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MASKVA PADIDINO
SAKO WEINBERGER

Sovietų karo vadovybė turi daugiau karių, 
tankų, raketų lizdų, kitų ginklų

LONDON AS, Angį. — Sovie- j 
tų karo vadovybė Europoje tu- ; 
ri daugiau paruoštų karių, karo : 
laivų, raketų lizdų, tankų ir su- į 
daro didelį pavojų ne vien šiau
rės Atlanto valstybėms, bet ir* 
Amerikai, pareiškė C. Wein-| 
berger. JAV krašto apsaug 
kretorius .
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; Sėkminga lietuvių respublikonų veikla
. , r Kalifornijoje

Neteko pastebėti, kad pasta
raisiais metais lietuviai Ameri
koje kur nors, dalyvautų labai 
aktyviai Amerikos politinių par
tijų (respublikonų ar demokra
tų) veikloje.. Net dabar - pre
zidento, rinkimų laikotarpių. 
Drįstu tvirtinti, kad vieną ir 
vienintelę išimtį sudaro - tai

30 d.) oras buvo atvėsęs net 
iki vos tik 30 ‘ - todėl p.p- Sin
kių jaukiame sode _ kieme bu
vo malonu sėdėti aplink olimpi
nio dydž.o plaukiojimo baseiną 
- palmių ir kitokių medžių pa-j 
vėsyje, juo lebiau, kad ta re
zidencija yra visai netoli jūros 
kranto—vos du blokai. Buvo ty-‘ 

, geras, vėsus jūros oras.
Renginio nregrama buvo ge 

, sutvarkyta ir pui

Kalifornijos, lietuviai respubli- ras, 
konai, dabar apsijungę Reągan- 
Bush rinkiminnė; kampanijos rai aptarta, 
komitete, kuris .rugsėjo 30 d. su- kiai pravesta. Nuo pat pradžios,
rengė labai impozantišką poli
tinę popietę, tikslu netik, kad 
lietuviuose išpopuliarinti respub 
likonų partijos kandidatus Rea
gan - Bush, bet ir sukelti lėšų 
jų rinkiminės kampanijos lėmi
mui.

Laikydamasis laikraštininko 
neutralumo, turiu pastebėti, kad 
ta popietė praėjo su dideliu pa
sisekimu, tiek dalyvių, tiek su
dėtu dolerių skaičiumi. Dalyvių 
buvę arti trijų šimtų (jų tarpe 
apie dešimt amerikiečių respub
likonų kalbėtojų ir pinigėlių 
sjidėta arti septynių tūkstbr.čių

kordiniai (lietuvių renginiui), 
nes-tokias Ange-

Kaziini 
niamę

K^aąaniję

1 vai. p .p. '(svečiai buvo vaiši- 
narni šampanu ir xynu bei už- ’ 
kandžiais - “hors d'ceuvre”. Ne
buvo jokių “dešrų’’, nei kopus- - 
tų su bulvėmis ir tai sudarė ge-1 
ra nuotaiką, nes nereikėjo sto- ' 
vėti eilėje prie šeimininkių sta-! 
Io. Mandagus ir judrus jauni-' 
mas labai stropiai žiųi'ėjo, kad

ARGENTINIEČIAI LABAI NEPATEN- 
tais puikiais užkandėliais. Jokių KINTI H. KISINGERI0 ATSILANKYMU 
tekšeni, jokią peilių ar sakučių
tai-škimo - jokio vaikščiojamo Tūkstantis jaunų vyrų ir rųoterų niekino Kisingeri 
tarp *talų, sėilek sau ir stebėk nepaprastai didelių palūkanų
kas<darosi apRak^i...Paulius
Jasiukohis davė gerą lietuvęr* BUENOS AIRES, Arg. — Pra kesčius.—¥aq»flL&mis fondas’už- 
1-ą muziką iš rekorduotos juos- eitą mėnesį į Argentiną atskri- < dėjo tokius mokesčius,

■ ŠLurės Atlanto Sąjungos karo ministerial posėdžiavo Italijoje,' 
Stresą miestelyje, kur aptarė sovietų atomo raketų naujus įrengi
nys Rytų Vokietijoje. ?

Casper Weinberger 
Italijoje. Strera srity, 
šiame šiaurės Atimto 
karo ministerių pasita 
kreorius ten patyrė, 1 
tų karo vadovybė turi žymiai’ 
didesnį atomo raketų, nukreip-j 
tų į Vakarų Europą, skaičių ne- Į 
gu turi Vakarų Europa. Pasku-1 
tinėmis savaitėmis Sovietų Są-Į 
junga tiek padidino atomo ra.- j 
ketų skaičių, kad susidaro pavo- * 
jus ne tik Vakarų Europai, bet ; 
ir Amerikai, pareiškė Weinber* 
gėris. Visos SS-20 raketos nu
kreiptos į Vakarų Europą. Da- 

’Lartiniu. metu karo jėgų balan-- 
las Unkšta Tiyht’ pusėn, sako se- į 
VcLorius, bet jeigu prasidėtų i 

•ųkaro veiksmai, tai nėra/-jokios, 
zgarantij cs, Jkad

Vakarams sudaro

<tai^
je i
S<\ įun<*o
rim?. Se

Caspar Weinberge? _ > 

įrengs prižadėtas atomo raketas, 
j kurios bus nukreiptos j Rytus.

L’otuvcs, Latvijos, Estijos atsto
vybėse, daly-vavo Pabaltiečių jau 
niiro stovykloje ,senato alkiau-' 
senėjimuose apie religines teises 
Rytų Europoje, suorganizavo <ti 
sidentų adoptavinio dem-enstra- 
cjią, dalyvavo Baltuosiuose Rū-^ 

i muose pasirašant Pavergtų Taū' 
tų savaitės proklamaciją, suda
rinėjo lietuvių. Laivių estų JAV 

niečiamį patarė dar labiau susi- SJ-ventojų sąrašus, rašė laišku^ 
veržti ■■diržus j laikraščių redakcijoms,

Argentinos parlameno nariai į su BaUųjų Rūmų visuomenės 
peronistai patarė .priimti rezoliii- į T-yšių. etniniams reidams 
ei ją, kuri Kisingerį laiko nepa-1 re’«ūnu L- Ko5e lu- 
geidaujamu amerikiečiu ir ne-} Lietuvio interno darbą ir 
įleisti jo į Argentiną. R?zoliu- J skritai Jungtinio Amerikos

KOMISIJA NESUSITARIA
DĖL TEKSTO

Penkių 
darniai 

kai r?i- 
įsakė ir 

_ __ _______  ___ ____ . padarė, tai komisija nepajė-
susitiko- Vakarams sudaro pavoju žmo-jgia susitarti.

gaus jėgų stoka. Dabartiniu ine 
tu sovietą karo vadovybė turi 
peukią, kartus daugiau s lemo 
lizdu, nukreiptų į Vakarus, o to
lyn siunčiamų raketų sk: 
yra* 6:1 santykiu rusų naud 

Tarptautins instilulas sako.
kad laimėli gali liktai tuo atve
ju, jeigu proporcija yra 8:1, c 
jeigu nėra ir proporcija siekia 
5:1 arba 6:1. tai dar nereiškia, 
kad rusai gali laimėti.

'Sekretorius pastebėjo, kad

• *?LANH;A-,-Fit?p. -- 
žmonių komisija labai 
dirlx) iki šio meto, bet 

{ kėjo nurodyti, kas ką 
rusai laimėto. ' <

kad ar- 
genitinieciai nepajėgia nei sko
los mokėti. Kisin&eris aręenti-

. V. •? . _ . _ _ .

f^siofono). Jis taip pat do dr. Hęnry Kisingeris, kad ga-; 
o, kaip lygiai y daug, lėtų .sųsit^rtŲ- su dabartine Agi 

rikiečiū ^ilmi- g'mtiiųąa^yyiįiąusybe dėl nepąf 
' ve, rod^įįtĮys. prastai didelių nuošimčių už

į Tarptautinio monelerinio fondo 
tefo JReagah.'- - paskolą. .. .“ .

teT-kampanijai pit- .
< Wžeikioiė A rgentmos karo 4vą-

, dovvbė visiškai ištuštino vals-trumpu zg4ziu pasyejk®usi. ggu J _
zrr- tybės izda. madare dideliu pa- -siai .sussnnkusnis svečius (susi- - , : . -' jskolų užsienio bankuose, o dą-mcKęjUsnts po 25 do.. įžangos - . . . ’

is - - • bar-tinė vyriausybe negali mo-auka pristatė komiteto garbes . ; -
pirmiriinkę aktere Rūta Lee Kil- ketl mme^ skolŲ’ Vynausybe 
fmonytę, kuriai, pe^avė tolesnį neturi pimgų net nuos.mciams 
programos vedimą. Žinoma - nie- niokėti.

Įkalbėjo skolinti t 
Tarptautiniame Fonde

(Praeitais melais Argentinon 
atvažiavęs H. Kisingeris įkalbė-

jdąugf 
įme3fi.lmaI 
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Vieni komisijos nariai nori pa 
rodyti aiškiai, kas Įsakė nužu
dyti buvusį senato atstovą Be
nigno Aquino, o kiti nori paši-

ĮĮjpnierių E. ir J. Sinkių- ištai- 
gingos rezidencijos sode. E-'Sin- 
kys^i,yra- -vienas iš lietuvių-res
publikonų/ vietinės patariamo- 
šios^direktorių tarybos narių. 
Ttinu čia pastebėti,- k; d J. ir E.- 
Sinkiaį yra paslaugūs netik lie- 
tuviams respublikonams, bet ir 
daugeliui kitų lietuviškų organi
zacijų renginiams, kaip tai’BAL 
Fui, šauliams -ir kt. ■ rengusiems- 
toje puošnioje rezidencijoje sa
vų piknikus - gegužines. -Šiam 
lietuvių respublikonų- renginiui 
“kooperavo” net ir oras, nes po 
kelių labai karštų savaičių Los 
Angeles, tą sekmadieni (rugs.

fe X 
tytft

■
- • ■*

cija nebuvo priimta, bet ir su- baltiečių Komiteto veiklą finan- 
.. suoja Amerikos Lietuvių Tary

ba, drauge su latviais ir estais.
ALTo Inf.

programos veonną. Z.noma - nie
kas geriau toms pareigoms ne
tiko, nes Rūta turi gerą iškal-, 
bą, dažnai nuo scenos mato 
skaitlingą publiką, puikiai kal
ba angliškai (viskas buvo pra
vesta anglų kalboje), taip, kad jo argentiniečiams skolinti di- 
nieko geriau • nebuvo galima deles sumas Tarptautiniame mo 
laukti • I nitoriniame fonde, kad galėtų

pamažu mokėti generolų išleis-
■ tas sumas. Kisingeriui pavyko 
argentimečiams įkalbėti paimti 
paskolą, bet jis nieko neaiškino

■ apie minėto fondo didelius mo-

(Nukelta j 4-tą psi.)

— Penktadienį aukso uncija 
kainavo $326.00.

kėlė labai aštrią ginčų.

Labai nešvankia: apie Kisin-j 
gėrį rašė Venezuela, Peru ir ki-! 
tų Pietų Amerikos valstybių! 
laikraščiai. Kisingerį jie tiesiog 
vadino Maskvos agentu, norin
čiu nuteikti Pietų ir Centro! 
Amerikos valstybes prieš Ame
riką ir paskolas gavusias vals
tybes. Kisingeris pataria gyven 
tojams. Jeigu dabar Pietų Ame 
rikos valstybės nepajėgs, tai 
Kisingeris primena, kad reikia 
nusavinti bankų turtą ir primes
ti visam kraštui nepakeliamas są 
lygas.

