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Žinios apie VLIKo nutartas problemas
VLIKo valdybos posėdis įvy

ko š .m. rugsėjo 22 d. cirminin- 
kaujant dr. D. Krivickui. Posė
dyje dalyvavo dr. E. Armanie- 
nė, inž. L. Grimus, dr. K. Jurgė- 
la, dr. J. Stiklelius ir įstaigos, 
vedėja M. S'.rnatienė.

Svarstyti sekantys klausimai:. 
VLIKo seimo, įvykstančio š .m. 
grucdžip 1-2 d. Čikagoje, dąr- 
botvarkė; Visuomeninis Teis- 
mirts Kopenhagoje 1985 mt; VL- 
IKo-PLB' pasitarimų eiga; Tall
ies Fondo informgcin’s lapas 
apie VLIKa; dr. B. Karlo nrašv- 
irtas paremti prancūzo Šilvaire 
(Paryžiuje) paruošto Etudes et 
textes Diplomatiques de Milosz 
(Milosz’b diplomatiniai doku
mentai ir komentarai), išleidi-j 
mą; . VLIKo veiklos minsimas 
spalio 14 d. Kanadoje, ir kiti ei
namieji. reikalai..

VIJKd valdyba, be eilinių VL
IKo, VLIKo Tanios ir Tautos 
Fondo ^ pirmininkų pranešimu 
ape praėjusių metų veiklą, nu
tarė įtra-ufcti j.š jn. VLIKo sei-

StocklboJmi?. Suiarta, kad at
skirų tautybių nrm:randinnų 
projektai (Tersmui) su kaltini
mo iš adenris būtų paruošti iki 
š. m. spalio jmn. pabaigęs.

VLIKo valdyba principe nu
tarę finansiniai paremti šiuo pa- 
rengimus.. 1

Kiek lai liečia Milcsz’o raštų 
leidimo finansavimą, nutarta 
prašyti dr. B. Kasią išsamiau su
pažindinti su knygos turiniu. •

“VLIKo 40-<ies mriu veiklos 
minėjime ToroirD, Kanadoje, 
spalio 14 d. dalyvaus VLIKo pir- 
niih:nka.$ K. Bobelis. *
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Šiaurės ūkius jau nukloja sniegas

tel

SUKĖLĖ SUSIRŪPINLMĄ SAUDI 
ARABIJOJE, PERSIJOS ĮLANKOJE

Manoma, kad šis britų žingsnis gali sumažinti 
kainas visame pasaulyje

na labai švarų aliejų. Jos imaLONDONAS, Angį. Bri'.ų 
valstybinė šiaurės Eurepos alie-į 
ju? ganrinti bendrovė trečiadienį Į 
nutarė sumažinti pramoninio 
aliejaus svarinę $1.35.

imas sukrėtė

PERORGANIZUOJA
Į FILIPINŲ KARIUOMENĘ į 

MANILA, Filip. — šiandien, 
perorganizuota šio meto buvusi- 
Filipinų kariuomenė. Gen. Fa-^ 
bian Ver, filipiniečių karo jė-( 
gų viršininkas,: karo nainisteris 

' Juan Porico Enrilė atleido iš 
kariuomenės, 17 generolų ir 13 
pulkininkų. Be to 40 aukštes

nio darbbtvarkę sekančius ptey-nio laipsnio karinirikų atsistaty
dino- .nesmH^i^warstvbas: dr. Ek-Kri 

g *
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BENT VIENAS SUSITARDIAS PAGE 
RINTĘ JAV-RUSŲ SANTYKIUS

Nori, kad nemilitarizuotume erdvės, arba Įšaldytum 
turimas atomo bombų atsargas.

MASKVA, Rusija. -- Sovietų pakenks Walter Mondale,

iMandma, kad i ’persiofganiza- 1
Ura vido'Tbės 

sudarytas domite-!
■nužudymui į

dar-ji^^skel-;
.^.■'visas'
vadai bu- j

Aqviaio ■ 
, kad 

žu 
jis at-

vimą
■ turėjj 
■4a s B 
.ištirti

krašt^-žnfejScį 
vo. p™
nužiid|^fo? B?
gęm Verbuv.ų 
dynių organizatorius;
leido žudynių smerkėjųs.

ma

nes 
amerikiečių dauguma nemėgsta 
politikų, kuriuos sovietų atsto- 

pagiria.

ir.
Jį papiĘ 

t. šiuo mietu
Santaikąįypirnririinkąuja latvis 
dr. 0. Pavlovškis. Sutaita jo ka 
denciją pratęsti iki dviejų gretų.' 
Tiksli date nei Teismui riei: Jau
nimo Sąskrydžiui — ekskursijai 
nėra nustatyta. Planuojama^ kad 
Teismą^ įvyktų 1985 m. liepos 
30 d., o Jaunimo sąskrydis pra
sidėtų liepos 30 d. Kopenhago
je, ir baigtųsi rugpjūčio 5 d. nas.

vėlesnius — Prez. Reaganas įsakė ištir
ti, kas . paruošė Nicaraguos ko
votojams vadoyėlį,. kaip kovoti 
prieš sandinistus. T 3 •

Sąjungos prezidentas Konstanti 
nas Černenka žurnalistaims pa
reiškė, .kad Sovietų Sąjungos ir 

i.JAV--santykiai pagei-ėių, jeigu 
Amerika susitartų bent vienu pa-!

iu. Būtų ge-t 
riausįaj ęjergu susitartų visais 
klausiiaafs.; Bet santykiai pągęS' 
retų, jeigu nusileistų bent vie
nu iš šių klausimų:

1. JAV nemeililarizuotų erdvės.-
2. Abi pusės sutiktų įšaldjii 

turimas atomo bombas.
3. JAV ratifikuoja susitarimą 

atomo bombos sprogimams tik-1
'rinti. ' "

4. Washinglonas pasižadėtų
pirmas nemesti atomo bombų. . , ; , -

Černenka laisvai kalbėjo ‘ J 1,aKas,lJ Augumą buvo- nutarus.

vai

BRITŲ ANGLIAKASIAI 
BAIGĖ STREIKĄ

LONDONAS, Angį, j— Britų 
angliakžsiai dar nesusitarė, bei 
streikas jau baigtas. Didelė dau
guma baigė streiką, bet dar yra 

! maža grupelė, kuri norėtų ji 
"tęsti.

