr mcEfl

Mich

2759 W. 71 st St., Chicago, HL
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rpyi inkėje.
Dr-jos Korespondentas.

griuėjama
D-jcs pirm Utara visus daly

vius pakvietė pasivaišinti kavu
te ir pyragaičiai v Pr. Fabius

JA Y DRUGS VAISTINE !

ifrmfrin ■ it iri: n Tt t*

TM

rinkimas ^u pasiteideinimvi. gau
siu piešimu ir išreiškė.

Apie Dr-jos veiklos dokumen
tavimą, jos narių bei lietuvis-1 
kosios visuomenės bendrąją in-- 
formaciją, apie Union Per lie
tuvių veiklą spaudos puslapiuo
se ir per valdybos leidžiamą 
biuleteni, pranešimą padarė šioj 
biuletenio redaktorius ir Dr-jos 
korespondentas E. Vcngianskas, 
dėkojo visiems biuletenio ben
dradarbiams už rašinius ir Dr- 
jos nariams, kurie duosniomis 
aukomis finansiniai, remia biu
letenio leidimą.

Po šių apyskaitinių praneši
mų, kuri |.>be jokių diskusijų 
buvo susirinkimo priimti bei pa
tvirtinti, ! pirmininkaujantis V. 
Bigelis skelbia 1983-1984 m. ka- 

1 dencijos >Dr-jos valdybos bei 
kontrolės komisijos atsistatydi- ? 
irimo ir rekąnčiai 1954-1985 m. 
kadencijai naujų Dr-jos valdo
mųjų organų rinkimus. Šis die
notvarkės puhkta,.paprastai uži
mąs daug laiko, vietoje pasiū
lius, kad valdyba ir kontrolės] 
komisija piktų tos pačios sudė-z 
ties ir sekančiai kadencijai, ne- 

» atsiradusį kitų pasiūlymų, vien-

balsiu susirinkimo < 
jimu. buvę lengvai isspre 
Sekančiai kadencijai į U 
Pier Lietuvių Dr-jos valdybą, 
toms pačioms pareigoms buvo 
perrinkti: V. Bigelis _ pirminin- 

m M. Nenienė - vice-ke, I. 
Eimkūnienė - sekretore, A. Kli
mavičius - iždininku . J. Ru
džio skas - reikalų vedeju ir E. 
Vengiamkas - korespondentu. Į 
kontrolės komisiją: A. Kuraitis, 
- pirmininku. S. Sidaravičius ir 
H. Zubrys - nariais.

Dr-įos valdomuosius organais 
išsirinkus, sekė, kaip ir k’ekvie-. 
nais metais prieš tai. gautu nuo-1 
širnč'u už banke laikomus Dr- 
jos pinigus, paskirstymas lietu-j 
vybės palaikymo, švietimo, span-i 
dos ir kt. rė-ikalams. Pagal rrir- į oi: 
miniūkaujančio pasiūlymą. su_* ka 
ririnkimo dalyviams pasisakius/ 
po trumpų diskusijų aukos bu-. 
vo paskirstytos: Lietuvių Tei
sėms Ginti .Komitetui - $100.j 
Tautos Fondui - $100., Vasario 
16-sios Gimnazira/- $100., Lie
tuvos Dukterų. Draugijos $100;! 
lietuviškajai spaudai - S50-J 
Draugui -$50; Naujienoms -$25, 
Dirvai $25. Liisvaiai Lietuvai 
$25 - Lithuanus ir $25 - Lietu-

Atdara šiokiadieniais nuo
3 ? ai. ryto iki 10 vaL vakaro. 

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak.
D. ZTHLMAN, B.S., Registruotas vxistininkxs

Tel. 476-2206

Fondui už knygą. Viso šiais 
;et?Js išskirstau ^600.
Einant susirinkimui į pabai- 

a. klausimuose bei sumanymu o 
?, kiek pakalbėjus praėjusios 
ei ateities

BRIGHTON PARKO NAM V 
SAVININKŲ DRAUGIJOS 

sum* irkime praeitą trečiadienį, 
alyva u jai t apie šimtinei narių 
ei svc&ų, pirmininkas UtarA 
imliausia, iškvietė kalbėti val

džios 
u’mo

atstovus svarbiais gyve- 
reikalais.

Vėliau aldermano Aloyzo Ma- 
reiczyk’o patarėjas J Kulys iš- 
kv tė panelę P., Liet, sene
lių namų patarėją, kuri pasakė. 
ka<t Chieagus m. Health dep-to 
atstovai su. ]'oli‘,;ja iš tų r.am't 
be pag. nuc išvežė pei prievar
tą 10 senelių Į ameukieciu nur
sing namu.-. On.a Prancevi- 
čiūtė krlbėjr. tuese senelių na- 
mucie buvo viskas tvarkoje; da
bar su o?j asais peticija reika- 
laui.-ma gražuti išvežtus sene- 
liūs.

Gavęs balsą Pr. šulas posake, 
kad angių spaudoje buvo pas
kelbei 3un-Tim.es, Tribune), 
kad liet, senelių namuose nesi
laikyta statybos, ugrriagesy- 
ir kt. kodų; dr. Jono Adoma vi- 
čiaus vadovaujamos Lietuvių 

Sodybos neseniai įvykusioje su
eigoje dalyviai prašo, kad 12 
wardo aldermanas A. Majerczy- 
kas su patarėju J. Kuliu atida- 
rvtii vadinamą nursing home— 
senelių namus.

Iškvie<tcs kun. A Tarriašaitis 
pasakė, kad laike 1Q lietuvių 
senelių išvežimo, buvęs ten veri 
tėiu ir 7 vai. policijos būstinėje/ 
išbuvęs sulaikytas. Jis dar pri
dėjo, š. m. spalio 10 d. Circuit

! teisme liet, senelių byla bus na
rnėtu, pasivaiši-;
Albrechto paga-l

GEP.IAU DUOTI NEGU 
PAIMTI

BALEo pūtiginįs .. vaęųs jau 
prasidėjo. Spalio mėouo JJAL- 
Fo mėnuo. Nuo spalio 1 d- pū
kų rinkėjai aplarkys kekvipną 
aukotoją, prašydami aukos SU* 
kokime sulis savo išgalėmis. 
Neužtrenk;me jiems durų' Ąu- 
kokinme sulig savo išgalėmis. 
Atsiminkime, kad savo nors >r 
maža auka n u šluostysime ne vie 
nam džiaugsmo ašarą. Yrą sa
koma: “Geriau duoti negu pra-

Valkata: — Mielas pone, pra
šau neats's-akyti duoti rran 20 
centų fcavos puovukui nusi
pirkti.