JAUNŲ PABALTIEČIŲ VEIKLA
Prie Jimglrnio Amerikos Pa-< 

, baltiečių komiteto vasarą dirbo 
I trys estų, latvių ir lietuviu- in
ternal studentai. Iš lietuvių bu
vo ALTo pasiųstas ir’ finansuo-

Algirdas J. šilas. Savo

infor-

L

KALENDORSLIS

io 13: šv. Edvardas, 
donija. Mintas, Vilūnė

šv. Ralistas
Mindaugas,

1-aks luome

spalio 15: šv. Antiokas Terese 
Mril, Gailiminas, Ina

oficialiame pranešime jis 
imtoj a, kad tie trijų tautų in
ternal darbavosi organizuojant 
pabaltiečių - ukrainiečių semina
rą Georgetown© universitete. 
Jie, išryškindami pabaltiečių rei 
kalus, turėjo pasikalbėjimus su 
Kongreso užsienio reikalų ko
miteto narni M. Finley, su Ra
dijo Free Europe - Liberty vi
cepirmininku Buell, su OSI di-

MUSULMONAI PALEIDO 
ISPANŲ AMBASADORIŲ

_ BEIRUTAS, Libanas. Li j ją y melu galo tai
i bane buvo pagrobtas Ispanijos 
ambasadorius Padro Manuel 
Aristegai, bet policijai pavyko 
surasti jį Vakarų Beirute. Jis 
buvo atvestas į policijos nuo
vadą, ištardytas ir paleistas.

Nustatyta, kad Ispanijos am
basadorių buvo pagrobę mu-j 
suJ mena i ‘‘šventojo karo“ arba 
kovos iki mirties šalininkai.

Ambasadoriaus grobikai ture- J 
j jo naujus Rusijoj gamintus šau
tuvus. Jis buvo su&’abdytas, kai j 
jį vežęs automobilis buvo 200 
jardų atstumtoje nuo ispanų 
ambasados.

H

B

— Tvirtinama, kad kurdai te-į 
roristai, nori atskirti kurdų te-, 
ritoriją^ nuo turkų ir irakiečių, Į 
nušovė sieną saugojusius 4, du 
smarkiai sužeidė.

— Rrooklyne teidamas Rytų
rektoriumi N. Slier ,su Valsty- Vokietijos Alice Michelson, kzi 
l>ės departamento pareigūnu J bandė išvežti iš Amerikos įvai- 
Gobei su Gvnybos deparkMiien- 
to patreigūnu Johnson, su Ame
rikos Balso direktoriumi Ken 
Tomlinson su Valstybės depar
tamento pabaltiečių reikalų pa
reigūnu J. Zeroliu, su Valstybės 
saugumo pareigūnu dr. J. Len- 
czowakiu. l^aakė senatorių, kon

rių slapių dokumentų kopijas

i—Turistai bijo važiuoti į Hai-' 
lį salą atostogų, todėl visi Haiti 
hoteliai bankrutuoja, neturi jo-

i kią pajamų.

Saulė teka 7:00, leidžiu 6:14.1 IF^meną ir kitas Vašingtono 
Miglas išblaškys, atšils, graži 

diena.
įstaigas, vis perteikdami in for. 
mscijaa apie Pabaltijį. Lankėsi

T-iu.- j tenkinti vien liktai trumpu nu
li. j rodymu, kad Aquino buvo nu

žudytas pagal Filipinų salų ka
riuomenės vadovybės įsakymų. 
Vyriausybė turės imtis prieme
nių prieš r.usikaV.ė’.’us karina 
ir paskelbs nusikaltėlius. Pra
nešimas spausdinamas knygos 
formoje. Jis turės virš 600 dide- 

pat lių puslapių.

— Nustatyta, kad kiekvieną
metą amerikiečiai išleidžia 10.3 Margarita Thatcher dalyvavo konferenci 
nuoš. daugiau sveikatos reika- viešbutyje. Penktadienį ten įvyko didelis 
lams, negu praeitais metais. bet premjerė liko nepaliesta.
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Moterų ir vyrų klubas - bendra senatve
Kaip vyru-, taip ir moter’S 

(ypač motelis), labiausiai gąs
dinantis reiškinys vra ne kas ki
ta, kaip nuolatos didėjanti me
lų našle if artėjant sendtvė.

fhdfejanti rAetų ni.sta, nežiū
rint kaip stojiškai tą naštą 
žmogus sutiktum, visvien tai 
yra kaip prakiurd ntas kelionės 
laivas, nors tas jūreiviškas žmo
gus dar norSū savo kelibh‘g tę 
sti toliau.

šiame rašinyje, pasinaudo
dami rašytojos Susan Soitta^ 
žymiai sutrumpintomis minti
mis, atpasakojamoje formoje, 
mėginsime tą senėjftnb procesą 
ir su juo susijusias problemas.- 
aptani. Čia minrme^-rasytejos 
vciiasibji knyga r ‘ Siūles oį 
Dadiėdl Wiit^ neseniai išėjo i 
spaudos. *

Čia minima autorė kategoriš
kai taria, jog senėjimo procesas 
daug mažiau pažeidžia vyrus, 
negu moteris ir tai abiem fron
tais—fiziniu ir mentaliteto at-! 
žvilgiais. Girdi, jau esanti be
veik įsigyvenusi žmonėse u tai
syklė, jog vyrams leidž ama 
senėti”, netaikant jiems jokios 
4 bausmės” už tai.

Priešinga padėtis susidaranti 
su moterimis.... Jos yra gražios, 
patrauklios ir “nebaudžiamos” 
tik to!, kol jaunos, tačiau jau
nystė nepasilieka visą laiką su 
moterimis. Ir jos sensta, nusto 
ja grožio privalumų, o tada ir 
prasideda tarsi moters “baudi
mo periodas”.

Jeigu, ęirdi. vvro žmona mir- 
ŠU, jam pasiekus pusamžio mė. 
tų skaičių ir, jeigu jis panors
ta vėl vesti, jis dairosi už save 
žymiai jaunesnės žmonos- Iri 
tas dairymasis dažniausiai esąs< 
sėkmingas. Vyras gauna jaunes
nę žmoną. Bet jeigu moteris pa
tampa našle pusamžyje—jai be
veik nebė>ą progų gauti už sa
ve jaunesnį vyrą...

Taigi, ypač moterims, lenk
tyniauti su kalendoriumi be
veik neįmanoma, tuo tarpu vy
rams, bent kai kuriems, tose 
lenktynėse d?r gana gerai seka
si. ((Juk ir neseniai miręs pa
saulinio meno garsenybė— Pa
blo Picaso, nors mirė turėdamas 

.91 metus amžiaus., paliko žmo
na daugiau negu du kartu už 
saVe jaunesę. — Pr. Alš.L

Senėjimas vyram>, nors ne
malonus reiškinys, bet esąs pa
kenčiamas, k;tų. netgi, adoruo
jamas.

Senėjimas moterims — jaū 
ėsųs tikrai baisU§ dalykas; ne> 
kartu su tuo procesu pasikeičia 
visas moters gyvenimas; tary
tum ištisas teatras.

Mat, ihčteris. iš pat jminyštės 
5lėnU, privalanti būti aktorė, 
noi*s ii ir nepriklausytų teatri
nei scenai. Esą, būnant moteriš- 
kbs lyties žmogumi, reikia bū
ti tarytum pačiu teatru.nors per 

'keltine prasme-
‘ Tas, girdi, perkelinės pras- 
- įnės “teatras“— moterims, nuo-
• lat ir nuolat tuVįs būti apsirūpi-
* nes reikiamais kostivriiais, ap

is' švietimu, reikiamafs stilizuotais
gestais. Iš pat jaunystės dienų 
mergaitės, jei ne motinos ar vy
resnės sesers, tai palies gyvėni- 

esančios mokomos ypatin
gai rūpintis savo apsirengimu, 

| elgsena ir grožio siekimu bei 
Į jieškojimu, dažnai netgi su pa- 
talbgisku perdėjimu. Todėl mo
terys, nuo pat vaikysies dienų 
ir per visa gyvenimą linkusios 
daū'giau žiūrėti į veidrodį^ negu 
beminkai ir vyrai. O koks,

Kasos valandos-.

Marrpi'tle Parke 
2615 West 7įsi SI. 
Chicago, 1L 60629 
312-7:57 2110

Sava i lės dienoihis: 
10:06 6:0b

Ketvirtadieniais: 
iki 7:00

šėSt edTeniars: 
10:00-1:00

Cicero 
t <45 Š<t. 50th Avė.
Ciceru, IL 60650 
312-656 2201

Antr. 9:00-12:00 
Ketv. 3^X4 6:00 
šeši. 9:00-12:00

‘212-411 -41799

St. PCtMMwrg:
SI .3-367 63O|

Madona Z. Sodyboje, akvarelė31. Šileikis

ankstyvojoje jauny.-- griežtai nustatytų diėtų laiky- jus Klausiate,Netgi <
tėję, jei nė žmonių, tai paties tusi, nė viena negalinti pabėg- 
gyvenimo mergaitės įspėjamos: ii nuo artėjančios veido raukš- 
“Tausokitė savo veidus, saugo1 lėmis išraižymo, lieirietis susto
damos juos nuo nuovargio ir rėjimč.
ašarų”. Motinos turinčios savo Mterims grožio turtas esąs 
dukterims (tik niekuomet sū- daug reikalingesnis; negu vy- 

rams.Moterys norėtų kuo ilgiau 
ir kuo daugiėu išsilaikyti savo 
išvaizda ir grožiu, bent pfiimti-

nums): “Tu atrodai pasibaisėti
nai, kai verki.... Nustok aimana
vusi, neskaityk perdaug—akys 
nusilps ir neteks žėrėjimo” ir t. 
t. Bent taiji galvodama^ jog '^et’k 
smas, netgi, juokas moterų, vėu 
duose iššaukia raukšlėj kas jatf 
esąs blogu ženklu, tilo tdčįU pas 
vvrus atsirandančios vėitfd McSV . . • y A—

sies dažnai? aptariamos kaip emo 
cijiė ^tį>r^bes;^brendimas cha
rakterio tvirtumas ir t.t. ‘

rams —tas nelabai arba visiškai 
: nesvarbu. Gera vyro išvaizda— 
teikia jo gyvėrimė tik “bonus 
priedą”, bet rie psicholc^iškąjį 

: rėikdlirfguih^.
Grožis — esąs moterų biznis 

visuomenėje, bet, vienkart, tai 
esąs ir (teatras, vaizduojąs mo

KL. Pasakykit, kokiam amžiuj 
. gėriausia sudaryti testamentą 
.ir kokos rūšies turi būti testa- 
jmentas? Susirūpinusi Tone

ATS. Kadangi niekas negali 
numatyti taiko, kada teks iške- 
laiuti amžinybėn, tai geriausia 
testamentą sudaryti bet kuria
me amžiuje es-ant. Jums geriau
sia sudaryti paprsatos formos 

; testamentą, kurį šio krašto 
kalba gali surašyti teisės moks
lus baigęs teisininkas, tik ne ne 
kilnojamo turto pardavėjai ar-

teisei riiokslus, sumpažinu- — Geros tintas pensininkams. 
siū sū šio fcašto ir steito lega-į šiais metais yra-nustatyta nauja
ITafe nostrfais. Su losiu asme
niu įsikalbėjus, jis tikrai pa
sakys Jtą daryti ar naują testa- 
mėntią parašyti, ar ak testamen 
to papildymą (Amendment) p.š.

nelei- 
“oys-

valsti-

KAI KURIOSE VALSTIJOSE 
YRA UŽSILIKUSIU

KEISTOKŲ ĮSTATYMŲ 
šiame krašte yra dar daug 

užsilikusių iš praeities įstaty
mų, kurie šių dienų akimis žiū
rint, atrodo gana keistoki ir 
juokingi. i

Miniiesotos valstijoje drau- 
džiama kabinti ant tos pat vir
vės mdteriškus ir vyriškus bal
tinius.

Mary lando valstij'dje 
džiama kankinti pagautų 
terių” žuvelių.

Ford Madison, Iowa
jas įstatymas reikalauja, kad 
ugniagesiai pirma išvykstant i 
gaisro vietovę, privalo bent 15 
minučių pasipraktikuoti su gę- 
sinimo- įrankiais.

Jd'g’Jt mieste, Kentucky val
stijoje, rn'otėris gali būti areš- 
tuotljjėi atėjusi į krautuvę pasi- 
mferuošė šešias sukneles tą 
pačią dieną ir išeis nepirkusi

■ bėiit vienos suknelės.