Angliakasiai neteke angliaka
sio Arthur Scangell, nutraukė 

. streiką ir grįžta į darbą. Scan- 
gsll teismo nubaustas $1,250 
doleriu už streiko tesima. Ang-

7 — Karo vadovybė reikalauja 
paskirtį $3,337 bilijonus dole
rių ateinantiems metams. ,

— Abūdali praneša, kad jis 
rengiasi sumažinti aliejaus kai*

reporteriais ir pasakė, kad rei- 
. kalai tuojau pasikeistų, jeigu 

JAV priimtų bent vieną iš šių 
pagrindinių rusų reikalavimų.

Jis pridėjo, kad visus šiuos 
klausimus Andrei Gromyka iš
dėstė prezidentui Reaganui, kai _ 
jis buvo Baltuose Rūmuose ir 
kalbėjosi su prezidentu Reaga
nu.

nestreikuoti, bet Scangell juos 
privertė streikuoti. Byla pate
ko į teismą. Teisėjas priteisė 
unijai sumokėti ^250,000 bau- 

I dą. Prokuratūra paėmė visas 
unijos santaupas. Scangell ne
sitiki nieko 
skaito 
kaltina 
nutarė

I teismą. !

laimėti, todėl jis 
streiką baigtu. Scangell 
angliakasių grupę, kuri 
nestreikuoti ir pradėjo

visus aliejaus 
mom eilėn t no ; 
r o Saudi Arab 
šioji aliejaus gami 
pasaulyje.
OPEC n.ri 
jaus garniu! 
same pasaulyje.

; padariusi nedidelė aliejaus at
sargas turinti valstybė, tai ne
imtų į jį atkreipusi dėmesio Sau
di Arabija. Bet britai kiekvieną 
dieną iš jūros gelmių ištraukia 
70 mil. aliejaus stalinių. Britų 
padarytas kainų sumažinimas 
atsilieps visoje šiaurės Europo
je. Britų aliejus vartojamas ši- 

>.ramonei ir transportui.

Į J — 11 
atoįa ame

aneai, didžiausios
ojų organizacijos vi-

Jeigu tai būtų

apsimoka, nes aliejaus nereikia 
valyti. Tas aliejus tinka labai 
jautrioms mašinoms. Kitos vals
tybės pardavinėja aliejų žymiai 
pigiau. Joms lob^i reikalingas 
pinigas, todėl jie stengiasi suma
žinti kainas, kad parduoti dau- 

aliejaus.

NUŠAUTAS DR. JOSEPH 
MILEWSKI

KALENDORtLIS

Černenka nesitenkina 
Reagan o žodžiu

Konstantin Černenka, kalbė
damas su žurnalistais, sušvelni
no savo toną Amerikos atveju, 
bet jis labai nepatenkintas prez. 
Reagan u.

Černenka žino, kad prez. Rea
ganas labai nuolaidžią kalbą pa
sakė Jungtinėms Tautoms^ bet 
iki šio meto jis nesiėmė jokių 
žingsnių santykiams su Sovietų 
Sąjunga šu švelninti. Jis laukia 
š prezidento ne žodžių, bet dar
bų.

Černenka šilčiau atsiliepę apie 
Walter Mondale. Manoma, kad 
šita Černenkos nuomonė labiau

AMERIKOS KARIAI 
PASIEKĖ PEKINĄ

PEKINAS Kinija. — Vienuo
lika JAV karui, vadovaujami 
John J Johson, antradienį ats
krido įPekrną. Amerikos kariai 
planuoja praoūti Kinijoj kelias 
savaites.
lika JA karių, vadovaujami Jhan' 
J. Jonscn. antradienį atskrido i 
Pekiną. Amerikos kariai planuo
ja prabūti Kinijoj kebas savai
tes. ?- ’

Amerikos kariai aplankys ke
lis kiniečiu kariuomenės centrus, 
Xian. Nanjing, • Hongzu ir Šan
chajų. Jiems bus leista pasižiū- 
rti į kariuomenės apmokymo j 
centrus.