Praeivis: — Bet aš manau, 
jo£ kavos puodukas kainuoja 
50 centų

veiklcs reikalais, 
ir gyvai praėjęs 

Union Pier Lietuvių Dr-jos. vi
suotinas nariu susirinkimas bu
vo baigtas ir visi dalyvavę bu-J 
vo 'pakviesti Į metinę Dr-jos na-1 
riu vakarienę, kuri patalpose 
buvo paruošta 

Vakarienės 
nūs skanu V-
mintu maistu, buvo pravesta O. ,1985 m. lietuviškajai orgariizuo- 
Kronien nupiešto ir padovanoto taj veiklai Union Pier, 
to paveikslo ir B. Binkienės do
vanoto foto aparato laimėjimų 
bilietėlių trinkimas. kuriuos

tart. Dr-jos Biuletenio rei
ns buvo sutelkta $80. Lai- 
usišypsojo paveikslą laimė- ;
i B. Vengi an skienei ir foto
.to ištraukusiam p. Krajau- 

skui. šių dovanu paskirstymą 
sėkmingai pravedė S. Stepon-j 
kienė Ponioms O. Kronienei, B-1 
Butkienei priklauso nuoširdi pa^ 
dėka už vertingas dovanas, S. ( 
Steponkienei . už laimėjimų pa-' 
skirstymą.visiems - aukojusiems 
biuletenio leidimo reikalams.M. 
Nenienei ir A. Aušiūricnei -j
vaišės paruošusioms bei talki- ‘ 
ninkavusioms po vaišių ir vi
siems Dr-jos nariams _ dalyva
vusiems vaišėse bei prisidėju- 
riems prie jų sėkmingo suorga- . | 
nizavimo ir pravedamo darbų. !g

Taip sėkmingai, darniai ir g 
darbingai praėjo š. m. rugsėjo g 
m 15 d Union ^er Lietuviu ? 2 J 1 e ' A • O £
Draugijos metinis visuotinis na- ■ 
rių susirinkimas, padėjęs tvir- f 
tus pagrindus tolimesnei, 1984- r

SERVE WITH PRIDE IN' 
.THE NATIONAL GUARD

i
 SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 

yra seniausia. didžiausia ir turtingiausia' lietuviu fratemalini 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tucc 

darbus dirba.
m SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS 1XLU0NUS doleriu 

. apdraudę savo nariams.
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno,5 nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietumis ir lietuviu draugas gili 
Susivienijime apsidrausti iki 410,000.

Į SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda__ .-—J___ ‘ -.‘J — Endowment .
Insurance, kuri ypač naudinga;jaunimui, siekiančiam' 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.'

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

SLA — kuopu yra visose lietuvių kolonijose.
Kreipkitės i savo apylinkės ktiopĮį. veSėM

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA. Centrą: . .

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

Tel (212) 563-2210 . h

50 metų studijavęs, kaip

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

$10.00

GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl.

$4.00

$2.00

$6.00
$6.00

$5.00

$5.00

Read label and follow 
directions.
C Ex-Lax. Inc.. 1982

For constipation relief tomorrow 
> reachforEX-LAXtonight. €

Ex-Lax helps restore your system’s own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight. 
You’ll like the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax is 
“The Overnight Wonder?gytefilmo bruofg apraiymaa, bet tiksli to bukertarpio buities ttt* 

ttrtrifiė StuxfiX sasktatyta ’ eSlrsneHalx Ta 200 puslaylg knyr 
MMtto4ama tik oš IX z . r. -

Miko šOeikio, LIUCIJA, proza. 178 psL ---------------

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

Prof. P. PAmklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psL ~..... —...-----

J. VencloriM, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA V

4

A ms t-lMf. OrlBtaftėi attf
int*» ird« wraj-seir w

o

JaAisxk ’

DsrfS ri 5.

paraAė 700 puslapių *Snyg% turion sudėjo vistą, X*i bet ka3* fc 
Set kur. Bet kuria kalba Buvo parašyta apie Lietuvį, Betartai 
ir lietuviu kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Januliui fr prof. JL 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padui 
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas., paruošė tikslini velUlum 

ir patarė mums toliau studijuoti.
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(Ivasioi miltinai, beginkliai kovo> herojai ir didvyriai, 
jų ginklas, tai nepalaužiama dvasios stiprybė ir meilė 
savo tautai, karts nuo karto patenka į kruvinas žmog
žudiškas okupanto rankas. Jie būna žiauriai kankinami 
ir dar žiauriau baudžiami, ištremiant sunkiems nepake
liamiems prievartos darbams žiauriose neįprastose oro 
sąlygose lėtai mirčiai Į Sibiro gulagus. Likusi šeimos 
maitintoja — žmona išvaroma iš darbo ir su vaikučiais 
patenka į didelį skurdą.

1738 S. Halsted St., Chicago, IL 60608 BALFas visomis galimybėmis, kiek leidžia aplinky
bės ir sąlygos, tas skriaudžiamas ir persekiojamas did-

As of January 1, 1 *80 
Subscription Rates:

Chicago $45 00 per year, $24.00 per 
4x months, $12.00 per 3 months. In 
other USA localities $40.00 per year. 
$22.00 per six months, $12.00 per 
_iree months. Canada $45.00 per year; 
•Cher countries $48.00 ner year.

25 cents per copy

Nuo sausio pirmo* dienos 
Dienraščio kilnos:

Chicagoje ir priemiesčiuose:

metam-S ___-$45.00
pusei metų ------------------------ $24,00
trim? mėnesiams  $15-00

yięnam mėnesiui____________ $5.00
Kitose JAV vietose:

metams$40.00 
pusei metų  $22.00 
trims menesšanu  $12.00 
vienam mėnesiui $4.00

Kanadoje:
metams  $45.00 I 
pusei metų  $24.00 
viena n) mėnesiui$5.00

_______ - - --------
Užsieniuose:

metam*  $48.00 
pusei metų ------------------------$26.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sakinadienius, pirmair šven
tadieni us. Leidžia Naujienų Bendro
vė, 1739 So. Halsted Street, Chicago, 
IL 60608. Telef. 421^6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu*

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniu*, 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai popiet. Šeštadieniais — iki 12 vai

Gelbėkime vargstančius

vyrių šeimas remia. Tuo būdu BALFas darosi ir paverg
tos Lietuvos laisvinimo veiksnys. Bet' BALFo ištekliai 
ir lėšos yra gana ribotos, kadangi mes nepilnai atliekame 
krikščioniš.kosios artimo meilės ir savo pavergtai tautai 
meilės pareigas ir tautos didvyriam^ aukojantiems savo 
laisvę, neretai ir gyvybę, neužtektinai per BALFą juos 
paremiame savo pinigine auka. Ne vieno norėčiau pa
klausti, už kiek atiduotumėte savo gyvybę ar išmainytu
mėte savo laisvę į daugel metų Sibiro gulagų žiaurią ver
giją? Nepamirškime bolševikų pavergtos nutautinamos 
ir rusinamos Lietuvių tautos. Visų pavergtųjų ir laisvės 
trokštančiųjų lietuvių akys yra atkreiptos Į mus. Nesu
silaukime jų prakeikimo. Remkime visomis išgalėmis 
BALFą ir per jį visus kenčiančius, į vargą patekusius 
ir už laisvę ir žmogaus teises kovojančius tautiečius. Gė- 
dykimės aukoti vieną dolerį, nes tai nėra auka, bet pasi
tyčiojimas iš į vargą patekusių sesių ir brolių lietuvių. 
Nei vienas nepaliksime vargingesnis, “biednesnis” paau
koję ir kelias dešimt dolerių, jau nekalbu apie šimtines. 
Būkime dosnūs BALFui ir per jį kenčiantiems vargą 
savo tautiečiams.