Mah'owe, Arizonos valstijoje, 
jei kas pavogs gabalą muilo, tai 
turės plautis iki nesuvartos to 
muilo.... t

Studiįozas Pr. Tercija

uždarbių iiba pensininkams: 
jaunesni negu 65 m. amž., gali 
uždirbti iki $4,920 praeitų metų 
riba buvo $4,400). Nuo 65 — 69 
m amžiaus jūs galite uždirbti 
$6.600 be pabaudos; praeitų me
lų riba buvo $6,000 Kiekvie
nam, uždirbusiam virš $6,500, 
fed. vyriaus.sumažina jūsų Soc. 
See. išmokas $1.00. Su 70 metų 
amžiaus (praeitų metu ribo bu 
vo 72 m.) pensininkams nėra už 
darbiams ribos.

‘ Vyrų kūnai, ypač, dėl spbr-'l 
tinęs veikios- įgauna stipiną, su
dėjimą, bet moterų kūnai,nors 
jie skaitosi gražiais ir patrauk
liais, privalą vaizduoti “trapius 
sutvėrimus”. Moterys nuolat ir 

. nuolat rūpinasi savo svoriu',.net 
gi ir sportucdamos. bijo-“sarau 
meiieimo”, kitaip sakant, ,mub- 
kūfų išugdymo. Todėl, girdi; 

‘moterys, visą saivo gyvenimą, 
nuo pat jaunystės iki, senatvės, 
negalinčios savo kūno palikti 
taip, kaip tai dari):.<jūfu'guma-vy-- 
fū—“leave it alūne”..-

Nuo pat jaunystės, iki senat
vės moterų idėaTdivėsųs: pIoAa' 
figūra, švelni, elastinga oda, 
lengva muskulatūra ir švelnūs, o

, judesiai.
šitokią viziją moterys norih- 

;šios išlaikyti savyje kuo ilg ati. 
.Ir kaip baisu čjms pcsidarejiaio 
jau nebepajėgia tai padaryti ..

Senatvės artėjimas, ypač mo
terims, yra pasibaisėtinas reiš
kinys. deja, nuo kurio nė viena

pakaifalą nėgali pabėgti ar pasislėpti. Ne-

teiu vergiją šiame pasauly-.Mat, į bą 1*4 agentai. Tačiau pagalve-

kai iš veidrodžio i jas p'ažvelgia 
raukšlėtis bepradedak-veidas....

Vyro ii muter- senepmo ženk
lai, ypač jų veiduose, esą, visai

- skirt:ngose propoi'cijcšė. Vyro 
veidas visą jo gyvenimą esanti 
neatskiriama jo kūno dalis, mo
ters gi — priešingai. Visa vyre 
kbmplekcija, kartu su jo veidu, 

' rodanti vyro vyrišku'rh’ą, jo 
energiją, jėgą, ir, netgi, protini 
pajėgumą. Kontrastinis reiški
nys e.-ąs su moteriškuoju veidu 
vien todėl, kad moters veidas 
ėsariti visiškai atskira mbtere 
kūno dalis. Moteris savo veidą 

' traktoja nti taip, kaip dailinin. 
kas drobes pagalą’.ant kūrib pie
šia pavoksią. Ir moteris savo 
veidą nūbiat paišo, nuolat tai
so, nuolat gražina, bet — kiek 
jai baimės ir siaubo, kai tas “pa
veikslas” — tampa gaū nebepa
taisomas?.... Kitaip- sakant, mo
ters vėidas, bet pakol ji jauna, 
yra emblema, ekona, vėliava, 
nežiūrint kokį dat 
jam pritaikinsi, bet jis yra tarsi žru’rifit kokius egzot’škus kre- 
atskira moters kūno dalis. mbs moteris naudotu ir kokiu
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gal taip esą todėl, kad .t’k vie
nintelis moterų standartas—gro 

-žįs šiame pasauly sankcionuoja
mas. Daug geresnėje padėtyje 
esą vyrai, nes jie — sveriami, 
anaiptol, nė tik grožių, kūno 
sudėtimi, bet ir kultūra, gražiu 
išauklėjimu ir pan.

Vyrai, girdi, pereidami iš vai-

kite apie du svarbiausius nusto
tus; kuriuos jūs tiirite į savo te- 

: štamentą : 1) Testamento vyk- 
. dytojas (executor) turi būti 
. jaunesnio amžiaus, negu jūs; 2) 
reikia tiksliai nurodyti kuriam 
a^rbėniui bei organizacijai, laik-

• kystės į vyro amžių, visiškai ne 
. sisieloja (jiems ir nereikia to 
.daryti), kai jie prarandą
švelnią, jokio grubumo;, jokių 
•raukšlių neturinčią, odą ir ki
lus vaikšikus švelnumus. TuO- 

, rnėt jis (vyras) savo pirmykšti 
{vaikišką) patrauklumą pamai- 

. nąs kitu ((vyrišku) patraukia
mu. Jo patamsėjęs.veidas, pasi
daręs. netgi, šiurkštus; parodas 
jo narmalų brendimą, o vėliali 
(irgi normalų) šėnejiirią....

Kas kita ėsą stl moterimis. 
Kiekvienas (amžiaus iššauktas)

■ jos odos pdtamsėjimas ar pašiur
■ kštėjimas, kiekviena ■ raukšle ar 
linfjėlė, kiefcviėias bepražilš-

• stAntis" plaukas, jūil tikras md- 
’ šers baubas. ..

Tad, tokios bėdos tokie ga

. — Rojų susirgimo patikrini
mas vyresnio amž'. asmenims. 
Patyrėme, kad dr. William M- 
Scholl- iš Podiotric kolegijos, pa 
tikrins nemokamai -kojų susir- 

' gimus (screening) trečiadieni, 
spalio 17 d., lapkričio 14 d. ir 
gruodžio 12 d. Soutwest Mul
tipurpose Center patalpose, 
8117 oo. Kedzie Avė. nuo 1 iki

O KAIP SU VYRAIS

Į vestvių pokilį buvo pak
viestas ir kunigas. Žiūrėdamas į 
jaunąją, jis džiaugsmingai kal
bėjo:

“Nuotaka apsivelka baltais 
drabužiais kurie yra simbolis 
džiaugsme ir laimės. O vestu
vių diena yra didžiaugio džiaugs 
mo diena UOs .gyvehime”.

“O kodėl'^vyrai dėvi juodus.-’ 
atsiliepė vienas vestuvininkas-

raščiui, radijo valandėlei, lab- 4 vai. p -p. 
daros įstaigai paliekate savo pa
likimo suma. p. š.

* * *
KL Man vietinis realestati-Į 

ninkas surašė testamentą, bet j 
atrodo,kad nepilnai išvardino vi
sus dalykus, k. a. valdiniūs bo
nus. Ar aš turiu daryti naiją 

. testamentą, ar tik prie jo prie-1 
dą?

ATS. Nemačius jūšų sudaryto 
testamento originalo, negalime 
pilnai atsakyti. Jums tektų iž- 
cfti pas lietuvį tesininką, bai-

Ta programa numato reikš- 
miWgą prevėntyvinę (įspėjamą) 
globą (darė), kad nešusifor- 
rrfotų arJcstyvihiai įspėjimo žen
klai; kiekvienas į tai turį iš ank 
sto atkreipti savo dėmesį.

Pr. Petitas

Vyras: - Žmonele, (Labar kai 
būtinai jau turi naują suknelę 
pirktis, gal nors su savo drau- ■ 
ge pasitartum?

Žmona: - Koks tu naivus! 
Nuo kada generolas apie savo 

.ofenzivos planus tariasi su prie- .
‘šu? ■ ;■ . - -■-<; f i* * %!

KAD PER GERAS

limi privalumai sėnštančiu vy
ru ir moterų. Ne be reikalo, jei
gu vyras nedrįsta pasisakyti sa
vo aihžiuuš, jis škaftofifete ne vy
rišku, iėi moteris — tai norma- 
lu.... “M.”—Pranas Alšėnai

LŪŠNOS DAINA

Žinau, pažįštu seną lūšnelę...
Prie pat jos slenksčio piktžolės želia...
Siauri langeliai, lyg užsimerkę, 
Tarsi ji liūdi- ir tyliai vergia, 
Tarsi stėSėti, ką žemė rėdo, 
Našlaitei vargšei jau ntfeibodo...

. . . t — Angliška spauda praneša,
Jadgycja R-nė| kad vis daugiau vedusiųjų db- 

‘ vorsūbja Sovietų Sąjungoj. Pra
eitais metais ten išsiskyrė 1 mil; 
vedusiųjų viėh dėl to, kadangi 
dirbančioje moteris turi atlikti 
daugiau darbų( fabrike ir na
muose. Apie tai rašo Sovietų 
laikraštis “Kirgizija”, pažymė
damas, kad žmona kreipiasi į 

• teismą. prašydaiha skyrybų. 
Dauguma Soviet;) moterų dirba 
įYnonėse ir taip pat dar tvarko 
namų reikalus. Pagal statistiką, 
vyrai dvigubai turį kisvo laiko, 
negu moterys, “Nnotarinis lais
vo laiko trūkumas, nuvarp <a 
moteris, ;‘adaro" jas nepatenkin
tomis,ypač dėl jų sutuoktuvių”, 
— tvirtina sovietinis laikraštis.

Darže palinko kryžius ir svfrtis...
Dar tebekyšo tvdrbs ketvirtis...
Kreivai įlinkęs: apdaras blogas,
Dar tebėrfog^o foftytas stogas, 
ĖūY kūorfžš dar skurdžiai šiaušias.

* a e * a* r f
Rur t>ūVA fvAnlcios viišės it
yien fry War girgžda grindys nešluotos...
Kur ja’ufMfe džarį^tAas pro daržą žengė,
Vfen gfaftmfai tak^į
Apterštą fcf&teSį šfaftšlės u'ffcfčjo, 
Seniai priė YaYtq ŠUnės neloja...

Kurčia
Kas
Tik
Rad nėpsbiMty Wflfe iravBi^m, ' r
Kad itepažrisflj jos vifay turto *—■ 

sapho užburto...

. J.’ Baltrušaitis

Nebegirdi, 
jaunystėj šir^p..

Wpai atsar£(!Š,

Jaunas vyras atėjo pas savo 
mylimosios tėvą prašyti jos ran
kos- Tėvas atidžiai klauso jo 
kalbos.

— Negeriu nė raželio alkoho
lio! — taria jaunasis.

— Hm, tai gerai, — prataria 
tėvas.

— Nerūkau.
— Taip?
— Nepaimti nė į rankas kor

tų.
— Argi? -
— Gyvenu 'tvarkingai, nė 

vieno vakaro neišeinu iš na
mų.

— Ar jau tikrai taip? — ste
bisi tėvas.

— Tai galiu tikėtis tamstos 
dukters rankos?

* * *
Biednas, kaip velnias, ba jis 

dūšios neturi.

Gražumas karvės pieno ne
duoda;

■’Mi MM j
■MMW MKjJSr ww 
w»Mfci> * w< 
•MMMJMI M. WSS, 
weeo* «r*w ewMt
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j 69-asis Pasaulinis Esperantininkų 
J . ■ :' Kongresas Kanadoje

‘ l
1^87 metais sukaks. 100 metų, rikoje, padidėjo naujų knygų, 

kaip dr. L.L. Zamenhofas jias- prisiminė apie jau nepaprastai 
kelbė pasauliui save iškastą tari? gausinga Būdapešto kongreso 

dalyvių skaičių (virš 5 000), 
taip pat apie reikalą surengti iš
kilmingą jubiliejinį - 100 m. - 
kongresas Iraniečių pJanisias pa 
skambino Šopeno polonezą, Mo- 
zarto ir kt, kūrinius. Buvo iš
kilmingai sugiedotas esperantiJ 
ninku himnas. UL? Espcro”.