Kinijos, krašto apsaugos mi- 
nisteris pakvietė amerikiečius at 
vykti ir įsakė visiems kiniečiams 
atvykusiuš amerikiečius manda
giai priimti. ' • •

ERDVĖS SPECIALISTAS 
ATSISAKĖ PILIETYBĖS

WASIIINGTONAS, D. C. — 
Tuojau po karo amerikiečiai at
vežė į JAV didoką grupę erd
vės specialistų, kurie dirbo Pee
nemuende, o Amerikoj padėjo 
amer,.’.kie<'^am.s organizuoti žy
gius į erdvę. Inž. Arthur Ru
dolph suorganizavo pirmąjį erd- lumai. 
velaivį,'kuriuo-du Amerikos as-*^ Iki- šio melo aliejaus statinė 
tronaūtai pasiekė Mėnulį, past- kainavo^29.D0< o dabar tekai- 
vaikšeiojo paviršiumi, prisirių- nuos §27.65. Praeitą antradie- 
ko akmenėlių ir grįžo Žemėn. Jis ^nį norvegai taip pat sumažino 
mokė astronautus ir vadovavjts^a^nna-mo-. pramoninio aliejaus 
Saturno 5-tojo iškilimui ir giį- rkainas. Bet norvegai mažai alie 
žimui. .. jausi tegąhfino. Atrodo kad jie

-bmc susitarė su britais suma-
Sulaukęs 77-mteų nusiminė, žinH /. 

kai OSI pradėjo jį tardyti, ką 
jis darė Dora Northausen prie 
nacių. Dr. Rudolph tiek supy
ko, kad kovo mėnesį jis išvažia
vo į Vokietiją, o gegužės mėne
sį atsisakė nuo Amerikos pilie
tybės. Visus dokumentus jis 

įteikė- Amerikos ambasadai Vo
kietijoj.

Kraft Erlicke, kuris tebedir
ba su amerikiečiais, pareiškė, 
kad dr. Arthur Rudolph su juo 
kartu dirbo Peenemuende ir 
kad Dora stovykloje jis visai 
nebuvo. Amerikiečių bandymas 
klausinėti 77 metų profesorių, 
išauginusį kelias kartas astro
nautų, apie nusikaltimus, apie 
kuriuos jis nieko nežino, tai jis 
nenori nieko su jais žinoti.

Rusai išvežė 
mokslininkų iš
l)et negirdėjome ,kad bent vie
nas būtų įraukiamas teisman, 
<iko Erlicke.

CHICAGO, III. — Antradienio 
vakare Park Ridge -apylinkėje, 
esančioje šiaurės vakarų Chica- 
goje, nušautas 55 metų dr. Jo
seph Milewski.

Trečiadienį policija suėmė pa
bėgusį Zenoną Koniečką. Jam 
pavyko pabėgti, nes nuo nusi
kaltimo vietos važiavo be švie
sų. Pasirodo, kad Koniečką du 
metus nerimavo. Daktaras Mi
lewski operavo Konieckcs žmo
ną nuo vėžio o jo žmona mirė.

Slaugė lydėjusi dr. Milewski 
pažino Koniečką lankiusį žmo
ną ligoninėjep. Prie operacijoj 
prisidėjo ir kiti gydytojai. Da: 
bar jie bijo kad Koniečką nesi" 
kėsintų ir į juos.

— Italijos fizikos profesorius 
Carlo Rubia gavo Nobelio pre
miją ir Olandijos prof. Simon

Oficiali aliejaus šlaitinės kai
na yra $29 bet ne visos valsty
bės laikosi oficialios nustatytos 
kainos. Kai kurios vakarų Af- van der Meer gavo Nobelio pre- 
rikos pakraščių valstybės gami- mtiją.

1 
daug vokiečių 
Peenemuend?s,

— Britu policija gerokai apsi
stumdė su streikuoti norinčiais 
angliakasiais. 21 policininkui ap 
raišiotos rankos.

Vakarų Europos valstybės 
laukia pinigų iš Lenkijos. Len
kai nepajėgia mokėti skolų.

— Nassau parlamente prasi- , 
dėjo muštynės tarp įvairių peli
tinių grupių.

— Woyominge labai smar
kiai drebėjo žemė. Supleišėjo 
aukštų namų pamatai.

Sen. Edv. Kennedy labai pasip 
kknanėse savo kalbose mini j< 
Senatorius vadinėsiąs po krait 
kci jto nustos minėjęs nužudyt

— Ketvirtadienį aukso uncija 
kamavo $321.

F. Kennedy, 
ieš Reaganą,

Spalio 19: šv. Izaokas, 
Fredesvinda\ Sangėla. Grife

Saulė teka 7d77, leidžiasi 6:06

Truputi šiltesnis, debesuotas
— Trys iš dešimties girtų vai

ruotojų nurikaltimą pakartoja, visus dalyvauti.

— Penktadienį, spalio 19 d. 7 
vai. Marquette Parke-parapijos 
salėje įvyks Marquette Parko na 
mų savininkų draugijos narių 
susirinkimas. Valdyba kviečia

Norvegai ir britai sumažino aliejaus
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Beatrice
in cooperation with 
the flair Foundation
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Su’CIV CSJOOS’k-';
8:45 a.m.

Ig ON THE
CHAMPIONS!

• Olimpinius maratono medalius gavusieji ir 60 kraštų 
geriausieji 75 atletai varžysis dėl §250,000.

< CBS televizijos tinklas tą pačią dieną rodys einančias 
varžybas nuo 3:30 iki 5:00 vai. vakaro.

• Gyvas varžybas rodys WBBM-TV (kanalas 2) nuo 
8:30 iki 11:30 AM.

• Gyvį.radijo pranešimai iš 67-tos WAMQ radijo stoties.

•' Vienintelis maratono kursas pasaulyje, kuriame žiū
rovas gali pamatyti linkius kelių blokų atstumoje nuo 
starto. * -

• Nuo 1979 metų $260,000 buvo duodama Chicagos kai
myninių berniukų klubams įstojamo registracijos mo
kesčiui.

• Kaimyninių organizacijų ir bėgikų klubams, besivar
žantiems didesnei garbei.

• Garsiai pasveikinkite 10,000 bėgikų, kai jie skuba per 
jfisų apylinkę pasaulio garbei.