Jono Gutausko “Tik vienas šuolis”
Rašo STASYS JURKŪNAS

(Tęsinys)

Pats įdomiausias Jono Gu
tausko poezijos skyrelis yra ant
rasis. Jis vadinasi "‘Dūžtanti ban 
ga”.

.Mirties šešėlyje nebebus.

“Dūžtanti banga” pasiekia jū
rų -p- krante. Visa pakrantė nu
sagstyta kryžiais, akmenimis, 

Į palaidotųjų pašaliais. Banga pm
Į šį skyrelį poetas įdėjo visas ■ simuša pro vartus. Didelė ban- 

savo žinias ,visą filosofiją ir vi-:ga, pasiekusi krantus Labai pa
sas viltis. Vilčių jis galėjo tu- ‘ naši į “Omahcs pakrante”, ku

giasi jam šunuodegauti.
Sušvinta kovotojai, pasiryžė

liai. Mirtį jie neša lietuvių tau
tos pavergėjams o patys šimtine 
cius gyvena. Gyvena kovotojų 
krūtinėje.

Xe \ ieną kaitą vartysiu poeto 
Jono Gutausko “Tik vieną 
šuolį”. Neišsprendžiau, kur jis 
šoko ir ks<ip toli nušoko. Gaili
mas daiktas, katf nesupratau pa-

BALFas, ALTas ir VLIKas, agresoriaus okupanto 
lietuviškoje komunistinėje spaudoje, yra labiausiai puo
lami. BALFą 1944 m. Įkūrė ALTa (Amerikos Lietuvių 
Taryba) huo bolševikų teroro lietuviams pabėgėliams 
Vakarų Vokietijoje ir kitur šelpti. Pagalba daugiausiai 
dteidbvo'Fubdis, kadangi, kad ir silpnu maistų pabėgėlius 
D. P. stovyklose maitindavo, ,įšpradžių: karinė :adminis- 
tradija, vėliau UNRA ir- dar vėliau IRO.

Jau iš pat pirmųjų dienų, Lietuvos. okupantui labai 
nepatiko, kad BALFas pradėjo rūpintis pabėgėlių šel
pimu. Buvo okupanto daromos Įvairios kliūtys, kad tą 
kuklią BALFo šalpą kaip nors sutrukdžius. Kadangi ka
ro metu ir tuojau po karo JAV ir Sovietų Sąjunga vis

Teko girdėti skleidžiamus gandus, kad okupantui 
uždarius siuntinių siuntimą, BALFas turėsiąs užsida
ryti. Ne tiesa. Mielieji, doleris yra pasaulinė mokėjimo 
ir atsiskaitymo priemonė — pinigas, valiuta. Iki šiol dar 
niekas nesurado tokių priemonių, kurias panaudojus bū
tų galima aklinai, hermetiškai, uždaryti savo valstybės 
šienas, kad per jas .neprasiskverbtų doleris. Doleris yra 
labai malūnus, lipšnus ir net prie aukščiausių sovietų pa
reigūnų limpanti vertybė, turtas. Tik prisiminkime so
vietų KGB Andropovo, (vėliau prezidento), viešumon 
iškeltą Sovietų .S-gos prezidento L. Brežnevo vaikų spe
kuliaciją brangenybėmis ir svetima valiuta, žinoma ir 
doleriais. Dalis gal ėjo ir Į tėvelio kišenę.

dar buvo sąjungininkai, tai sovietai darė dideli spaudimą 
JAV-ėms, kad BALFui nebūtų leista šelpti už JAV sie
nų gyvenančius lietuvius.

ALTo ir BALFo bendromis pastangomis, Baltieji 
Rūmai buvo Įtikinti, kad lietuviai atsidūrę Vakarų Eu
ropoje yra karo pasėkų ir išdavų aukos. Padėjus daug 
pastangų, BALFui buvo suteikta teisė šelpti nuo karo 
veiksmų pabėgėlius lietuvius, gyvenančius už JAV sie
nų, tai yra Vakarų Vokietijoje ir kitur. Tur būt nerasi
me tokio lietuvio pabėgėlio, kuris nebūtų gavęs iš BALFo 
vienokio ar kitokio rūbo ar avalynės, ypač moterys. Tain

ios svarbiausios poeto poezijos 
idėjos. Žinau, kad jis pats ne" 
pasakys. Jeigu žmogus nesu- 

' pranta, tai turės praeiti daug 
laiko, kol susipras.

rėti labai didelių. Gyvenimas, rioje žuvo tūkstančiai Amerikos 
jam taip susiklostė, kad jis tu-j karių. Vieni žuvo nuo vokiečių 
rėjo laiko ir progos pašvęsti kulk? gynusių Prancūzijos pa- 
daug laiko svarbiausiem savo 
klėjem .

■Paskutiniame knygos- skyrely
je, jau visai prie pabaigos, gra
žus eilėraštis paskirtas mirčiai. 
Jis pavadintas “Mirties mirtis”. 
Pirmas skaitymas sudaro ispū-j 
di, kad mirties jau nebėra. Mir-i . . _ . .i , —čiai atėjo mirtis. Jeigu mirties Į Iš 70 eilėraščių,
nėra, tai pats didžiausias seno Į eilėraščių. 61 liečia mirtį,
poeto susirūpinimas bus baigtas, i gu jie kalbėtų apie mirties mir-

’“Dūžtanti banga” nagrinėja tį, -t. y., jeigu apie mirusią mir- 
mirties klausimą, šis klausimas [ tį visai nekalbėtų, tai juose ne
sprendžiamas iš kelių pusių. Iš į būtų tiek daug pesimizm<). Jei-!
kiekvienos pusės jis kitaip atro-| gu Yloje poetas Jenas Gutaus-> daktaro laipsnį. Vėliau jis bai

gė Kvebeko universitetą ’ ir ten 
sjavo kitą daktaro laipsnį. Dak- 

nes pri-

gvnus
o kiti žuvo nuo sudužu- 
ngos nešiojusios sužeis- 

■ tus karius. Paryčių, kai bangos 
i aprimsta, gražiai suguldo vi
same pajūryje mirusius, 
aukščiau jie palaidoti. T 

(sustatyti kryžiai, išpjautais ka- 
> rių numeriais...