Į kongresą buvo atsilankęs Ka-1 
rrados valdžios atstovas: Robert 
G. Rogers, Eritų Kolumbijos vyj 
riausy bes vicepi nnininkas ir 
Kanados ministeris kalbų reika- ‘ 
lams dr. MaXwell Yalden, ku
ris bikė paskaitą apie Kanados 
tautinių mažumų kalbas ir jų 
problemas. . j

Kongresą sveikino Lenkijos 
ambasadorius, daugiau kaip 20. 
konsulų ir ju atstovų atskiru-

tautinę esperanto kalbą. Per tą' 
Ikiką esperantininkų skaičius iš
angė milrcpatą, įsisteigė daugy-. 
Ui*^spępirtt*ftmkų brgonizacijų 
if klubų, kas-metais vis dau
giau pasirodo originalių espe- 
iantiškai parašytų beletristikos 
iri mokslo veikalų bei vertimų- 
Jeigu ne Stalinas ir Hitleris, kO- 
ri£ buvo uždraudė esperautinin 
kų veiklą ir grasino bausmėmis, 
žinoma, kad esperantininkų šei
mą būtų kur kas pLčįau prasi- 
plėtusi pasaulyje. ‘ t 
r Kas metais UniversaL-i Espe
ranto ąsočio’. (UEA) v- pasaulinėj 
esperantininkų draugija, kudos' 
centras šiuo: metu yra Olandijo-Į 
jė,. surengia visūptitiius espe.. 
rąntininkų kongresus, šiemet 
toks kbngresas - jau 69-asis (k> 
fp mėtais kongresai neįvyko) bo 
vo pirmą kartą sukviestas bene 
gražiausiame Kanados mieste - 
Venkūveryje, Kolumbijos Uni- 
yers’tetp patalpose, liepos 21 - 
28 dienomis. Dalyvavo jame 807

stovai taip pat perdavė sveikini-Į 
mus Telegrama sveikino Unesco' 
ir kt. organizacijos. Į

Kongreso metu buvo surengę 
tas Tarptautinis Universiteto] 
rėmuose, kuriame buvo išklau-i

asmenys iš 46 šalių; (iš Kanados sytos net 6 atskirų šalių prof e-;
- .100, iš Š. Amerikos - 200 ir 
pan. Kdipi'inatyti Is sąrašų, iš 
Lietuvos Kongrese dalyvavo 
PąVi Jegoru vas, 
A Siame Kongrese dalyvavo ga-; 
na mažas- dalyvių, skaičius,. pa- 
lygiiĮti su pr. metų kongresu 
Budąįiešte (dalyvavo virš 5-000.. 
dalyvių),?! 1982 rik Antverpene’ 
1899-;šda-lyyiaĮ iš,50 kraštų), Pa-' 
aiškinama tai aukšta Kanados 
valiuta, jo.; taip pat ir tuo, kad 
Kongresas vyko toliau nuo di
desnių mie^ų. kiekvieno, kdn-i 
grėso. tikslas pažadinti to kraš
to,. kuriame, kongresas vyksta, 
susidomėjimą esperantininkų

RusA. RAKŠTELE ja»

reikalui buvo sudaryta speciali 
komisija.

Buvo ir grožinės literatūros, 
meno, ir foto konkursas. Daly
vavo jame 55 kamdidatai- Buvo 
pateikta 115 poezdjos ir progos i 
veikalų( dainų, foto nuotrau
kų. Gavo bene 16 premijas.

Kiekvieną vakarą teatre vy-Į 
ko vaidinimai, dainos, šokiai,’ 
sporto numeriai, taip kad kon
greso dalyviai negalėjo nuobo
džiauti. Pažymėtina indijonų.J

• Kanados prancūzų šokių gru-l 
I ^ės- .. . '

Savo vaidyba pas Įžymėjo len- 
aktorė Jadwiga. Gibozyns- 

pavaiz *

V

“Lietuvos Istorijos”. A. Šapokas j 
vadc\eO>, kurie išsiuntinėti į! 
Lenkiją lietuvių kalbos moky
tojams ir mokykloms. Labai 
uolu> “ Labdares” rėmėjas, da
bai* sunkus ligonis Stasys Mo
tužes visą savo biblioteką per- 

pavedęs ją 
sijos lietuviams. Knygos jau 
i-iis s .u ..’Linos, p. J. Jakai- 
(sveicarija) atsiuntė diems!

. leidinius.
Tai ’ Lr.bkrts” valdybai dar- 

. tų nestinga. Tik gaila, kad tal- 
» » inkų to Į.ia<.’u rečiau ka'p 
ju nuslcjrnu. Ir šiais metais 

i.pgailestauja, ne- 
ir rūpestingos lė
nos Mrongovius. 

per pirmąjį pus- 
i "Labdaros"’ sąs- 
ma sėkmingai, ir 
daugiau pareika-

ma.

K

šorių - mokslininkų paskaitos] 
Įvairiausiomis temomis. Univer.Į 
sitetui vadovauti buvo pakvies-' 
tas prof. Ian McKenzie Rich-] 
mond iš Vakaru Ontario- Uni-] 
versiteto.- kaip -rektorius. Iš š. 
Amerikos skaitė.paskaitas prof., 
dr. Jonathan Pool ir prof, dr 
Bruce A. Sherwood. Paskaito 
buvo gausiai lankomos.

Kongreso metu Įvyko jau ket j 
virta Esperantologijos konfe-t 
rėncija. Žymus lingvistas, fone-] ^a’ ^ur’ v‘en5 vakaią 
tikas ir ėsperar.to’.ogus • — 
Johjn Wells (iš Londono Uni-] 
versiteto) laikė keturias paskai-] 
tas tema - “Kalba oer oasauli”.... . .. .- . * “i

j. | davo dr. L^L. Zaraenhofą ir jo j

vėfĮda;. apsvarstyti planus toli-į Jis palygino Įvairiausias gyvas 
nĮęsiiei akcijai, susipažinti. Apie kalbas su esperanto kalba. Dis- 
Vėpkuverio esperantininkų koh j kusijoše dalyvavo ir kt. moks-

kalbas su esperanto kalba. Dis-

Brangus “Labdaros” D 
narės, nariai ir rėmėjai'.

Prasidėjo nauji

gręšą.pasirodė daug straipsnių 
spaudoje, pasikalbėjimų per ra
diją ir televiziją. Buvo suruoš
tos?.? parodos. .5 nauji Esperanto 
kalbos :kursai,_ Įsisteigė 2 espe-. 
rą^tiinnku k 1 ūbai if pan.

NčlCųngreso^ĮSdĮmingąs ątidary 
mas čĮyyko puošnioje. Zamenho •;

,pąyiid&tdj  ̂.salėje. J j 
ąfidafėjLj-. 'ppt-

jkėfijpj ę j is pa-"

šeima —I motina, žmona ir 
dukrą- Kitą -vakarą ji suvaidi
no lankų mokslininkę Marie Cu 
įie ir jos šeimą.

Kiekvienais metais UEA va
dovybės nariai susirenka posė- 
džių metu, ŠĮ kartą Įvyko 6 pil
ni posėdžiai ir 20 įvairių komi
sijų. Buvo posėdžiauta viešai su 
publika ir uždaruose posėdžiuo-

lininkai _ kalbininkai.Retai tiek- 
filologų buvo susirinkę vienu 
metu- Jie iškėlė kai kuriuos es
peranto kalbos, ypač gramatikos.
- sintaksės trūkumus ir rei- džluose- APsvarstė net 43 dar’ 
kalingus pataisymus. betvarkės' punktus. Be finansi-

:Buvo paskirtos premijos iš'nių organizacinių reikalų buvo 
vadinamo-‘ Antoni Grabowski: nuterta -^stlPrint’'
kultūrinio fondo. Už originališ-

-'•kai-i^ai^šytą : esperantiškai vei
kalus-’bei vertinius premijas 
gavo dr. Manorie Boulton (Ven
grija), Fernando de Diego (Is-

^^'jTįK;i^Kl;:pa^Vėjo ..eipėi-aj-^ panĮjąJ ir dr. W. A. Verloren 
Kinijoje, Af- yan- Thėmaas (Olandija), šiam]

panija) ir dr. W. A. Verloren

- > IJTERATOKA, Uetuvfą Hteratttros, meno fr mcf^

fio, ar. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir V 
rtadpmlai bd studijcM, Rfustraotos nuotraukomli %

Krią iotią pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie datai 
fretrtea bei ta Mariją tr eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojo 
Hemą, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenhnb

> VTENBO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rtffc apratj

gymhno braožų apralyrnw, bet tiksli to laik<rtarplo buities Utt 
ntttrinė studija, ausktrrtjta ddrsneitols. Ta 206 puslapių fcnyf?
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egzempliorių du.-ių per Punų karus, kuriuos 
264—146 m. pr. Kristų Romos 
imperija kariavo s Kartagena. 
Trys kraujagerišld kirai baigė
si romėnų pegąle. Kaitagem 
b- vo paimta >r sunaikinta.

I'jilų profe-orius V- Tuza, ku
ri is rūpinosi paminklų apsaugą 
šiaurinėje Sicilijoje, mano, kai 
minėtasis rajonas gali tapti ne- 
. iserrrim’u archeologinių radi
nių šaltiniu. ' •

Mokslininkų spėjimai pasi* 
tvirtino: 1969 m. arglų ekspe
dicijoje, netoli Sicilijos miesto 
Maršalo iš .jūros dugno iškėlė 
kartagiečiu laiva. J

Radinys sukėl ė sensa.iją 
tarp specialistų. Laivas, kuriš 
šiandien eksponuojamas visuo
menei, buvo pastatytas iš gatu- 
vu detalių, o tai byloja, kad kar- 
tagenicčiai buvo puikūs laiv i- 
dirbiai.

Deja, 1969 m. pradėtas laivų 
paieškas dėl lėšų stokos teko ju 
traukti.

Dabar mokslininkai bando 
gauti lėšų iš pramcnėės firmų, 
žadėdami jų savinuikams leisti 
naudoti iškeltus laivus savb 
produkcijai reklamuoti.

S:ais metais 
mėli pajamos 
kaitą plaukė i! 
buvo galima 
lavimų patenkinti. Draugija ti
kisi, kad ir begename pusme
tyje mūsų visuomenė bus pa
lanki draugijos darbams.

Visiems dėkodami už paramą 
liekame su geriausiais linkėji- 

į mals "Labdaros” Draugijos Val- 
11 ! dvbos vardu.

patalpose Huettenf eld? ’ 
metais gaisras sudarė daug 
čiu visoms B-nės institu- 
s, o ypač tų patalpų šeimi- 
i _  Vasario 16 Gimnazi-į

5 mokslo metai. Įvykęs Vokict 
jes Lietuvių Bendruomenės b;' 
t n

tinėse Tautose ir Unesco. Svar-j 
styri ir b’čsimų kongresų reika- f 
lai: kitais metais..kcngre^as į i 
vyks Vokietijoje — Augsburge 
nuniatorra 2,000 dalyvių), 1286 
m. — Kinijoje—Pekine, kur su-! 
domėjimas esperanto kalba ypaį 
tingai didelis. Svarstytos ir ju-- 
biliejinio — 10 mętų — kong-' 
reso reikalas. Numatoma jut i-, 
lėj:nį kongresą surengti 
kijcce, kur ič-i i

J. Glemža, 
pirmininkas

Adr. J. Cilemža, Conventrain 
33, 7260 Cohv-Mirsau Banko * 
konto: Labdara e. V. Landes- i

Len 
gi-■lt

ms. or?i ci 
reperius A 
visuomenę 
išdės lydami 
ir atliekamus

1 Lr.n" c bnre

ėvas Alf. Bernato- 
p. ir gimnazijos di- 
. Šmitas kreipėsi Į 
oaramos, smulkiai 

įsidariusią būklę 
darbus, skubiai 
;us, kad gimna-

tytu laiku galėtų be 
prasidėti mokslas.

BLZ 600501101.

LAIVAI LAUKIA TIKRO
ŠEIMININKO

Visiškai įtikėtina, kad Vidur
žemio jūros dugnas tarp Sicili-. 
jc-s ir Šiaurės Afrikos yra milži
niškos kapinės laivų, pasken-

THE NATIONAL GUARD

Baigiant kongresą buvo pri
imta atitinkamų rezoliucijų or
ganizaciniais reikalais-

Kongreso dalyviai tr.sėjo pro
gos paekskursueti pažinti Van
kuverio miestą ir gražias, kal
nuose paskendusias Britų Ko-] 
lumbijos apylinkes.

Taip sėkmingai baigėsi šis tik 
rai darbingas kor.greėąs Kana, 
doje. _ ^T.Į Katra

2759 W. 71st St., Chicago, III
‘ • RŪPESTINGA J iSPILDOMI RECEPTAI • FANNIE M 

DUXYNAI • KOSMETIKOS REiKMTNVS:

Atdara šiokiadieniais nuo
I ?sL ryto iki 10 vaL vakaro.

D, XT ULMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

For constipation relief temoms 
) 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
“The Overnight Wonder’’

Read label and follow 
directions.