• Žinių apie bėgikų kelių galima gauti telefonu (312) 
STR EETS arba 951-0660. T‘ £ *

•A aidstaton O mle marker ^boMNMM



ŽINIOS 19 VAKARŲ VOKIETIJOS |
S- . (Tęsinys) O/?

Daugįausią buvo folklorininkų1
medžiagos, taip, kad naujasis 
pastatas bus ramesnis už mer-‘ 
gaišių bendrabutį, su kuriuo jis 
bus sujungtas. Architekto pro-l 
jektas numato sujungimą ii 
šiaurės pusės- Svarstytas ir su
jungimas iš pietų pusės. Tada 
berniukų bendrabutis būtų to-

sckėjaJ, - apsirėdę . regioninius 
djabužiąis. dažniausia paveldė
tais sa.yo senelių bei senolių 
■Jij iaikytais kraičių skryniose.
Paugis nešėsi senus daibo įran-( £7^7 kL7ų7^Ito-“gLau 
KiUS — grėblius spragilus, dal- ( 
gitŲ, kastuvus — ir rodė seno
vinius įikię darbus: kūlė- špriJ 
gilaiš arba rankomis sukamo-1 
niis ’nūį^priife’ juos arpavo, o 
sėjikai, bėrė grūdus. į piūrovus? 
riškui aviganius sekė jų avi-/ 
naj, sūnys, O ant karvių arba 
jaučių t^ukiamu platfonnų/mė 
terys kirpę avis. Sukosi rateliai, 
verpdami vilnas, pokšėjo stak- 
lėsj. kabojo jau išdirbti kailiai.1 
Buvo ir. senoviškų rūdos lydi- j 
pąmųjų.krosnių, lauko kalvių 
su degančiais žaizdrais ir įkai
tintą geležį kelaričųiis : kalviais ■ 
ir t,t.. Žygiavo^senov inėmis u u l-> • 
formomis apsirengę kariai, gin-‘ 
kį.o‘4' p Paėj usio; šimtmečio šaū-; 
tvkįš su-dūittivais ir demonšt-1 
piiojantys durtuvų kautynes. 
Jojo'medžiotojų draugijų na- 
nąiįšif medžio^ ragu orkestrais, 
trenką4r kitų pūčiam ųių paka
los .(jų buvo net keliosdešimt)^ 
saV-O;;meną/rodė gimnastikos; ir 
inbtoęikiisių akrobatai. Eitynės 
(rjikn per-,4 valandas. Prasidėjo 
2 vai? p.p/ir baigėsi 7 vai. vak.= 
.Snky'ežtnūai su daly.viais-ir.plat- 
iprmomis.,-. autobusu ekskur- 
stjoihis', policininkais, gaisrinin
kais Ję . grėitosios pagalbos žmo-;

-nėmis,. lengvosios mašinos pra
dėjo atvykti jau 8 vai. Lamper- 
thęiniaš tą.; sekmadienį buvo per 
pildytas. , ' • , . . ■
KOKS BUS NAUJASIS'BER- 

BENDRABUTIS? J
■ Šiuo Jtla.ūsimu rašėme praei-' 
tąmėJaųfiiėry, bet ir'šiame dar 
negalime j Jį tiksliai atsakjūi- . 
Vasario 16 gimnazijos kuratori-' 
jps 'ir .yokietįjos LB valdybos 
nariai ,su -architektu prof. Bec- 
kif -{iš.yiso 13-asmenų) š. m. ge- 
gu£ės 25 ck dvi su. puse yalan-. 
dps . svarstė naujo? bendrabučio, 

^pfenųs/./^rchitektaš atsigabena, 
; jporž JK3^r^>ucįą. maketų- ir yi--

, ^ūy^\'i>rėžipiH. Jis,;patelkė- 
jin • jmpj^tųs>. yienųį, ^kryžiaus

."S’? suteikdama žinių apie dai-
už .;kryži«Į i p.pp-u Ūninkę ir išspaugdindama jos 

kamba-' bei • parodos nuoWikul Volks- 
ri^į ^L^tiųjt^Vryt^,; -Įpjetų irt ^b^koęyą^Ioyyoą' pakvietė-' dail.

Bastėbė jųj. kad /ižo; Lemkienę. surengti savo darbų 
-panaudotos, naujos : pai^ą’to/banko- patalpose Lam

grėblius, spragHv,s, dal-
— ir rodė seno-

į pąrka.
Valdžios įstaigos yra įspėju, 

sios, jog būtų žiūrima, 'kad kuo 
mažiau reiktų nukirsti didesnių 
medžiu.

Gegužės 26 d. priešpiet ir po 
piet kunrtorijos nariai statybos 
planus toliatrsvarstė. Naują pro' 
jektą patiekė dipl. inž. Alfredas . 
Lucas. Galutinį sprendimą tu
rės padaryti kuratorijos suva
žiavimas š. m- birželio 21 d.

LIETUVIŲ KULTŪROS 
DRAUGIJOS SUVAŽIAVIMAS

įvyko š. m. gegužės 18—29 d d.' 
Hiittenfedde gražiuose naujuo-j 
se Pater Delp, (katalikų par a p. i į 
namuose. Kartu buvo numaty-; 
ta§ ir Vokietijos lieutvių jauni- j 
mo sąjungos nariu suvažiavi-j 
mas. 1

Renginys pradėtas daif. Jūra
tės Lemkienės - Batūro.itės pa
veikslų parodš atidarymu. Per 
20 grafikos darbų laukė žiūro
vų. atskirame kambary. Paroaą 
atidarė Lietuviu kultūros drau
gijos pirm. Algirdas Patavins-1 
kas, dalyvaujant apie 30 asme-! 
nų. , . .