Bet šių nuomonių pabaigoje 
norėčiau' įiaklausti poetą Joną 

ie ‘ Čiutauska viena klausima kuris 
įsai nesurištas su poezija. Tas 
J.-ui’.-ias neduoda ^Tąjnūmo, 

neda vė, u* išleistos- jo poe-
atspausdintų zįj 

' Jei- K.aus.mos yra paprastas:
/Kad klausimas būtų aiškes

nis ,lai įdėsiu trumpą paaiškini
mą: po: tas Gutauskas baigė 
Kauno universitetą ir tėn gavoReikia paminėti, kad BALFas remia ir kitose salyse 

vargan patekusius, skurdą kenčiančius ir pagalbos rei
kalingus mūsų seses ir brolius lietuvius, kur siuntinių 
gavimas nėra sulaikytas, kaip pavyzdžiui Lenkija. Ne
mažai ten pateko mūsų tautiečių karo metu. Jiems ypač 
reikalinga apranga, apavas, žinoma, ne į šiukšlyną me
tami. Taip pat ir Pietų Amerikos šalyse, kur nemažai 
gyvena mūsų tautiečių ir kur gyvenimo lygis, standartas 
labai žemas, uždarbiai palyginant labai menki, o inflia
cija labai didelė. Be to ir čia pas mus JAV atsiranda lie
tuvių, kurie ne dėl savo kaltės patenka vargan ir rei- . ... .. . . ( “ro 

jaus“ ir apsigyvenę JAV, iš pradžių, kol susiranda dar
bą, yra reikalingi paramos, bet tokių nėra daug.

Tat dar kartą primenu, brangūs tautiečiai, vedami 
krikščioniškos artimo meilės, meilės broliui ir sesei lie-

pat BALFas per NCWC daug prisidėjo prie lietuvių kalingi paramos. Arba pabėgėliai iš bolševikinio
atgabenimo ir Įkurdinimo JAV.

Krikščioniškoji artimo meilė ir Mozės dekalogas 
(Dešimt Įsakymų) kiekvieną Įpareigoja savo artimą my
lėti kaip pats save.Iš pogrindžio pavergtoje tėvynėje ir iš ten pasitrau-1 tuviui, meilės ir patriotizmo visai lietuvių tautai, ati- 
kusiųjų ir pas mus atvykusiųjų žinome, kad okupuotoje ' darykime savo pinigines ir 
Lietuvoje vyksta atkakli, slapta kova prieš Lietuvos pa- _ J yr.._ „
vergėją už tautos nepriklausomybę ir tikėjimo laisvę. Sa- aukotojų sąrasus, kai ten randi asmenų, aukojusių ne 
vaime aišku, kur vyksta kova, ten būna ir aukų. Tie po kelis šimtus dolerių ir net 1000 dol. Ir apima geda,

gų sumomis BALFui. lt ra labai malonu skaityti BALFui

kas mato šviesos šviesą tai Ylos 
draugai yra dideli pesimistai, 

tis nemiršta, kaip, sako .jo eilė- kurie. pavergtos lietuvių tautos ! tarų jis nesitituluoja,

do, liečia visai kitas problemas. 
Poeto Gutausko galvosenoj m:r

rastis. Štai kaip jis mirties galą! Į laisvę neišves, 
aptaria:

Jau Viešpaties prisikėlimas
Jai buvo įspėjimas
Kad kartą jis nuskęs
Į nebūties gelmes.

...  Ii A- --T^T-n ų jĮĮy

J. VENCLOVA

SIMONO DAUKANTO 
LIETUVIŠKA VEIKLA

(Tęsinys)
0 apie K. Būgos ištikimiausio mokinio, pan- 

germanistinės mokyklos auklėtinio, anot V. že
maičio, profesionalaus propagandisto J. Jakšto 
padarytas ir daromas skriaudas lietuvių tautos 
istorijai plačiai argumentuotai išdėstė savo stu
dijoj D. Sakalas “Pangermanistų ir slavofilų pro
pagandos tarnyboj” (1976 m.). Čia reiktų pri
durti, kad J. Jakštas, gaudamas lėšas iš Lietuvos 
iždo, ilgą laiką gilino istorines studijas užsienyje 
bet grįžęs dirbo svetimiesiems ir pan.

Aiškesniam vaizdui susidaryti — dabar pa
cituosime istorikų bei žinovų pasisakymus bei 
tvirtinimus:

1) Prof. A. Janulaitis (Praeitis, 1930 m., 11., 
įžg.): “Politikams reikėjo patekinti šiokį ar ki
tokį savo žygį prieš Lietuvą, tai istorikų dalykas 
buvo neva bešališkoj tyrinėjimų formoj duoti 
aniems argumentų iš praeities ir paruošti dirvą 
Lietuvai pulti.. Tie darbai savp išvaizda buvo 
mokslo raštai, o savo esme — politinių žygių pa
teisinimas”.

2) Prof. E. Galvanauskas (Draugas, 1971-VI- 
5 d JI) f “RošjiI, vnJdrčvaf. lenkai vis randa rei-

......         ' 1    —JJJI"1  ....................tu— 

kalo gilintis į mūsų istoriją ir faktus atvaizduoti 
šališkai ne vien dėl šaltinių stokos, bet sąmonin
gai apsilenkdami su tiesa”. -

3) Dr. A. Kaminski (Jacwiez, Lodz,. 1953 m.. 
163 p.): “Panašiai K. Būgai taip pat kitas lietu
vių kalbininkas A. Salys jotvingius priskyrė prie 
prūsų. Joks istorinis šaltinis neparemia tokio 
tvirtinimo... Tuo tarpu po pirmojo pasaulinio 
karo po keleto mietų pasirodė, kad vokiečių šovi
nistai mokslininkai revidavo prof. Bezzenberger 
tezę, sukurdami naują, kuria jotvingius, nadru
vius ir skalvius priskyrė prie prūsų, etc. Kaip ži
noma, lietuviai K. Būga ir A. Salys tai patvirtino”.

4) Dr. M. Anysas (Tėv. Žiburiai, 1969-11-27): 
“K. Būgos Rytų Prūsijos krašto žmonių ir jų kal
bės pažinimą reikia vertinti nuliui”.

5) Prof. J. Aleksa (Lietuviškų gyvenimo ke
lių beieškant. 1Š38 m., 338 p.): “Jei apšmeiši Shvo 
praeitį, ar dabartį, tai būsi realistas ir rimtas 
žmogus. O jei joje surasi ką gero, kad ir visiškai 
neginčijamas dalykas, tai būsi romantikas ir ne
rimtas žmogus. Mūsų inteligentai “baudžiaunin
kai” paprastai yra ir mūsų praeities, dažnai ir 
dabarties šmeižikai”. „.