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

$10.00

4

6.

miai didesniu mokinių skaičiu
mi kaip praeitais metais. Tokia \ 
gimnazijos padėtis palietė ir

ba prisideda orio labai rei- ; SiIi
paramos

ir; gI

kimo ir pan.

Draugijai padidėjo darbų 
su Lenkijos lietuvių moksle:1 
vėmimu. Pradėjus parūpi 
jiems rūbų, tenka jų tėvams-li“
.eniams parūpinti vaistų ,o vė- 

c liau prašvmai lietuvišku knvgų, 
. ypač Lietuvos isterijos. Tenka 
I pasakyti, kad tie pareikalavi-j f 
1 mai. palyginamai, išpildomi. Be|^ 
1 Vokietijos lietuvių ir dalinai vo- | 
kiečių šeimų, rūbų daug siunčia, ii 
pagal “Labdaros” adresus KLB . | 
Šalpos Fondo Hamiltono sky
rius. šiais metais jau pasiuntė 
50 siuntinių ir vėl paprašė 50 
adresų. Vydūno Jaunimo Fon
das (Čikagoje) atsiuntė “i

i
«

Lab- į

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fratemaliBė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti - jau per 97 metus. 
SLA — atlieka kulkarmius darbus, gėliški ir kitiems, kurie tuos 

darbus dirba. ■z
SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS 3SLU0NUS doleriu 

apdraudu savo nariams;' ■ .j) -

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

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

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

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

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

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

TeL (212) 563-2210

.... .......■■ « ........... - ■ ■ - ją'įįį. <

50 metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA

Prof. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl. 
II dalis, 229 psl. _________—______ -_______________-_____

Miko šileikio, LIUCIJA, proza. 178 psl. _______:  

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

Prof. P. Pakarkite, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN-

J. Venclovos, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.

$6.00 
$6.00

$5.00

$5.00

$4.00

i psl.$2.00

NAUJIENOS, 1729 So. Halstad St., Chicago, DI. 60638 sfc*- 
čekį ir pridėki* vien% dolerį persiuntimo Blaidom*.

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kai Bet kada Ir 
fcet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, Uetuvfai 
Ir lietuvių kalbą. Jis mokės! kartu su kun. Jauninu ir prof. K.

lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslini vertimui 
tr patarė mums toliau studijuoti.

re
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tokio įgaliojimo nedavė, tai tam jis būtų tuojau tokią 
galvą nuplovęs. Hitleris Roehmui galvą liepė nukirsti 
vien dėlto, kad jis drįso kalbėti nacių vardu. Tokią teisę 
Vokietijoje turėjęs tiktai Hitleris. 0 jeigu atsirado dar 
vienas nacis, kuris norėjo kalbėti nacių vardu, tai kito 
kelio tokiam naciui nebuvo, kaip kalbėti be galvos.

Geraldinos tėvas turėjo drąsos pasipriešinti Muso-

'BCOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS, USPS 37484000 
Postmaster: Send address changes to Naujienos

1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

liniui, tai turėjo bėgti iš Italijos. Jeigu jis būtų nesusku
bęs pabėgti, tai jis būtų galvos netekęs, kaip jos neteko 
Roehmas. Josios tėvui patiko Amerika, nes čia jis galėjo 
kalbėti, ką tiktai jis norėjo. Jis galėjo kalbėti prieš Mu-

As of J tauery L 
Subscription

Chicago $454M) per year, $24.00 per 
az months, $12.UU per 3 months. In 
other USA localities $40.00 per year* 
$221)0 per six months, $1X00 per 
-iree months. Canada $45.00 per year; 
^her countries $48-00 nėr year.

25 cents per copy

Nuo sausio pirmos dienos 
Dienraščio kainos:

Chicago]e ir prieipiesčiuose:

metams__________________ $45.00
pusei metų----------------------- $24,00
tnm g menesiams $15-00

vienam mėnesiui____ - _ -— $5.00
vjlvov jav vietose:

metams .__________________ $40.00
pusei metų  $22.00
trims mėnaftiami  $12.00
▼ie.nam mėnesiui $4.00

Kanadoje:

solinį, prieš Rooseveltą ar prieš bet kurį kitą valdovą 
ką tiktai jis norėjo. Amerikon atsivežta jo žmona, pra
mokusi siūti ir savo teises ginti, tėvui neleido kalbėti, ką 
jis norėjo. - -ę

metams  __________________  $45.00 '
pusei motų  $24.00 ‘
vienam mėnesiui $5.00

Užsieniuose:
metams$48.00
pusei metų  $28.01

Naujienos eina išskiriąs
sekmadienius, pirmadieniiu ir šven
tadienius. Leidžia Naujienų Bendro
vė, 1739 So. HalMed Street, Chicago 
IL 60608. Telet 421-3100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su

Geraldinai patiko josios motina. Pagal paprotį, ji 
turėjo pasirinkti tėvo pavardę.-'* Bet išaiškinusi, 
kad ji gali pasirinkti ir motinos pavardę, ji pasirinko jo 
sios. Savo pavardės ji nenorėjo keisti net ir ištekėdama. 
Ji turėjo vadintis ponia Zacaro, bet ji vyrui pranešė, kad 
ji gerbia savo motiną labiau negu tėvą, pasirinko josios 
pavardę ir taip ji vadinsis net ir ištekėjusi.

Geraldina Amerikoje iš tėvo ir mokykloje girdėjo, 
kad reikia kito žmogaus teises gerbti, nekalbėti jo var
du be jo Įgaliojimo, tai ji ir debatuose.aiškiai visiems pa
sakė, kad ji nekalbanti visų moterų vardu. Amerikos mo-

Kolifomijos pakraščiuose »

L. bAl\Ul\A> vulajjdos, begurkšnojant Kali-

NAUJIENŲ raštinė atdara. kasdien, išskyrus sekmadieniui. 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vaL popiet, šeštadieniais — iki 12 vaL

Praeitas ketvirtadienis buvo moterų diena

Praeitas ketvirtadienis buvo moterų diena. Viena 
moteris parodė, ką ji gali padaryti, o antroji visam kraš
tui parodė, ko ji negali padaryti.

Abi moterys pasirodė pirmą kartą Katarina Sullivan 
buvo pirmoji Amerikos moteris, kuri iškilo 300 mylių 
aukštumon ir išėjo erdvėn pasivaikščioti. Kelios ame
rikietės jau pakilusios į erdvę, bet Katariną jbuvo pir
moji, neturėdama nieko po kojomis, išėjo erdvėn pasi
sukinėti. 1

Geraldina Ferrara taip pat buvo pirmoji Amerikos 
moteris, kuri išėjo viešai debatuoti apie klausimą, kurie 
ji nežino ir ryžosi visiems parodyti, kad ji nežino. Kaip 
viena, taip antroji moteris turi daug drąsos. Kitas vy
ras neturėtų drąsos išeiti prie mikrofono ir visam kraš
tui drįsti pasakoti apie problemas, kurių nežino, nepa
žįsta ar girdėjo tiktai paviršutiniškai.

Geraldina buvo drąsesnė už viceprezidentą George 
Bush. Jis kelis kartus buvo siuntinėjamas atlikti įvairias 
musijąs užsienyje. Jam teko susidurti su kiniečiais, tai
vaniečiais, arabais ir musulmonais. Jis turėjo jiems 
aiškinti apie reikalus, apie kuriuos jie nenusimanė. Bet 
svarbiausia, jis pats turėjo studijuoti keliamus klausimus 
Bet jis studijavo, susipažino ir galėjo stoti į debatus ge
riau pasiruošęs, negu jo oponentė .

Vieną gražų dalyką Geraldina Ferrara visai Ameri
kai pasakė, kad ji nenori kalbėti visų moterų vardu. 
Vargu ar kuris kalbėjęs vyras būtų turėjęs drąsos taip 
pasakyti. Visi politikai, pradedant prezidentu ir bai
giant viceprezidentais, nebūtų turėję drąsos viešai visai 
Amerikai pasakyti, kad jie nekalba visų Amerikos gy
ventojų vardu. Taip kalbėjo Mussalini, panašiai rėkavo 
Hitleris, panaišus tvirtinimus skelbė Leninas, Stalinas 
ir Kamenevas. Jeigu kas drįso Hitleriui pasakyti, kad 
jis nekalba visų vokiečių vardu, nes visi vokiečiai jam

terys, organizavusios debatus, taip pat norėjo ir nori kal
bėti visų Amerikos moterų vardu, bet Geraldina ir joms 
pasakė, kad jų užsimojimas nežmoniškas, ne kultūringas

Vienas komentatorius, atidžiai klausęs viceprezidento 
George Bush pareiškimus ir Geraldinos Ferraro pasako
jimus, drįso tvirtinti, kad atstovė Ferrara labai graliai 
pakalbėjusi. Ji kalbėjo ne kaip moteris, o kaip įpratęs po
litikas. Jeigu ji būtų vyriškai pakalbėjusi, tai moterims 
u būtų nepatikusi. Dabar ji paplepėjo, patalaškavo ir 
moterims patiko. O šių debatų svarbiausias tikslas buvo 
jauti moterų balsus.: Ferraro kalba patiko didelei Ame
rikos moterų daugumai, jos nieko nesuprato, todėl jos už 
Ferrarą ir balsuosiančios, Amerikos moterims ji pasa
kiusi geriausią kalbą. ,

Kitas komentatorius pareiškė, kad antrieji debatai 
išlygino pirmuosius. Pirmuose debatuose silpniau pasi
rodė prez. Reaganas. Jis pats ketvirtadienį prie to pri
sipažino ir už poros savaičių geriau pasiruoš ir drąsiau 
pakalbės. Šį kartą Walter Mandate jį sukonfūzino. 
Vieko blogo neatsitiko, tiktai prezidentui buvo nepato
gu, kai nežinojo, ką jam atsakyti.

Reaganas pralaimėjo debatus Walteriui Mondale, o 
antruosius debatus Geraldina pralaimėjo Bushųi, tai gir
di visas reikalas išsilygino. Bet šiam komentatoriui ne
ateina į galvą, kad prez. Reaganas, tai ne kongreso at- J 
stove Geraldina. Kas vienus debatus pralaimi, tai jam 
labai jau sunku atsigauti. Mondale šį klausimą geriau 
supranta, negu komentatorius. Jis nepraleidžia nei vie
nos progos. Kiekvieną dieną jis taip erzina prezidentą, 
kad jam darosi sunkiau ir antriems debatams pasiruošti.

Ar Geraldina Ferrara pralaimės, ar George Bush 
laimės, Amerikos ir laisvojo pasaulio ateičiai mažai te- 
reikš. Svarbu, prezidento rinkimai. Kas laimės prezi
dentūrą, tas viceprezidentą įsitrauks. Jeigu kas atsitiktų 
išrinktam prezidentui, tai tada jau kitas dalykas.

PASTABOJ IŠ TOLO
Sėkminga lietuvių respublikonų veikla Kalifornijoje
(Atkelta iš pirmo puslapio) 

i
Ji, Rūta, pristatinėjo svečius i

amsrikiecius kalbėtojus, kuru1

ptiblikonų partijai ir išviso pa
sidžiaugė l etuvių darbštumu.

Pagrindiniu kalbėtoju buvo
buvo remužiai, žinoma vien USC profesorius, ekonomistas, 
respublikonų partijos žmonių,' A. Laffer, kuris yra prezidentai w ' i
daugiausai kandidatuojančių ar Ręagah ekonomines komisijos 
ateityje besirengiančių kandida-| patarėjas. Jis yra autorius nau-
tuoti Į įvairius valdiškus pos
tus-

Svarbiausi kalbėtojai buvo M. 
Sotirhos-iš Washingtono D. C. - 
Amerikos komiteto Reagan - 
Bush perrinkimui pirmininkas 
etninių balsuotojų skyriuje. Jis 
pabrėžė lietuvių veiklumą res
publikonų partijoje Amerikoje 
išviso, ir pastebėjo, kad tarp 
daugelio etninių grupių lietu
viai yra veikliausi, ir tarpe jų 
Kalifornijos lietuvia* yra patys 
aktyviausi.