Lietuvių, išeivijos dailininkų 
vardu, pasveikino ir su dailinin
kę supažindino, dail. Alfonsas 
Krivickas. Dailininkė Jūratė 

yra .baigusi dailės, studijas To-

JONAS BALYS

įgr'F*

Panevėžio’ miestas

VISU ŠVENTU ŠVENTĖ IR VĖLINĖS*- 4-

nešvarų vandenį, nes gali pa<i-! 
rėdyti vėlos. Vilkaviškis, LTA 
436/153-268. {

32. Visu Šventėj ubagams rei-! 
kia duoti rugiu duoną už dū/ 
šeles ir už crvva gasnadoriu ir i 
gaspadinę? už derlių, nes kitus 
metus rugiai nederės, žvakes 
bažnyčion neša, kad bitės sek
tųsi. Tverčius, LMD I 660 210.
33. Per vasarinius stalus (dzie- 

dus) reikia pirmiausia pakepti j 
bandaitė ir atiduoti žydui, o pas į 
kui pas tą žydą pirkti arielkos 
ii visai druge gerti. Kabeliai, 
LMD I 189/1-34.

34, Tą dieną (Vėlinėse) gy-

:* Vėlinių Į

(Tęsinys)

28. Visu Šventų naktį negali
ma miegoti, reikia melstis, nes? 
giminių dūšios ateina pirkios-! 
na, pačiupeja. sako žmogų. Kad. 
ilgai dabotum pro piršto žiedą, 
tai jas užvystum, bet nevalia,! 
nes labai išsigąsi. Tverečius, 
LMD I 660/112. '

29. Vėlinių dieną ir 
išnešus vandenį lieti 
nūs, nebeiti kur nors
dieną visur pilna vėlių h be
riant pelenus vėlėms akis pri- 
kresi. Alvitas, LTA 436/153-121.

30. Vėlinių vakarą neprider^a 
’šjiešus vandenį lieti Jauktm,,

. hes salima vėles aplieti. Alvi-l vie3.i aPtalso irusiųjų kapus ,r 
tas, LTA 5436/153-161. >rome, tkanaaoie. len ji yra su-- ’ _ . ..

vi a v I 31- Šestsdiėnio vakara.negali-ruosusi keletą savo darbu paro-Į ,1 ,. ,v , - . ,
j v • j i ■ • • “ z.- 1 rra sioarkiajneti įsnesus laukandu bei dalyvavusi grupinėse, šis: į a.

. yra pirmasis jos išėjimas į iešu-j
. mą' Europoje. Dailininkė — tri. ] pertheimė.
jų mažų vaikų’ motina. Ji pie-j Gegužės 19'd. didžiojoje Tėvo
šia dažniausia tik tada, kai vy- 
ėas ir vaikai miega. Priklauso 
realistiniam žanrui. r:Ą

Romuvos Lietuvių moterų 
klubo vardu dailininkę pasvei
kino Eug. Lukienę,įtekdama gė
lių. Visi atsilankiusieji rengė
jų buvo pavaišinti šampanu. 

■i J parodą atkreipė dėmesį vo*. 
kiečių spauda.1 (Mannheimer j 
Morgen/- Lampertheimer Zei-’

Delpo centrd salėįe vyko Lie
tuviu kultūros draugijos meti. 
:his narių susirimininkas. Pirmi
ninkavo dr. Jonas Norkaitis, 
sekretoriavo dr.• Alina Veigel- 
Plechavičiūtė. Draugijos veiklą 
nuo 1979; m. gruodžio 1 d. ap

žvelgė pjrmininkas Algirdas Pa 
i-Javinskas;

studijas, f

metraštis; Jame yra vertingi, niekuomet ncseasfą, Vizo;
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50. “Senieji inunčs pasakoja, 
kad dar praeito šiodmečio vi
duryje kai kurioje vietose Vėli
nių vakarą žmanęs šventė savo
tiškomis apeigomis- Kapinėse 
keldavo yaišes. Susirinku^ gi
minė eidavo į kapines, vedama 
seniausio tos giminės nario, gie- 
dobamii “Vįešpate, didžioj smai< 
kybėj ir rūstybėj Tavo../7 KąrJ 
tu su savimi nešdavosi visokių 
valgių ir gėlimų Kapinėse, prie 
įhirio mirusiojo giminės kapo; 
senis vidovas mojęs pirštu į vi* 
Įas keturias šalis, kviesdamas 
yardais mirusiuosius gimines iki 
pat prabočių, kurių tik beatmų 
nė vardus. Paskui į visas šaliį> 
laistydavo alų, degtinę, midų, 
pięį?ą. Ant kapo padėdavę duo
nos, mėsos, sūrio ir kitokių val
giu”.

bagėlis — stko, — nors kiek už_ 
valgė mano dovanos”. Valgį dė
davo arčiau prie lango ir langus 
atidarydavo, — sako, dūšios bi- 
iosi <avo namų, kur griesinėjo.
Tverečius, Mli) I 474/684.

46. Darant atminimu (giadant 
rožančių už velionį), po vaka
rienės nenuima nuo stalo valgių, 
kad galėtų vėlės privalgyti Sa
koma, jeigu nedaroma, kas aų-

’ kščiau pasakyta, tai kitos vėlės 
nebūna patenkintos tokiu atmi
nimu Alvitas, LTA 436/153-281.