U'n ; 1
6) Prof. S. Kairys (Lietuva budo, 1960 m., 

90 p.): “Per šimtmečius vergintas buudžiauain- 
kas pats sau neteko pagarbos ir pasitikėjimo sa
vimi, neteko drąsos laisvai galvoti ir veikti”.

7) Prof. Z. Ivinskis (Židinys, 1937 m., 10 n^):

i ėmė mokslus baigusių amerikie 
‘ čių etine:, taisykles: nesi vadina 
daktaru, jeigu nebaigė bet ku
rios tiksliųjų mokslų šakos.

Savo laiku poetas Gutau^xas 
vadinosi daktaru, dcčmhi :r nrt 
profesorium 
jis mokslo 

į Greičiausia, 
! įtikino kad 

iš tų, kurie pajuokai aukojo į

Yla- sušvito kaip miražas. Į 
Ylos draugai Brazaičiai, Vaitie
kūnai, kisieliai nesušvito ir ne- 
sušvįs.Pavergtoj Lietuvoj Ylos

• ir Gutausko draugai nekovoja 
prieš lietuvių tautos pavergėją, * 
bet veža jam dovanas ir sten- j

tuo tąrpu š.ur ren 
titulo nenaudoja.

kad amerikiečiai jį 
mokytam žmogui 

liūdesys ir pasipiktinimas iš tų, kurie pajuokai aukojo i rever'.a tituluotas daktaru. Kar- 
tik po vieną dolerį, lyg vaikams saldainiams nusipirkti, į ’ais daugiau žino mokslų nebai- 
arba kurie visai neaukojo. • galvojantis pilietis, nes moks

BALFo rinkliava prasidėjo š. m. (1984) spalio 1 d. pus b31.-^s daktaras.
ir tęsis neribotą laiką. į ^ai n®ra ^‘'d’kuisias klausi-

Būkime mandagūs ir malonūs BALFo aukų rinkė-P<7Įp ,SJ-.'I)iauf’as
jams, jie dirba veltui. Pasitikime juos ateinančius prie I Gitomkas, išlėkdamas labai jau 
durų su šypsena. Antanas Pleškys {Nukelta įlenktą puslapi

Naujoji žemė ir dangus

“Archeologijai tapus nacionaliniu mokslu (G. Ko- 
sinna) ir koks nors akmens kirvukas gali būti 
Įkinkytas politinėn tarnybon, šių dienu istorijos 
mokslas, ypač pas didžiuosius kaimynus (vokie
čius, iš dalies lenkus) tampa politikos broliu, o 
kartais ir tarnu. .. ji (istorija Vokietijoj) mažiau 
ar daugiau virsta propagandos įrankiu”...

8) Prof. P. Pakarklis (Maž. Lietuva vokiečių 
mokslo šviesoj. 1935): “šios naujos pažiūros (bei 
mokslo, kad Mažosios Lietuvos lietuviai yra kolo- 

'nistai iš Didž. Lietuvos) kūrėjais tenka laikyti 
•prof. Gerullis, prof. Trautmann, dr. P. Karge, 
dr. G. Mortensen, dr. J. Ganns, dr. W. Gaerte ir 
kiti, o Lietuvon tas naujas mokslas pateko per 
prof. Gerullis ir K. Būgą, kuris yra pareiškęs 

i pritarimą naujam vokiečių mokslui. Ypač uoliu 
, naujo vokiečių mokslo šalininku Lietuvoj pasirodė 
jdr. Salys... Prieš naują vokiečių mokslą yra nusi
statę prof. Jonynas, dr. J. Matusas, K. Jablons- 
jkis, prof. Šapoka ir t.t Toje (A. Salio “Die Že- 
'maitischen Mundarten”) disertacijoj, nežiūrint 
jos antgalvio. nagrinėjamos žemaičių tarmės, o 
akcentuojama sūduvių, skalvių ir nadruvių nrū- 
siškumas ir įrodinėjarpa Klaipėdos bei gretimų 
sričių nelietuviškumas žiloj senovėj”.

9) V. Žemaitis (Lietuvos etninių sienų klau
simais. 1971 m.): “G. Gerullis jau nuo seniau buvo 
geruose santykiuose su K. Būga. Atsilankant Lie

tuvoj ir užsiimant lituanistiniais tyrimais, jam 
buvo progos visai nepastebimai nuteikti ir indok

trinuoti jauną, imlų lietuvių kalbininką... Pan- 
germianistams rūpėjo, kad jų teorijomis persiimtų 
ne vien vokiečiai, bet ir liečiančių kraštų studi- 
iuojantis jaunimas jas suprastų, įsisąmonintų ir 
jų teorijas puoselėtų savoj visuomenėj, nes sa 
viems mokslininkams visuomet reiškiama dau
giau pasitikėjimo”.

(Bus daugiau) ' ~

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

Kelias dienas Naujienų atkarpoje eis J. Venc
lovos “Simano Daukanto lietuviška veikla”, o t£ 
Ja pradėsime Pušėną.

Praeitų metu Naniienų atkarpnU ėjo T. Pu- 
šėno romanas “Susitikimas Montanoj”, šienus 
dienomis pradėsime spausdinti to paties auto
riaus naują romaną “Kova ir meilė”.

Kas norėtų įsigyti Pušėno “Susitikimas >Inn- 
Į*anoj” ar kitus jo leidinius, prašome kreipi ibi i 
Genutės leidyklą. 327 pal. $5. Petras Gervihu 20flJ 
Hobson, Hot Springs, Ar. 71913

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

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

JONO GUTAUSKO...

TeL: 562-2727 arba 562-2728

Service 461-8200, Page 06058
JŪRATE IR KASTYTIS

19M S. Msnheim Ri, We*tcU*t.r, 11L 
VALANDOS: 3—9 darbo dienom i*

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

We&fchesUr Community klinikos 

Medicinos direktorius

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 
3921 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

OPTOMETR1STAS
KALBA LIETUVIŠKAI

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

ir “contact lenses”.

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 West 63rd Street 

Valandos: antrad. 1—4 popiet,

: Ofiso tolofanasi 776-2880,
Issdencijcs telef.: 448 5545

Florida

VANCE FUNERAL HOME

JEAN VANCE ir GEORGE SORINT

Aikštes automobiliams pastatyti

Laidotuvių Direktoriai

TeL KE 7-1213

heu>^w^func

I

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENIS1 

PsWejaJ ir laidojimo direktoriai:

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

??*.

—

“Lietuvos LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Mil T. Tl«

B 3

Fuu
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Apdraustas perkraustymas 
iš jvairiv atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-1882 ar 376-5996

PERK KAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles, 

I. ŠERĖNAS. Tai. 925-3063

jos dukrai Danguolei Bartkuvienei, 
)sios vyrui inž. Eugenijui Bartkui ir jų šeimai, 
dukrai Laimai Wheeler bei kitiems artimiesiems 

reiškiame gilią užuojautą lirksrrtti liūdime)
'’■’s* '<

JiSEIHINE KRIŠČICNBENĖ

KRISTINA AUSTIN SU SEIM

(Atkelta iš 4 psl. J 
trios poezijos knygeles nepasi
vadino kunigu?