Nepagailėjo gražių žodžių pir
mininkės Liucijos Mažeikienės 
adresu, kurios dėka Kaliforni
jos lietuviai respublikonai taip 
išgarmėjo. L. Mažeikienė Kalifor 
nijos gubernatoriaus šiemet yra 
paskirta komisijon erė Kalifor
nijos Naujų Automobilių pirki
mo - pardavimo priežiūros ko
misijoje. Ji taip pat buvo pas
kirta delegate ir dalyvavo Kali
fornijos respublikonų delegaci
joje partijos konvencijoje Dalias, 
Tex. Man, rodos, kad tai la
bai svarbūs lietuvės pasieki m; j 
respublikonų (ir išviso Ameri
kos politinių partijų) veikloje.

Taip pat kalbėjo Kalifornijos

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSIVKITĖS NAUJIENOSE

for^ijos vyną ir užkandžiau
jant - prabėgo Benuobodžiau
jant.

Rabaigaj _ lietuviškasis jau- 
nixnas, kurio buvo nemažai, pa- 
šokp kelis tautinius šokius. Ga
jausiai sekė ‘‘.paskutinis aktas7’ 
- loterija, gerokai papildžiusi 
reųginjo pajamų iždą.

* * *
Gerai remiafVM A. Skiriuus 

spauda
jos, taip vadinamos “flat - rate 
pajamų 1 mokesčių sistemos .kte 
nai pritaria ir pats preziden.taš.1 
Apie tai jis daugiausiai ii kal
tojo, žinoma, nepagailėdąmas 
kritikos, ypačiai demokratų kan
didatui Mondal, paivairiiūįarhas 
save kalbą ir vienu kitb^’iūb- 
k-elių”. Pasisakė, kad jis net gal
vojąs (kaitas) kandidatuoti į 
Kalifcniijo" demokratų senate- 
iria’45 p^stą 4386 metais, kai seų. 
ĄI. CrąnštvB rengiąsi būti per
renkamu ketvirtam terminui.
Kaip žinoma sen. AT Cranston' 
kandidatavo j prezidentinivskan 
d i dalus demoki’atu sąraše, bet 

r patyręs, kad pelairnės - iš “run-< 
gtyniiį” anksti pasitraukė. Bet 
prof. A. Laffer sakė, kąd jis dėl 

i sen. Cranston vietos senate dar 
toli gražu nėra padaręs jokio 
nutarimo ir kad’ tam dar yra; 
daug laiko.

Kiti kalbėtojai buvo kandida
tai iš įvairių distriktų į kongre
są. taip pat į vietos (Kaliforni
jos) seimelį. Vienas iš jų nepa-
gai Įėjo aštrių žodžių to seime- 

I lio atstovui Tom Heyden - dem.j 
1 iš Santa Monikos.

Reagan - Bush etninių grupių 
komiteto pirmininkas F. De Ba-' 
logh, kuris taip pat iškėlė Liu

cijos Mažeikienės nuopelnus res

.r.L<į£ Ąn^e^e^?'ĄĄ Škiriaus l^i- 
dramos; spaudos “Lietuvių Die- 

. nųh žurnalo ir laikraščio ‘Lie
tuviai AmęrikoSvVjikąnięjįe’Llei- 
diipv.i ręrntį?' rugsėjo men. 23 d. 
parapijos salėje buvo, sureng
tu piknikas -igegužinė, praėjęs 
su labai geru pasisekimu, nes 
publikos prisirinko pilna salė- 
Buvo duodama karsti pietūs, 
veikė baras, taip pąt loterija.

Kaip jau 3a u g'metui teip ir 
šis pas-kut nysis “ląetuvių .Die
ną’' ir “L.A.V.” laikraščių pik
nikas parodė,, kad A. Skniaus 
leidžiama spauda netik gausiai 
skaitoma (“Lietuvių Dienos” 
iliustruotas žurnalas yra papli
tęs visame laisvajame pasauly
je) bet .remiama net gausiai lan
kantis renginiuose tikslu tai 
spaudai paremti.

' — Sekretorius Shultz, labai 
patenkintas, ka*d. Salvadoro pr,c- 
zidentas sutiko tartis su maišti
ninkais.

— Praeitais metais vien ti^ 
sveikatos reikalams ainerikie

Visos kalbos užtruko apie dvi* ferių.
! čiai išleido $555.4 bilijonus do

valandas, bet kadangi kalbėtojų 
buvo daug (visi amerikiečiai - 
ne lietuviai) ir kiekvienas kal
bėjo savo išmonę - tai tos dvi

— Kurdai nušovė 8 turkų ka
reivius visai netoli turkų sienos, 
sako irakiečiai.

J. VENCLOVA

SIMONO DAUKANTO 
LIETUVIŠKA VEIKLA

(Tęsinys)
“Žvelgiant į lietuvių vi su amžinį gyve

nimą, dažnai tenka pastebėti lietuvių dvasiš
kių ir pasauliečių tarpe vergystės, nutautėjimo, 
uolaus pataikavimo, menkystės apraiškas santy
kiuose su svetimaisiais ir didelės ambicijos, ne
klaidingumo, šaltos arogancijos ir vadizmo — 
santykiuose su savaisiais”.

Dėl to prof. dr. J. Dabrila (Lie(ti|v< liautų ko
voj už būvį, 205 p.) apgailestavo: “Mes vis nega
lime atsikratyti yergišįco svetimųjų pamėgimo ir 
pesimistiškai su ironija dairomės save tautos dva
sinių turtų loyyne”. Ypač pataikavimo svetimie
siems ir arogancijos saviesiems randasi pas mūsų 
lenkiškus pataikūnus ir būgininkus. Pvz., K. Bū
ga neteisingai niekino dr. J. Basanavičių, kad jis 
norėjo surasti lietuvių giminystę su senovės tra
kais ir hititus priskyrė prie indoeuropiečių (pla
čiai išdėstyta J. Venclovos “Senovės trakai ir ski- 
*?i”. 1975 m.). Bet K. Būga pet nedrįfo pakriti
kuoti svelintaučių sufabrikuotų “tariamų prūsų 
kalbos paminklų” (žiūr. J. Venclova “Prutenai 
ii rytų galindai”. 1974 m.) Analogiškai elgiasi ir 
jo mynmas mokirys J. Jakštas.

DIDYSIS TAUTOS PRANAŠAS

Tad anuo laiku lietuvių tauta gyveno sun
kiausius laikus. Bet jau taip Visagalio surėdyta, 
kad tautos tragiškam laikotarpyje atsiranda iš 
savo tautos, kartais ir iš svetimos, tautos prana
šai, kurie gerai suvokia tautos esamą tragišką 
būklę ir nurodo kelius tautos prisikėlimui bei iš
vedimui i laimingesnį gyvenimą. Vienas iš pačių 
didžiausių lietuvių tautos pranašų buvo Simonas 
Daukantas. Tur būt. pradžią šio labai sunkaus 
darbo imtis jam impulso davė, kada jis lankė Kre
tingos ir Kalvarijos mokyklas, kur mokiniai buvo 
žemaičiai, o visi dalykai buvo dėstomi lenkiški 
ir tarpusavyje turėjo kalbėti tik lenkiškai, gi kas 
tai nesilaikė, buvo baudžiamas viešu sugėdinami 
ir pan.

Vadinasi, lietuvis savo Tėvynėj Lietuvoj, ba-1 
vo verčiamas atsižadėti savo prigimtos lietuvių 
kalbos etc. Būdamas iš prigimties teisingas ir tu
rėdamas įžvalgų protavimą, vis daugiau ir dau
giau gilinosi į savo tautai daromas skriaudas, kol 
pagaliau pasiryžo paaukoti šiam labai kilniam 
tikslui visą savo gyvenimą ir pilnai — ištėsėjb. 
Apie tai plačiai rašė dr. G. Rutenbergas “Simonas 
Daukantas lietuvių atgimimo praftašas’’, Katinas, 
1922 m. ir kiti tvirtino:

1) B. Genzelis: “Tik supratęs savo darbo iA'WS 
mę ateinančioms kartoms, žmogus gali taip au
kotis. kaip aukojosi S. Daukantas’’.

2) Istorikė M. Lukšienė (S. Daukantas. Rinkti
niai raštai. 1955 m., 19 p.): “Per visus S. Daukan
to raštus ir jo veiklą eina viena pagrindinė emo
cija — savo krašto meilė, viena pagrindinė mintis 
— noras padaryti laimingą savo tautą, kurią tuo 
metu tesudarė socialiniu ir nacionaliniu atžvilgiu 
prislėgta lietuvių liaudis. S. Daukantas buvo pir
masis lietuviškai rašęs istorikas ir jam teko dau
gelį faktų naujai įvertinti, nepafdtikint senąja li
gi tol buvusia interpretacija, polemizuojant su to 
meto istorikais”.

3) Dr. V. Sruogienė (154 p.): “Vienas di
džiausių lietuvių tautos žadintojų buvo S. Dau
kantas, žemaičių ūkininko sūnus. Labai vargin
gai gyvendamas, būdamas tikras “vargo pelė”, iš
ėjo Vilniaus universitetą ir stojo į tėvynės darbą, 
švęsdamas žmones. Jis rašė lietuviškas knygas, 
rinko lietuvių liaudies dainas, vteokjas senienas, 
visą gyvenimą savimi nesirūpindamas, neieško
damas turtų, jis tik žmonėms 4bejtų.vmms) teno
rėjo tamąutj. Didžiausi jo veikalai “Lietuvos 
istorija” ir “Būdas senovės lietuvių”.

4) Prof. V. Zaborskaitė P-) •
“Daukantas, tyrinėdamas Lietuvos istoriją, sie
kia išsiaiškinti, dėl' korių priežasčių tąuta, atli
kusi praeityje garsius savo herojiškumo žygius, 
sukūrusi didelę, galingą valstybę, laikui bėgant, 
sumenkėjo, nusilpo, tapo paniekinta ir pavergtų 
baudžiauninkų tauta (žalingos svetimos įtakos)”, i

Čia veikimo plotas buvo gana didelis ir ša
kotas bei reikėjo veikti visais frontais, kad pasie
kus tikslą, gi visko stokojo, išskyrus gerus noras 
bei patriotizmą, o taip pat reikėjo veikti atsargiai, 
nes okupantas viską stropiai stebėjo ir bet koks 
neapgalvotas veiksmas galėjo viską sužlugdyti.

(Bus daugiau)

Vakar pasibaigė Aleksandros Vaisiūnienės 
“Vegetariška mityba ir sveikata”. Ji išeis knygos 
fermoje. Kas norėtų šią knvgą įsigyti, tai prašo- 
»<s parašyti tokiu adresu; Mr. Jurgis Bašinskas, 
7451 Fast 7th St., So. Boston, Ma., 02127.

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

S * 9

Praeitų metu Naujienų atkarpoje ėjo I. Pu- 
šėno romanas “Susitikimas Šiomis
dienomis pradėsime spausdinti vo paties auto
riaus uaują romaną ‘ Kova ir meilė”.

Kas norėtų įsigyti Pušėno “Susitikimas Mon
tanoj" ar kitus jo lefctinius, prašome kreipeis i 
Genutės leidyklą. 327 psl. $5. P*traS Garfila^ 200J 
Hobson, Hot Springs, Ar. 71915. ’ ' ‘ 1 / |
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Charles Stasukaitte

(312) 226-1344

Service 461-8200, Page 06058

OPTOMETR1STAS

RADIJO tlIMOt VALANDOS

Stoti* WOFA . 149S AM

t

Magdalena įulaitienė

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

— Japonijoj rado eina iriu iš
teptų saldainių ir pyragaičių, 
praneša radijas. Policija ieško 
nusikaltėlių.

SURASTA FARAONO
CHEOPSO MOTINOS

MUMIJA

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 

Medicine* direktorius 
(

1938 S. Manheim Rd^ Wertchavter, IIL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis 
ir kas antrą šeštadienį 8—3 vaL

i TeL: 562-2727 arba 562-2728

Funeral Home and Cremation Service
1729 S. Halsted St

Naudingi patarimai Ir įdomės dalykai

Rūbų tinkamumas

VANCE FUNERAL HOME

mjŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENIS

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobfliams pastatyti

Laidotuvių Direktoriai

!K 5

*

moters 
ir kartu

SM44 'y.

b*-£» AM.

i

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinoii 
Tel 9744410

' -*d

* i■ps.S’s.. ’Tb?
Tsi®. '

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

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

BMIIffllMIl

Egipto Bostono ekspedicija 
Hovard surado faraono Cheop
se motinos mumiją. Jos kape 
buvo rastas sosto kėde, kurios 
atrama yra dramblio kaulo ir 
turi užrašą aukso raidėmis. To 
užrašo tekstas buvo iššifruotas 
laip: “Mirusioji yra karalienė 
Hefepetheres, faraeno Huni 
duktė, faraono Seneferu žmona 
ir faraono Cheopso motina”. L.