47. “Senieji PasarčiŲ krašto 
žmonės kartkartėmis prisimena, 
kad seniau buvusios “dį|ių ve- 
lykėlės” ir “dūšių kūčėlės”,. bet 
kas jos tokios buvo, šiandieną 
nebeatsekama”. (XXa 1938 nr. 
249.) — Apie “vėlių velykas”. 
Did. ketv. žr. Bas. Vėl. 115a-

48. Vokiečių geografas Muns- 
teris paliko žin:ą, ja g žemaičiai 
ne tik savo numirėlius deginę, 
bet ir vėlėms namie aukavę: 
jie statė kėdes, dėję ant jų val
gius. laistę midumi ant ugnia
vietės tikėdami, kau velės nak
tyje atėjusios valgysiančios. (Žr 
Bas Vėl. p. xlv.)

49. “Ne menkas vaišės visoje 
T/etuvoje kelta senovės laike 
kas net “vėlių” dienoj (2 d. lap
kričio). Sig. Jucewi,z. Litwa. 
Wilno 1846. p. 292. Tą dieną že
maičiai turėję paprotį mirusius

simato saulės — bus nelaimingi iš kapų į pirtį ir ant puotos 
metai. Tauragnai, LTA 545 132- kviestie. o kožnas, kiek užprašė, 
176. į tiek kėdžių statė ir tiek marski-

41 Jei Visų šventų dieną te-., dėjo ant paskiitos vietos, 
bėra ant medžiu lapai, tai bus italus apstatę valgiais ir ;vairiais 
marai ateinančius metus. Rasei-* gėralais; patys, namon sugrįžę, 
niai, LMD I 193, 3. ’ Per tris dienas gerdami vaišino-

42. Jei per Visus Šventus kas’ paskui vislab’ kas buvo dėl 
nors ką lopo tai to gėreliai bus’ / 
margi. Pupėnai, LTA 607. 153.

43. Jeigu vaikas gimsta per; '■
Visų šventę, tai kai nueina į šer 
menis mato piktąsias dvasias. < 
Na^iestis, LTA 23 275-6 || SUSIVIEMJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 1

yra seniausia, didžiausia ir turbugiausia netuvkj * fraternali^ė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti^ jau per 97 metus.
^LA — atlieka /kultūrinius darbus, gelbsti jr -kifiemy, - kurie tuaį 

darbus Sirba?.’ T ;
SLA — išmokėjo daugiau kaip. AŠTUONIS 3BLUONTTS doleriu 

ap.draudų savo nariams/ Į: V ’ u
SLA — apdraudžia pigiausiomis karnomis. StA neieško pHnc, 

nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
Kiekvienas lietuyis ir lietuvių -draugas g&U; ‘ 
Susivienijime apsidrausti 2d /'

SLA — apdraudžia ir Taupomąja; apdraudę —' Ehdo<ment 
Insurance, kuri ypač-naudh^a. jaunimui,’dekįaąear: 
aukštojo mokslo ir jų .gyveiiimo

SLA — vaikus apdraudžia pigia ternjjnuota apdzkmįi/įi
$1,000 apdraudos sųinį temoką

SLA —kuopų yra visose lietuvių. k’oldnįfbse//-.
Kreipkitės į savo apyUbkžrtfaiopų yeiįįju*r . •
jie Jums mielai na^elbės f SA // ♦. -r , \

kart-s per nektį.” (LtAd 1938 
nr. 494; plg. ŪkPt 1937 nr. 43.)

33. Vel nių naktis visados lie
tinga; dangus verkia ir karui 
trukdo žmonėms vaikščioti, kad, 
šie nedrumstų ramybės vėlėms, j 
atėjusioms į ši pasaulį- Seirijai, 
LTA 1296/188. I

39. Jei lyja Vėlinių naktį, tai 
tais metais daug žmonių mirs. 
Tauragnai, LTA 545/132-173. į

40. Jei visų šventų dieną ne.

(LtAd 1938 nr. 494- 
(Bus daugiau)

^BOSAS

— Per dvidešimt metu eš 
riu tą patį ^>Osą.

— O kur Tamsta dirbi?
— Nedirbu^ bet gyvenu su 

savo žmona-

Ur

’ venų parengta, jų kapus gėra
lais palaistė, ant kapinių palik- 
davę”. (Bas. Vėl. p. xlvii.)

naktį degina žvakes. Salakas, 
LTA 1593 143.

35. Dūšios su Dievui kalbasi. 
Dūšios kiaušui Dšėtst’ llada bus - - - I
kokia- pagalba, o 'Dievas sako: 
"Lauki šiandie iš giminių ar kai
mynų”. Obeliai, 1635/125.

36; Tą vakarą (TJždūšinėj) se
nieji, suėję pas kurį nors iūki- 
ninką, gieda/ šventas giesmes- 
Tryškiai, LTA 1165/39. ~

57. Vėlinių vakarą"; mirusių
jų atminimui žemaičiu kaimuo
se dedami “Kalnai”^ iPas kuri . . , , , . . >x ,-r . v. .ji i . . .'I nai atsimena, kad dar visai ne-,turtingesni suvažiuoja, gmunes . . „ TT , , ,.. I„ . . . ž.,1 . . seniai žmones per Velykas dėjo

kiaušinius ant kapų, kuriuos ati
| duodavo savo vaikams. Tai da

ro, kad vaikai žinotų, kur yra1 
palaidoti ju artimieji”.
(MsRt 1935 nr. 85, plg. MsKr1 
1938 nr. 43.)