(Poetas Jonas Gutauskas bai-j 
gė Telšių kunigų seminariją. Jis' 
:juvo įšventintas 1932 melais,’ 
o auksinį kunigavimo jubiliejų! 
minėjo Kanadoje 1982 metais. į

Jeigu iki 1982 metų titulavo-Į 
si kunigu, tai kodėl 1984 metais 1 
išleisdamas puikios poezijos kny j 
gas, nutarė nepasakyti skaityto-! V. ŠVAB1ENĖ 
jui, kad jis esąs kunigas? Į - -------— .......

Kun. Jonas Gutauskas buvo j TAMULYNAS 
įvairiose popiežiaus paskirtose 
pareigose, buvo ateitininkų fe
deracijos dvasios vadas Kana-i 
dos kunigų vienybės pirminiu-j 
tas, visuomet vadindavosi kuni-į 
gu, o dabar, senatvėje, kai žen- j 
gia į 85-tus metus, nutarė ne-> 
naudoti kunigo vardo. ’-

Ar kanadiečiai daugiau pasi 
tiki pasauliečiais, negu dvasiš
kiais? Ar pails poezijos knygų ! 
autorius, ketureiliuose prašne-j 
kęs apie savo sielos gelmes, pri- • 
ėjo išvados kad lengviau jas dės-1

Į atsakymą atsakymas
“ A Tamulynas rašo “Tautos 
Gyvybes” žurnale 1981 m. Nr. i 
3(4), norėdamas įrodyti, kad įs
teigta Marijappolės karo mokyk
la vokiečių okupacijos metu 9 
pulko kareivinėse yra tiktai mo
komasis batalionas.

Tai ne tiesa, kad aš norm įro
dyti, tai tik Paškonio vaizduo
tės kūrinys- Aš parašiau, kad 
oficialiai nebuvo ’Vadinama Ma
rijampolės karo mokykla ir 
Liet. Encikl. tokiu pavadinimu 
karo mokyklos nėra, o tik minį- 
pa kaip Vietinės rinktinės da-! 
l^ys—mokomasisbatalionas

Kas gi yra taT-A. Paškonio Va
dinama Marijarppolės karo mo-l 
kykla? Ir kodėl oficial’ai tuo 
vardu nebuvo vadinama? Išleis
toj knygelei autorius apie tai 
nieko nerašo. Jeskant į šį klau
simą atsakymo, reikia žvelgti į 
praeitį, į 1944 m.

Kai paaiškėjo^.kad vokiečiai 
pralaimės karą, lietuviai rūpino 

, si sudaryti savo kariuomenės da 
' į linius. Po ilgų ir sunkių dery- 

i bu su vokiečių okupacine val- 
• džia buvo gautas leidimas suda- 
i ryti vietinę rinktinę. Gen. Pie- 
Į chavieius pasirašė sutartį su vo

kiečių gen.-Hąrni, kad visi vie
tinės rinktinės daliniai priklau
sys vietinės rinktinės vadui geu 
Plechavičiui ir vykdys tik jo įsa 
kymus. Veikimo plotas—Lietu- 

[ vos teritorija. Priimami t’k sa
vanoriai. Paskirtis — užtikrin
ti gyventojams saugumą (savi
saugos daliniai). •

Geri. Plechavičius Kaune sti- 
organizava vietinės rinktinės šta 
bą, kurio viršininku pakvietė 
pik. O. Urboną. I-mo skyr. vir
šininku buvo geu- št. pik. A. 
Rėklaitis, II-jo skyr. virš. gen. 
št. pik Andriušaitis, III-jo skyr. 
virš. gen. st. pik A. Šova.

Vokiečiai neleido steigti ka 
ro mokyklos, tuomet prie apsau 
gos bataliono Marijompolei bu
vo įsteigtas mokomasis batalio
nas, kur turėjo būti mokoma na

šią vasarą A. Paškonis išleido 
bC psl- knygelę '‘iviatijainpjks 
karo Mokyklos h ms Kariūnų 
likimas”. Vieną iš šių knygelių 
autorius įteikė “Tautos Gyvy-

I bes” žurnalo- redaktorei p. B- 
į Kemežaitei. ši gavusi knygelę, 

prašė mane, kad parašyčiau šios 
knygelės trumpą įvertinimą. 
Kaip parašiau, prašomas ką 
nors patašyti, jei tis galiu, vi
suomet neatsisakaur—sutikau ir

tyti be kunigo sutanos uždedan- parašiau trumpą knygelės ap- 
čių varžtų? .tarimą-ir-j- nurodžiau svarbes-

Manau, kad' shasridaųsiinias knygelės trūkumus ,.įr tei
giamas ypatybes.' Bėt defa, ne- 

. Per
skaitęs tą mano jo. knygelės ap-t

Iš anksto dėkojame. O jeigu} tarimą, nuskubėję į “Naujienų” 
neatsakysite, .tai nesupyksime, o j redakciją duoti A. Tamulynui 
išleistus ketureilius skaitysime,1- atsakymą.
kol kai kurie pasiliks atmintyje.

(Pabaiga)

imietės kiekvienam lietuviui, ku
ris mėgsta poeziją ir paskaitys patiko knygelės autariu;. 
‘Tik vieną šuolį”.

— Raudonojoj jūroj rastos 
bombos rodo kad jas ten išmetė 
Libijos lakūnai.

Šių metų rugsėjo 21 d. “Nau
jienose” A. Paškonis rašo:

Karo mokykla ar mokomasis 
batalionas.

Atsakymas- A. Tamulynui—
Tą savo atsakymą pradeda: į 
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^al Liet, karo mekyltles prcg-i 
tarną. Knygelės autorius sį mo
komąjį batalioną vadina Mari
jampolės karo mokykla. Buvęs 
Liet, vietinės rinktinės štabo 
viršininkas, pik. Oskaras Urbo
ną.', prie apsaugos bataliono mo 
komasis batalionas. Kodėl jis 
nevadino Marijampolės karo mo 
kykla? Jeigu vokiečiu okupaci
jos metu negalėjo vadinti M- ka 
ro mokykla, tai kada rašė Liet, 
encikl.—Jaras buvo seniai baig
ias ir galėjo vadinti tikruoju var 
du. Aš manau, kad pik. O Ur
bonas, Kaip buvęs Liet, vietinės 
rinktinės štabo viršininkas žino 
kaip tą mokyklą vadinti, negu 
aš. ar Paškonis.

Kodėl A- Paškonis nori va
dinti Marijampolės karo mo
kykla’ Juk tai buvo Vietinės 
rinktinės dalinys ir turėjo būti 
vadinamas Liet. Vietinė rinkti
nės karo mokykla, bet ne Mari
jampolės karo mokykla.