— Portugalijoje yra 37 bulių 
kautynių arenos. Magdalena B. Stankūnienė Iš gėlių ciklo — aliejus 1974

2618 W. 71st St. TeL 737-5149 
Tikrina akis. Pritari kn akiniu? 

ir “contact lenses”.

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 

2656 West 63rd Street 
Valandos: antrad. 1—4 popiet,

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

Florida

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

Kartais mes jaudinarnės, kad 
neturime tinkamų lūbų iškil
mingos progoms — vestuvėms, 
teatro premjeroms, didelėms 
šventėms ir pan.

Yra taisyklės ~ visiems minė
tiems atvejams — toks rūbas

Apdraustas perkraustynus 
g iyairiy atstūmę.

Antanas Vilimas
TeL 376-1882 ar 376-5996

JUOZAS MACKEVIČIUS
PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

Priimam Master Charge 
. ir VISA korteles.

R. iERtNAS. Tai. 925-8063
-----______----- _____------_—.—-

059 Se, MAPLIWOOD AVI 
CMtCAOOt. lt <

Gyv. Marquette Parke, Chicagoje

(Mirė 1984 m. spalio 12 d.. 12:06 vai. ryte sulaukęs 85 
Kmetų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Kelmės vis.

. Amerikoje išgyveno 35 metus.

paliko nuliūdę: žmona Anelė Padvaiskaitė, duktė Dan-
■ guolė Balta, žentas Stepas, 2 anūkai — Antanas ir Nikolas 
■Balčiai, švogeriai — Petras Padvas, jo žmona Emma, ir Ka- 
Izys Bielskis, švogerka M. Naujalienė; giminaičiai: E. Mi-

■liauskienė su šeima. Birutė Vanagienė su šeima, Edvardas
■ Bielskis su šeima, Edmundas ir Feliksas Jarašai su šrimb- 

■ mis bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Lietuvoje liko brolis Boleslovas su šeima ir bi olienė 
>1 Bronė Padvaiskienė su šeima.

Buvo ilgus mietus Balto direktorius ir priklausė Šv. 
■Vardo draugijai, amžinas narys šv. Kazimiero Seserų Rė- 
įlmėjų. Lietuvių Fondui, Tautos Fondui, Lietuvos Atgimimo 
ĮĮsąjfidžiiri, Vytauto Didžiojo šaulių Rinktinei, LieTdvių Peft- 
II Įninku klubui, Marąuetle Parko Lietuvių Namų Salininkų 

jorganižarijai, Tauragės klubui, Zarasiškių klubui bei kitifcftr*.
pašarvotas Pefkaus.Marquette kophčibje, 2^33

tern1IM » Lankvmo valandos šest>di/ I ^5. *LdėtūvoB AMfcF* B^kmadieTrinuo 1 (K 9 vai v*k.
9 'vai. vak
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ri rriSi prancūzų modiste Ma-i 
die n de Rok.

Neretai itales laiko ėlegantiš-l 
kesrėnvs už paryžietes vien to
dėl, kad jos sutinka turėti vie
na suknele mažiau, bet viena 
prra batų daugiau.

Kasdieninis rankinukas taip 
pat gali sugadinti išeiginės suk
nelės vaizdą, nors us būtų pa
darytas ir iš yra kodilo odos. 
Prie vakarinio rūbo visiškai ne
tinka didelis šeimininkės ran
kinukas. kurį mes nešiojame 
kasdien ir į kuri sutalpiname 
viską, kas mums per dieną rei
kalinga. Tačiau į jį mes galime 
įiiėlcti ir mažą tamsų ar šviesų 
1 priklausomai nuo avalynės 
spalvos) rankinuką — vokeli stf 
visai* reikalingais vakarui smid 
kiais reikmenimis — nosinaite, 
pudrine, lūpų dažai-.... Tai la
bai patogu, nes dažnai, kai va
kare einame į teatrą, neturi D'e 
laiko grįžti namo ir persirengti. 
Jei į rankinuką, kur] nešates į 
darbą, tilps ir išeiginiai bate- 

: Irai. tokiu atveju jums beliks 
einant į darbą apsivilkti tokiąl 
suknelę arba kostiumą, kuriuos 
gailina nešioti no ryto iki4 va
karo.

tinka, toks netinka — t et mes 
norime jums padėti keliais prak 
tiškaSs pa'tžrimafeg padiktuo
tais ftiūšu gyvenimo būdo, sąly
gų ir drabttžiu praktiškų rėika- 
1 Avimų-.

Nėlfiofime apsunkinti jūsų pa

rie tik užims vietą spintoje ir iš 
eis iš mados, kol ateis proga 
vėl jais apsivilkti-

* Šventiniai drabužiai savo sti
liumi neturi skirtis nuo kasdie
ninių. Pastaruoju metu vyrauja 
tendencija, kad vakarinis rūbas 
savo charakteriu nesiskirtu nuo 
rūbų, kuriuos nešiojame kas
dien.. Tačiau kuo vis dėdto pa
brėžti šventinę rūbų išvaizdą?

Klasikinė laisvo kirpimo suk
nelė iš efektyvinės medžiagos 
žakarde, mezginių ai- kitokia — 
štai ką siūlo šio sezono mada, 
atsispindi šiuolaikines 
polinkį į paprasttfihą 
puošnumą.

Pretenzinga išeiginė

24 Hour Service

GAIDAS - DAIMID

Pažymėtina, kad tas rūbas tu-į 
ri būti iš nepretenzingos me-1 
džiagos (jokiu būdu neblizgan- 
čibs), kad nesijaudintumėte ne
patogiai darbo aplinkoje. Jis 
gali būti iš vilnonio arba šil
kinio krepo, žoržeto, rhedvilrii- 
nio velveto.

Dabartinė moteris beveik pa
naikino skirtumą’ thru kašdie.- 
ninic ir vskariniio rūbo. Ji va- 
dovaufasi principu ‘geriau ma
žiau elegantiškas rūbas, negu to 
reikalauja atvejis”’. Daug ge
riau. jei rūbas bus mažiau išsi
skiriantis, negu rėkiantis’.

Pradeda moteris bauginti dar 
prieš išskiriant pirmajam snie
gui ar pavasarį. Vyrauja įsitiki- 
nimas, kad tada reikia atrodyti 
ypatingai elegantiškai, gražiai, " 
vos ne naujai. Tai, žinoma, gra
ži tradicija tačiau negalima su- ■ 
likti šu tomis moterimis, kurios1 
ištisus metus rengiasi sportiniu 
elėgaPtiškū ^tilrumi, o su nau- 
ga nutarė rungtyniauti su nau
jametine eilute — blizgantys 
rūbai, papuošalų gausumas, dre_ 
si dekoltė; įmantri šukuosena.

Niekada nereikia užmiršti sa. 
vo stiliaus o jis visų pirma pa
sireiškia kasdieniniuose rūbuo
se. Jeigu jūs ištisus metus dė 
vėjote sijonėlį su megztiniu ar
ba palaidine, jeigu jūsų šukose- 

lygi, jeigu niekada nedėvė
jote reliktinių ir mezginių, tai 
siūdintis tau romantiško stiliaus 
rūbus vien dėl to, kad jie ma
dingi. neverta, s

Mada niekada nesiūlo tik mo
teriškumą, tik griežtą, beveik 
vyrišką elegantiškumą arba tik 
jaunatvišką sportinę liniją.

Kiekviena mada leidžia at
skleisti save, jeigu žinote savo 
drabužiu stilių ir sugebate pa
imti iš mados tik tai, kas jums 
tinka. Ir neužmirškite, kad ifta- 
da keičiasi taip greitai, jog aY 
įsiengs’te apsivilkti bent tris 
kartus savo išeiginį rūbą, jeigu 
jis savo charakteriu neartimas 
kasdieniniams rūbams, jei jį 
galima užsivilkti tik sutinkant 
Naujuosius metus

Mūsų garderobe gali ir nebo
ti tokių rūbų, tačiau būtinai tu
ri būti elegantiški rūbai kiek
vienai dienai. Jie Visada tfks, 
ries mūsų gywnftttt ritmai vis 
feb’au ir labiau atmeta visa, 
Mas nepatogu, sudėtirfga, |fe- 
renzizrga; žocfthi, visai tai; kas 
rietinka mūsų kasdienin:o gy
venimo reikalams- Todėl ir įsi
galėjo paprasti gražūs rūbai,

GENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 
Tei. >27-1741 = 1742

4330-34 SO. CAUFORNLA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

suknelė 
iš blizgančio audiūio su didele 
dkolte arba apnuoginta nugara 
ne tik sendina, bet ir verčia 
jaustis nejaukiai tarp paprastai 
apsirengusių moterų.

Kas telkia išvaizdai elegan- 
t>šknmo? Visu pirma — puoš
menų shikas. Elegantiškumui 
niekaila nekenkia saikingumas 
ir kliudo per didelis sudėtin
gumas — prigalvotas fasonas, su
dėtinga šnkosena. daugybė pa
puošalu. rūbų ryškumas-

Būtina elegantiškumo sąlyga 
— sako ir harmonijos jausmas, 
mokėjimas pasirinkti spalvis. 
Priedai -; taip - pat labai svarblft 
apsirengimo eletnWtas.

— Gėmū tegu fa<xeris būna 

ir pakakline, bet tinkama tafa
rūbui avalyne, negu branda kūnais mes vteffr ir vt«a«fa 
suknele, pa-riūta pagal užsa-ky- >mčiarnės smagiai nusiteJku- 
mą geriausioįe ateive, ir netin- šios.

pasakiu-

TĖVAS IR SŪNUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

Telef. 476-2345

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

----.... 1 ”-----u--- J

1424 South 50th Avenue 
Cicero, ILL 60650 

Tel: 652-5245

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Naujienoj Chicago, 8, Hl. Sat.-Monday October 13-15 I98i
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IR PO BALIAUS

Vieną kartą metuose jūrų šau
lių kuopa “Klaipėda” surengia 
pramogą visuomenei. Ankščiau 
šie parengimai vykdavo blyk
čiojančiu Klaipėdos uosto švy
turiu, o Balio Pakšte orkestrui 
grojant jūreivių maršą, kuopęs 
hniformuoti šauliai pasveikin-’ 
davo susu inkUbins. Dabar čie 
parengrrna.i vyksta Čikagos šau
lių namuose be įvadinių cere
monijų. N urs spalio 6 d Čika
goje buvo visa eile parengimų, Į 
bet prisirinko pilna šaulių salėj 
Taip kitų dalyvavo LŠST pir- 
min nkas Karolis MilkovaitL su 
ponia, ALTo sekretorius ižd. G.1 
Lazauslcas, Vytauto D. šaulių 
rinktinės pirm. Vladas Išganai- 
tis, inž. Stasys Dubai>skas, iš In
dianos visuomenininkų čiurins_ 
kų ir Smilgių šeimos ir kt.

Kuopos pirmininkas Juozas’ 
Mikulis paseikino susirinkusius 
ir pristatė meninės programos 
dalyvius. Vadovą Kazį Skaisgi- 
rį, Bronių Maciulevičių,Dainuo
jančias Žemaites Bronę Stravin
skienę, Aldoną Underienę, Da
ną Varaneckienę ir pianistę Ei- 
tut\dę. Programa buvo parink
ta įvairi ir labai vykusi: Gaide
liu Už Jūrų, už-Kalnų. Budriū- 
no Tėviškėlė, Karnavičiaus, Oi 
Kas Sodai, Andriulio Kur Šatri
ja, Rambynas, Liaudies dainos 
Plaukia Py lėlė, Lygioj Lankelė j, 
Oi, Džiugu. Džium ir Eikiva 
Mudu Abudu, Dvorako Tėviš
kės Ilgesys, Budriūno Per Am
žius Teka Minija, Vaitkevičiaus 
Obelėlė, Venskaus Įausiu į Dai
ną ir pabaigai žemaičių Liaudies 
dainą Pompel, Pompel. Susirin-

kusiems nenustojant ploti, bu 
vo dar biriu padainuota Brazius 
ko Nemunėlis. Ne vien daina
vo, bet ir vaidino solo, duetą ir 
tiio. Dalyviai už puikią meninę 
programą atlikėams būva labai 
dėkingi, o šaulė latožienė juos 
apdovanojo gėlėmis.