45. Seniau — kalbėdavo mano 
diedukas, — sako ne tiktai že- 
labną staią ištaisydavo, bet ant 
nakties padėdavo visokio val
gymų tam. numirusiam paskuti
ni sykį oavalgyti. Džiaugdavos, 
jeigu atrasdavo suvalgyto. “Na-

Vok. B. inį. suprašomi kaimynai. G-iesminin

r / JA Y DRUGS VAISTINĖJ i
2759 W. 71st St., Chicago, El.

HTPESTINGAT (ŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

D. XTHLMAN, B.S., Registruotai vaistinmkii

For constipation relief tomorrow 
I > reach for EX-LAX tonight, €

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.’’

I Read label and follow 
directions.
C Ex-Lax. Inc., T9K2

— , . —

VĖLIU MAITINIMAS

44. Senovėj, sako, (Kupiškio | 
apyl.) mirusi pa,laid6}uš''dėda-^| 
vo ant kapo valgių ir gėrinių. | 
Iš valgiu dėdavę kiaušinių ir 1 
duonos, o kokius gėrimus dėjo, i 
jau tikrai nėra žinių- Kupiškė-J|

307 W. 30th St, NewYOTM-^T/lMM 
Tel (211) 563-22Ė1<
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Du teatralai.

nųjų varpų, pakabins naujus, jau dkupflrttd atneštu^.
Man rodos, kad mūšų išeivija bado nė ja nei a dėl sto

kos poetų bei rašytojų. Ji jų turi apsčiai. Tai liudija 
Draugo premijuoti romanai. Bet šie nebijo išsakyti oku
puotos Lietuvos tragedijos, kuri prispausta kraupto ri- Ir 
pagaliau, koks buvo reikalas Pr. Višvidui išgarsinti Drau
ge tokį, kuris palaiko tokius Šiltus ryšius su okupanto 
statytiniais?

Man rodos, kad mūsų išeivius spaudbs tikslas ne 
liaupsinti berldradarbiautojus, kurie bendrauja sū su- 
brendusiais sovietinėje visuomenėje, kaip skelbia Vyt. 
Kavolis. O kelti balsą dėl okupanto Lietuvon atneštos fi
zinės ir dvasinės vergijos, dėl lietuvio nužmoginimb To 
dėl mūsų iškiliųjų poetų, rašytojų poezija boi .jų raštai 
yra šauksmas gelbėti tautą nuo rusinimo ir jbš msikrftfrfttf.

Deja, apie tokius, kurie beldžiasi i laisvoj# paraulfc 
politikos tvarkytojų sąžinę, mažiausiai informuojama. 
Sakysim, kaip retai mūsų išeivijos spaudoje prisimenami, 
kad ir Nepriklausomos Lietuvos kultūrininkai, valstybi
ninkai, taip pat ir išeivijoje tautos laisvinimo veikėjus, 
kurie, vietoj padėkos, dažnai susilaukia paniekos. Mūsų 
išeivijoje gyvenantieji menininkai, kurių kūriniai atsklei
džia tautos liūdną likimą. Juk jų kūryba liudys kartų 
kartoms mūsų tautos išgyvenamą tragediją.

Bet iš viso, kokia skaudi ironija paskaičius Draugo 
redaktorių atspausdinta Pr. Visvido rašinį, skirtą išgar
binti Santvaro poeziją. Rodos, matai, kai prieš akis pa
sivaidena du teatralai. Vienas gyvenantis ir gerai įsi
taisęs Bostone — Santvaras. Kitas gyvenęs pavergtoji 
Lietuvoje — A. Kučingis. Vienas jų bičiuliaujasi su oku
panto statytiniais, kitas neklūpčioja prieš pavergėją, nei 
prieš- jo tarnus. Vienas savo poezijos koloritą nuskai
drina tarybine “kultūra”. Kitam tarybinė Lietuva — pa
vergtoji Lietuva, tautos laisvės tragedija, skausmas, ku 
ris jam gniaužia širdį. Santvaras; gyvendamas laisvame 
Amerikos krašte, bičiuliaujasi su pavergėjo statytiniais, 
o A. Kučingiui jie yra jo budeliai.'

' Pagaliau, ir . pačiam Pr. Visvidui pasidaro neaišku, 
ko'dėl Santvaras žiūri į. savo egzistenciją lyg jis būtų gu
lage ar holokausto gniaužtuose traiškomas individas. La- 
gai gaila, kad Pr. Visvidas tokiu “holokaustiiiiu kauki-. 
niū” įžiūrėjo Santvarą, o ar nebūt teisingiau, jei jis būt 
pamatęs, sakysim, kad ir teatralą A. Kuči-ngį, kuris daug 
kentėjo uždarytas Sibiro gulaguose. Juk jam okupanto 
tarnai neleido net savo amžiaus išgyventus metus pami
nėti. žiauriai chuliganų, reik manyt, kad greičiausiai 
okupanto pasamdytų, sumuštas, dar baisiau stržalotėš 
ir tiek metų iškentėjęs Sibiro gulage — mirė.

Tik pogrindžio spauda “Aušra” praneša, tai buvo 
nuoširdus lietuvis ir dar didžiai tauras žmogus, kūnu ir 
siela pasišventęs’ teatrui. Tačiau, jam mirus buvo už
drausta paskelbti, kur jis bus pašarvotas ir kada bus lai
dojamas.