A. Paškonio teigimas, kad Ta
mulynas rašo, kad karo mokyk
la buvo ne karininkų netikslus.
Aš rašiau, kad skaitant auto- j

(Ka

karinin- 
įsakymą,

riaus atsiminimus apie Mari
jampolės karo mokyklą, susida
ro įspūdis, kad tai buvo karo 
mokykla be karininkų, nes jis 
jų niekur nemini, bet, jei buvo 
karo mokykla, turėjo būti ir ka
rininkai, kurie lavino kariūnus.

Knygelės 7 pusi. A. Paškon s 
rašo: “Sugrįžęs į kareivines, ra-( 
bau išlaužtą ginklų sandelį ir: 
besidalinančius šoviniais, gra-1 
natomis, šalmais ir kit”. 
riūnai dalinosi).

Taigi ir čia nebuvo 
kų, kurie būtų, davę 
išlaužti ginklų sandėlįo duris iri 

.apsiginkluoti' Skaitytojui sunku 
'siiprašti, kur gi dingę karinin
kai, kodėl kariūnai palikti, kaip- 
sakoma, Dievo valiai. Šio ne-, 
aiškume priežastis yra ta, kad 
knygelės autorius . neišryškino 
pakankamai įvykių eigos: apra
šo įvykius po mokomojo bata
liono (karo mokyklos) paleidi
mo, kada jau buvo dauguma ka
rių ir karininkai pasišalinę iš 
Marijampolės • kareivinių, o li
kusieji tikrai buvo vieni be va
dovybės, nors ir jie galėjo iš 
kareivinių pasišalinti drauge su 
kitais. (A- Paškonio teigimu 
Mar. kareivinėse buvo pasilikę 
105 kar.)

(Bus daugiau)

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS K0PLYČ10
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

■

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis 1729 S. Halsted St 

Chicago, IL 60608
24 Hour Service(312) 226-1344

_____ -- ■____ -___________
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TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

..

■
-

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

1424 South 50th Avenue
Cicero, I1L 60650 

Tel: 652-5245

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

2424 West 69th Street

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

VASAITIS-B UTKUS

1446 South 50th Avenue k
Cicero, Illinois ’ 

Telefonas — 652-1003



JONAS TALANDIS das, kurios įvyks 1V84 met spa
lio mėnesio 7 d'er.ą 10.30 vai. r. 
Šventos Mergelės Marijos Gi- 

, mimo parapijos bažnyčioje, 6820 
Washtenaw Ave.% Chicago, ILL., 
Angelų Sargų šventėj už žuvu
sius r mirsius policijos tarnau
tojus.

Tojau pc pamaJdų.Anelė4 Ko- 
ak salėje. 4500 S- Talin* n Avė. 

šaukiamas metinis narių susirin.

Komisija padarys 
Po to bus Klubo 
Rezivijos Komisi- 
ir daug kitu lie-

Š. m. spalio 6 dieną, šeštadienį, 
siniš visų tautinių mažumų priešrinkiminis susirinkimas TRITON 
COLLEGE, 20000 Fifth Avenue, River Grove, Illinois, Collins 
Center halėje.

Tikimasi, kad į susirinkimą atvyks prezidentas Reaganas ar 
viceprezidentas Bush. Bus ir daugiau dignitorių .

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

1 vai. p. p., šaukiamas ma-

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

L

i patiekia šilta vakarienė, veiks 
/ baras, dovanų paskirstymas ir 
kiti netikėtumai, .šokiams gros. 
“Gintaro” orkestras.

Maloniai kviečiame narius,— JAV R. L. B-neš Mar-į .. v. .v,. n. . . „ . , j prijaučiančius ir visa lietuviškąquette Parko apylinkes valdyba r . , .. . :. .
• DTmi7AT0 niTTM - " ivisuommę atsilankyti i si parengia RUDENS BALIŲ s. m. | 

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

Trumpą meninę programą 
atliks p. Linda Burbienė. Bus

i visuomene 
rengimą.

'Dėl informacijos skambinkite 
tol. 431-4616, 134-3713 ir 
4639.

Pakvietimai gaunami ir 
visus valdybos narius.

Valdyba

pas

:;in:ns, kuriame Klubo Vėlyba 
ir Revizijos 
pranešimus.
Valdybos ir 
Įos rinkimai
čiančiu Krivūlės vekla nutari
mų.

Valiyba nueširdži <i kviečia 
visus KHvulėnus su šeimomis 
bei pažįstamais dalyvauti.

— SLA šešto (6) apskriičo 
metinė kunerencija 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

— JAV R. LB-nė.s- Cicero apy
linkės gegužinė - piknikas įvyks 
š .m. spalio men. 11 d., 12.vai.; 
dienos, Vyčių salėje, 2455 W. j 
47 St., Chicago, Ill. Linksmins į 
Gintaro orkestras. Visus kvie-l 
čiarne atsilankyti. Valdyba

KCAL CSTATl KU KALS 
NmmI, 2mu6 —

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

Tek: 436-7878..

2fiAL £ STATI FOR *AL1 
— PartUwiawl

i 3 butu mūrinis. Labai geros pajamos; 
Dilelis butas savininkui. Geras inves
tavimas.

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas, 
pirkinys.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow. ■ 
Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAJB 
a ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS iSSIMOKUIMAlt.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

BUTŲ NUOMAVIMAS
B NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

f NOTARIATAS • VERTIMAI,

TISŲ RŪŠIĮĮ DRAUDIMO AGENTŪRA

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

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Ava^ 

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

(LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
I 

ČIA GERIAUSIA VIETA
LIETUVIAMS.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, PrezidenUi

JE212 W. Cermak Road Chicago, HL T<L 847-7743

------  T —i——^7 i. -   ■--- r—-L 

fLEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chieagcs mie^c 
Dirbu ir užmiesčiuose, 

>ar h rituotai ir sąžininfaL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avs, 
'l. TeL 927-3559

Nepamirškime spalio 9-tos
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-
tuvių moralinis ginklas, kuris^ 
badyte badė lenkams akis ir jų 
sąžinę. Gi lenkų garbės žodžiui- 
(slovo henoru) patikėjus, kuris’ 
buvo duotas pasirašant Suvalkų 
sutartį, stovint kryžiui ant sta
lo, lietuviai skaudžiai nukentė
jo, nes tos klastos dėka neteko
me Vilniaus.

Pilnai tenka sutikti su pasa
kymu, kad be spalio 9-tos, ne
būtų ir Vilniaus dienos. Kitaip 
ir būti negalima, nes jų minė
jimo reikšmė - tautinė ir politi
ne prasme, savaime nematomais 
ryšiais sujungti. Todėl šiandien] 
negalimas ir nevalia užmiršti 
spalio 9 ir ji turi būti įjungta į 
Vilniaus dienos minėjimą, kitaip 

. Vilniaus dienos minėjimas nus
totų savo reikšmės. ' !