P? programos buve 
skani vakarienė, kurią 
išnešiojo pačios šaulės.

patiekia 
i stalus 
Paskui 

daugelį viliojo Šulinys. Labiau
siai akį traukė Petrutė? Laukai 
tienės dovanotos dvi ranku dar
bo meniškos paduškaitės ir ke 
liolika bonkų tauraus gėri
mo.

Prie šio renginio daugiausiai 
darbo įdėjo garbės šaulys, kuo
pos kasininkas Jonas 
p i r m i n i nka s J u ozas 
moterų vadovė Regina 
nė. Janina Skama :r k.

Iš gauto pelno bus aukojama 
lietuvių spaudai ir radijo valan
dėlėms-

Dekecis,
Mikulis, 
I.atožie-

S. Paulausko.

SPROGO -VIEŠBUTIS, 
KURIAME BUVO SUVAŽIA

VĘ KONSERVARTORIAI

Londonas, Angį. — Penkta
dienį Brighton miestelyje, esan
čiame pietinėje Londono pusėj, 
vyko konservatorių partijos kon 
fercncija, įvyko didelis sprogi
mas. Išsprogdintas viešbutis ir 
6 namai.

Premjerė dalyvavo konferen
cijoje- Ji pasmerkė teroristus, 
bandančius išardyti politinį vei
kimą. Ponia Thatcher tuojau 
grįžo i Londoną ir pasakė kal
bą, smerkiančią įvairaus plauko 
teroristus.

a

UAL ISTAT1 FOR *AL1

I

1

lių vertingų laimikių, kaip spal g mūrinis. Labai geros pajamos*

I Dinos.
Pramogoj bus puikių ir dide-

S1

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE., 

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

atrodė* kad iš viešbuė+o skuban
tis žmogus galėjo būti arabas ar 
musulmonas Jis to žmogaus ne
sulaikė, bet kai įvyko sprogi
mas, tai jis pradėjo bėgti, bet 
jau buvo tolokai.

Premjerė ruošė kalbą sekan
čiai dienai, bet nespėjo pabaig
ti, kai įvyko sprogimas.

— JAV R. LB-nės Cicero apy
linkės gegužine - piknikas įvyks 
š .m. spalio mėn. 14 d., 12 vai. 
dienos, Vyčių salėje, 2455 W. 
47 St., Chicago, Ill. Linksmins 
Gintaro orkestras. Visus kvie
čiame atsilankyti. Valdyba

— Lietuvių Brighton Parko 
Moterų klubas rengia 50 metų 
Jubiliejinį Banketą sekmadienį, ‘ 
spalio II dieną 12 valandą, Da
riaus-Girėno posto salėje, 4116 
So. Western Ave. Svečiai, ku- Į 
rie norėtų 
dėl bilietų 
Antonette 
iki spalio 8

dalyvauti bankete,< 
J t

prašome skambinti.
Kalys, 
d.

Eugenija Strungys ;
__________ 1

I
- - L. Žurnalistų Sąjungos 

Chicagos skyriaus narių susi
rinkimas įvyks pirmadienį. šių' 
metų spalio 15 dieną, 7 vai. vak. 
BALFo salėje, esančioje 2558 
West 69 St. t

Kviečiami visi skyriaus na
riai dalyvauti, nes bus renka-! 
ma nauja Sąjungos valdyba-

Skyriaus valdyba

tel. 847-0880, .komisija, kuri atrinks darbus 
premijuoti -yra: dailininkai Juo- 
zas Maeliulis, Jack Antman ir 
Jams Sitrads. Premijuoti kūri
niai eina i Kūrinių fondą, skirtą, 
ncprikl. Lietuvai.

Dailininkai savo darbus prista 
to i galeriją iki spalio 17 d. im
tinai. Jury komisija renkasi 
spalio 18 d. Visi kviečiami Į pa-J 
rodos atidarymą 7 vai. vakaro.

Rengėjai

BENDROJI DAILĖS PARODA

RIAL 1ST ATI KX UU

paskolos perkant namus, daromos ilgiems terminais 
s fEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKUTMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KA2ANAUSKAS, Prezidentu '

Ž21Z W. Cermak Road Chicago, HL TeL 847-7743

BUTŲ NUOMAVIMAS
E NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

« NOTARIAT Al « VERTIMAI.

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

r. BACEVIČIUS — BELL REALT3 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave.. — 778-2233

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turtu Chicagos miesto UMbH 
Dirbu Ir užmiesčioosa, fnUį 

Montuotai ir sąžhdnsaL 
KLAUDIJUS PUMPUT1I 

4514 S. Telman Aw, 
Tok 927-3559vota televizija, auksinis retežė

lis, krepšys bonkų — stipriųjų. 
Gi tikras siurprizas bus laimė
tojai prie įėjimo durų. Tai po
rai, ten ir atgal bilietai į Reno, 
Nevada, paaukota American 
Airlines, kur Birutė Zalatorius 
yra kelionių patarėja,1515 North 
Harlem Ave., Oak Park, 
(Ačiū naiei Birutei).

Parodos rengimo vedėja 
mūsų gerai žinomų solisto 
girdo ir Aldonos Brazių dukra 
ponia Beverly Opelka, _____
Park, Ill ir Daniel Giržadas Į 
telef. 448-8459. Visos dienos] 
džiaugsmas tik $20.00.
Chicagos Lietuviu Moterų Klu 

bas tiesia mielaširdvstės ranka 
reikalingiems pagalbos bei pa
tekusiems į vargą. Taipgi pare
mia lietuvišką ve:klą, spaudą ir 
duoda tautiečiams stipendijas.- 
Pelnas.eina tik labdarai.

Tad nedelsiant, rkambinlnt -• 
448-8459 ir ligi malonaus pasi
matymo!.... v

Dilelis butas savininkui. Geras inves- 
tavimas.
3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.
Didelis, .gražiai įrengtas bungalow.: 
Nebrangus.

III.

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI: 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkir^.

Kreiptis: A. LAURAITIS
4651 S. Ashland Avė., * 

Chicago, III.
TeL 523-8775 arba 523-9191INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St 
TeL: 436-7878yra 

ALCHICAGOS LIETUVIŲ 
MOTERŲ KLUBAS RENGIA

. MADŲ PARODĄ

Šį rudens pramoga įvyks šeš
tadienį, 1984 m.spalio 20-tą nau
jame ir puošniame “Drury La
ne” Oakbrook Terrace name. 
Vaišės prasidės su taurėmis 11 
v. r. ir seks iki priešpiečių.

Madų paroda nusities tradici
nes, klasiškas ir moderniausias 
madas,“Aide’s Ltd’\ 9515 Cook 
Ave., Oaklawn”. Taipgi vėliau-

Skambinti YA 7-9107

STASYS ŠAKINIS 
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko 

ir iš vidaus.

f

leroBants
SENTRY*! 

Flea & Tick Collar

Kžs Hess • JCSs Tides

Policininkas matė bėganti 
arabą

Brighton viešbuti diena Ir 
naktį saugo policininkai. Ma
tyt, kad naktį .saugo tik vienas 
policininkas. Jis buvo gatvėje, 
toliau nuo vi( šbučio Tuojau po 
vidurnakčio pobeininkas matė 
beskabanti žmogų iš viešbučio. 
Naktis buvo rami, tai policinin
kui nebuvo jokio pagrindo sus
tabdyti skubanti žmogų. Jam

Naujienose galima gauti-
AUGUSTINO PAšKONIO

knygą apie

Jčiurlionio Galerija, Ine. kas
met rengia bendrąsias dailės pa
rodas, kaip “tradicija0 rudens 
metu, šiais metais dalyvaus 15 { 
dailininkų iš Kanados, Kalifor- j 
nijos, Arizonos, Floridos, Ohio, 
ir vietiniai čikagiškiai.

Paroda atidaroma š .m. spa-į 
lio 19 d., penktadrenį, Čiurlionio1
Galerijoje. Ine., 4038 Archer šių madų trumpų ir ilgų paltų 

Avė. Bus skiriamos premijos už iš “Karkaži Furs”, 76 South 
vertingus dailės darbus. Jury-La Grange Road, La Grange

PalosĮ HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininky ir Darbininkių

GOVERNMENT JOBS 
SI 6,559—$50,553/year. 

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

Ext. R-9617

CEMETERY -LOTS FOR SALE 
Kapinip sklypai pard.

Parduodama viena duobė Lie 
tuvių Tautinėse kapinėse, Sec- 

Teodora Kuzienė ] tion Block 4, Grave 7. Skam-_ 
binti 523-5510. ?

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLĄ IR

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

Čekį rašykite ir siųskite:

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

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St.
(Town of Like)

— Teisėjas John Hechinger 
leido O. Pranckevičiūtei orga-

■ nizuoti Boarding house, kuria- 
I me seni žmonės galės kartu pra- 
l leisti laiką ir nakvoti. . Teisėjas 
■pasmerkė būdą, kuris buvo pa- 
| naudotas seniems žmonėms iš- . : 
Į vežti iš God Shephard namų. | 

Teismo posėdyje dalyvavo al- 
dermanas Al. Majerczyk, komi
teto narys Joe Kulis ir kiti pa
reigūnai.

■

I

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga ;

6247 S. KedziėĄve.
(212) ’,’70-8700

Miko šileikio apsakymu knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

M

; Dengiame ir taisome visu r^ 
šių stogus. Už darbą garari- 

į tuo jame ir esame apdrausti, J

ARVYDAS KIELA
6557 S. Taiman-Avenue į į 

į S Chicago, IL 60629

434-9655 ar 737-1

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVIC1

4259 S. Maplewood, TeL 254-7450

Taip pat daromi ,vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra- 

- šymai ir kitokie blankai.
■ -  . • - ' K. * *

Homeowners insuranceq 
Good servicefGood prioa

F. Zapolis, Agent 
3208% W. 95th St 

Everg. Pert IB.
40642 - 424-8654

ADVOKATŲ DRAUGDA
V. BYLAITIS

Ir V. BRIZGY8
Darbo vakndoc

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

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

Ave., Chicago, IL 60629.

F

MM S. Kedtefo Ar*. 
ChlcAgo, 11L 60629
Tel: 778-8004

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
^ei ruoiiatė* keliauti — kreipkitės J Lietuviu Įstaigą:

American Travel Service Bureau 
8727 S. Western Ave^ Chicago, ID- 60643 

Telet 312 238-1787
> WarnnVTw— petamartou rrissdmnt lėktuvų, traukinių, laivų kdk 
(eraiaea), vienbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduodi 

ase telionių draudimas; Organizuojame kelionės i Lietuva ir kitus 
Sudarome LA kvietimus giminiu apailankymui Amerikoje ir teikiame Infej 

vqsau teUonlu reik alsia.
• Taupykite skrisdami Chartered lėktuviii. tik įeini mervuou vieta 

i anksto — prieš 40 -60 dienų.

Dr. 1L J. Gvsmo — DANTYS, jq priežiūra, sveikata Ir 
groti*. Kietai* virieliaiB _________________

MinMtaJi vlrielUia, tik______________

X 7-Gooteo — AUKŽTA KULTŪRA — MAURUS 
tMONBS. Kelionės po Europą Spūdžiai. Tik___

Gafisu taip pat aiaakyti paktu, atriniitui ėek| erba

5 1984

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienos* galima gauti nepaprastai {demftM gydy

tojo, TiMomte^o veikėjo ir rąžytojo atriminimua.

■ —f "ft

mėEq ĮryHui, Jablonskio ir Totoraičio jamas (fienaa ir 
ruMrūptalma -___________________________  |S.OO

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI !
Tuo reikalu Jums gali daug 

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

Knyga su formomis gauna
ma Naujiem? administracijoje 
Knygos kain *3.95 (su per- 
siutimu).

84.00
13.06