Vilniaus diena minima ne dėl 
jo gražumo bei turinčio visais 
atžvilgiais didelės reikšmės Liej 
tuvai, bot todėl, kad spalio 9 ir] 
Vilnius yra istorijoje nežino*! 
mas klastos ir rafinuotos apgau
les smurtas. Tad be spalio 9-tos 
Vilniaus minėjimas būtų lygus, 
jei imtume minėti Kauno ir kb | 
tu didesniu miestu dienas.

Išvada: kol lenkai viešai neat j 
sisakys nuo liguistų pretenzijų į 
Į Vilnių ir jo kraštą, tol Lietu
vių tauta minės spalio 9 sujun
giant su Vilniaus dienos minė
jimu. Tad būkime tvirti, lyg tie 
žemaičiai, savo tautiniuose nu
sistatymuose ir stropiai budėki
me Vilniaus sargyboje!

J. Tijūnas

— Lietuvių Brighton Parko 
Moterų klubas rengia 50 metų 
Jubiliejinį Banketą sekmadienį, 
spalio 14 dieną’12 valandą, Da- j 
riaus-Girėno posto salėje, 4 416j 
So. Western Ave. Svečiai, ku-1 
rie norėjų dalyvauti bankete, Į 
dėl bilietų prašome skambinti 

‘ Antonette Kalys, tel. 847-0880 
iki spalio 8 d.

Eugenija, St rungys

t Dengiame ir taisome visu 
siu stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti

ARVYDAS KIELA J* 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 y 
434-9655 ar 737-171

Žmogaus, tautos ir valstybės 
gyvenime yra dienų, kurių ne
galima pamiršti. Lietuvių tau- 

| tai. viena iš fatališkai tragiškiau 
siu dienų, yra spalio 9-tojiz ku
ri niekad nebus lietuvio pamirš 
ta. kaip ir nelemtoji Liublino 
unija, nes per klastą ir apgaulę 
tąr dieną buvo išplėsta Lietuves 
širdis _ sostinė Vilnius.

Vilniaus Krašto Lietuvių Są
jungos skyrius pranešė per ra

lis pastatė savo automobilį, pa- Į dif.ą ir spaudą, kad bus minima 
liko raktą ir nuėjo pasiimti duo- 

,ncs. Kai išėjo su duona, tai ne-

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių— Chicagos Anglijos lietuvių 

klubo rudens balius rengiamas 
spalio 6 d. 7 vai; vak., Jaunimo 

I Centre. Meninę .programą atliks 
Linda Burbienė, šokiams gros 
B. Pakšto orkestras. Rezervaci-

• joms skambinti: 778-0743.
Valdyba

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

KILLS 
IS,TICKS!

Sergeants
SENTRY' 2 

Flea & Tick Coilar

UVUSIU LIETUVOS POLI-
CIJOS 'KRIVŪLĖS KLUBo 
VALDYBOS KVIETIMAS

Jūs esate kviečiami i namai- 'rado automobilio.

Naujienose galima gauti 
AUGUSTINO PAšKONIO 

knygą apie

— Jonui Balčiūnui lietuvių? 
kepta duona nepatinka. Jis va-j 
žiuoja į šiaurės Chicago, kad^ 
nusipirktų šviežios baltos italui 
duonos. Italai jam greitai pa-i 
tarnaudavo, ten nereikia laukti, j

GOVERNMENT JOBS 
SI 6,559—350,553/year. 

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

Ext. R-9617

?
i]

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLĄ IR 
JOS KARIŪNŲ LIKIMĄ

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

Čekį rašykite ir siųskite:

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

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS

Vilniaus diena spalio 7, paskel
biant kuklią minėjimo progra
mą. Bet būdinga tai, kad prog
ramoj apie spalio 9 nė žodelio 
nepaminėta, inatoniai, norima 
siekti detentės ir visai užmiršti 
lenkams sąžinę griaužianti ne
malonų prisiminimą. Ši gerai jų 
užmaskuota akcija prasidėjo 
daugiau nei prieš 5 metus, tik 
patriotų vilniečių griežtas pasi
sakymas viešai minėti spalio 9 
- tą, stabdo lenkomanams šias 
užmasčias įgyvendinti.
Visiems gerai žinoma, kad spa

lio 9_tos dienos įvykiai pagim
dė Vilniaus dieną, tai buvo lie-

— Pekine kiniečių vaklžia mi
nėjo 35 metų valdžios pagrobi
mo sukaktį. Į minėjimą buvo 
atėję sovietų ambasados atsto
vai. Jiems kiniečiai davė išger
ti po stjkliuką stipriosios.

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės | Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau 
>727 S. Western Ave, Chicago, IE- 60643 

Tdef. 312 238-»787
w Mwnoknaar pctanuvlmu užsakant lėktuvų, traukiniu, laivų krik 

alR (erulsea), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezerv&cilaa; Parduodi 
ne kelionių draudimus; Organizuojame kelionės i Lietuva ir kitus taktui 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoj* ir teikiame infer 
nacxjaj risaia leliosiu reikalai!.

* Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik .-rimą reserrooa vieta 
Ii anksto — prieš 45-80 dienų.

i

TOHNGIBAITIS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Ave.
(312) ,<b-d700

M. ŠIMKUS
Notary Public .

INCOME TAX SERVICI

4259 S. Maplewood, TeL 254-7450

Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko

ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St.
(Town of Like)

Homeowners insurance

F. Zapolis, Agent 
220814 W. 95th St J.

Everg. Park, III. į 
60642 - 424-8654

Skambinti YA 7-9107,

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

n

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

Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell 

Ave., Chicago, IL 60629.

n.06

fXOB

KAINA ** $17. tPerginntirrni pridėti S1J

čedasf SI Mssiimtimo KhMomi,

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Nsajisiof-’ saKma gauti nepaprastai Įdėmi® gydy

tojoj vianomenės veikėjo ir rašytojo Btsimmimua.

metų jvyklus, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 
sustritpiniinr __________________________________ |8.0C

— Sovietų ambasadorius Sč 
hakov nesirodo kiniai 
muose, bet šj kartą jv

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

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

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

Minkštais viršeliais, tik______________

Dr, A. J. Guoei — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ĮMONES. Kelionės po Europą japūdžiaL Tik____

Gafima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus feekj arba

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

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

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

Advokatai 
GINTARAS P. CEPiNAS 

Darbo valandas: Kasdien: nnc 
9 vaL ryto iki 8 vaL vakaro. 

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

TeL 776-5162 
2849 West (3rd Street 

Chicago, HL 60629

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS 

Ir V. BRIZGY8 
Darbo valandai: 

Nuo 9 ryto Dd 5 vai. popiet 
Šeštadieniais pagal susitarimą. 

€606 S. Kedzk Ava. 
Chicago, Ilk 60629 

. Tel: 778-8000

ginklais*

world on fire

CbicigOj