Man rodos, kad tokie faktai, kurie buvo šiame raši
nyje suminėti, turėtų mūsų išeivišką visuomenę paža
dinti. 0 ypač, mūsų patriotines organizacijas ir jų va- 
dbvuš, kad pamatytu, kaip sparčiu žingsniu mūsų vadi
nami kultūrininkai žygiuoja bendradarbiavimo keliu su 
pavergėjo samdytais mūsų tautos duobkasiais. Ir jau 
bandoma susigyventi su okupacine Lietuvos būkle. At
rodo, kad jau kaikūrių mūsų vadinamų kultūrininkų 
ausys apkurto ir jau nebegirdi pavergtųjų šauksmo kelti

mLIwr- ty

Čikagos AkvariumasMikas Šileikis

metu šphfib 4 dieną, o mirė jis

Santvaras, lyg bandydamas save pateisinti dėl noro, 
kad.jo lyrika būtų atspausdinta tarybinėje Lietuvoje, o 
kartu pasiteisinti ir dėl tokios jo šiltos bendrystės su oku
panto samdiniais, rašo labai sentimentaliai apie poezijos 
reikšmę jo asmeniškam.išgyvenimui. Jr jam verdenėj i?, 
kurios atsigeria- tro^tuliūi nuhamiriti. O yis tik, reiktų 
paklausti, kiekis jo -tos verdenės- poezijd$, kagėbisto “iš
filtruotos” net nuo'maži ausi o s užuomindš' apie Lietuvos 
laisvės paglemžimą, atsigers pavergtos Lietuvos jauni
mas. ir kiek tokia jo “verdenė” pažadins pavergtos tau’ 
tos jaunimą kovoti dėl laisvės? Kiek kagėbisto “išvalyfe” 
Santvaro poezija suteiks paguodos tiems mūsų patrio
tams, kurie kenčia sugrūsti Į kalėjimus, psichiatrines 
ligonines, Sibiro gulagus? Man rodos, kad šiandien pa
vergtieji laukia iš laisvėje gyvenančių mūsų poetų, ra
šytojų ne kagėbistų išcenzūruotos poezijos, bet žodžio, 
šauksmo, kuris skelbtų laisvam pasauliui, kad Lietuva 
vergijoje, bolševikinės Maskvos žiaurioje priespaudoje.

Todėl mus nustebino ir Draugo redaktoriai, kurie 
minėto dienraščio priede Įtalpino ir Pr. Visvido rekla
minį rašinį apie Santvaro poeziją. Ir dar jį “pagražino” 
pieštu dail. Vyt. Jonyno Santvaro portretu. Atrodo, kad 
šis Draugo kultūrinis priedas lyg ir lenktyniautų su oku
panto spausdinamu ir platinamu “Gimtuoju kraštu”, 
skirtu skleisti melo propagandą. Po to, kai Santvarą 
išgarsino ir jo atsivertimą į tarybinę kultūrą minėtajai 
“Gimtasis kraštas”, tai koks buvo reikalas skubėti jį ir 
Draugui 1984 rnf. rugsėjo mėn. 29 d. išreklamuoti. Matyt, 
bijojo atsilikti. Tad. ir atspausdino Pr. Visvido rašinį. 
Kažin ar Draugui pritiko Santvarą išreklamuoti, kai jis 
savo lyrikoje “gieda” nutraukęs ryšį su praeitimi ir nu-1 okupanto atneštą Lietuvon priespaudą laisvame pasau- 
kabinęs senus varpus. Reik manyt, kad jis vieton se- lyje. Tokie turėtų atsiminti, kad pinnoj'e vietoje išeivijos laisvės.

J. VENCLOVA

SIMONO DAUKANTO 
LIETUVIŠKA VEIKLA

(Tęsinys)

Tačiau, susipažinęs su kryžiuočių siaubingais . 
žygiais Į lietuvių gyventas sritis ir su lenkų apaš
talų sui generis hėrėtfšku apaštalavirrtu, kad Die
vas tik lenkiškai supranta, etc., S. Daukantas (sa
vo veikale “Darbai”, pratartyje) kritiškai pasi
sakė: “Ne vienas skaitytojas, skaitydamas mano 
raštus, rūgos, jog aš anuose lietuvius ir žemai
čius daugioj vietoj giriu, d darbus ir karus krikš
čionių peikiu, kaip neteisingai daromus. .. Aš tai 
nekaltas, jei krikščionys tų arrržhį buvo užmiršę ; 
tą prisakymą Viešpaties Išganytojo: “Mylėk ar- : 
tintą savo, kaip pits &Ve”.. ?. Jfc taip pht pasi
sakė prieš lietuvių būdo žalojimą ir stengėsi lie
tuviams įkvėpti tabtinėš savigarbos jausmą bei 
pasididžiavimą saVd tatfta.

, SAVTO.IU LIETUVIŠKiV KĖLIU

Tad S. Daukantas ragino savo tautiečius eiti 
savu lietuvišku keliu, lietuviškai reikštis ir dar
buotis savosios tautos gerovei, o ne svetimiesiems. 
Šiam tikslui jis rašė savo istorinius Velkalus, ypač 
dideles A 01 kšmės turi jo senovės Mttuvių kultūros 
veikalas “Būdas senovės Lietuviu kalnėnų ir že- 
imriėių", kuriame jis- atpasakoja senovės lietuvių 
gyvenimo pasire škimus. Čia pasirodė ne tik geru

lietuviu, bet ir geru savosios tautos žinovu. Anot 
Pr. Naujokaičio (49 p.), S. Daukantas buvo pir
masis savarankiško lietuvių tautos kelio pio
nierius.

SAVIEJI rašytojai

Didysis Mažosios Lietuvos intelektualas prof, 
dr. L. Rėza (Liet lit. ist., 483) mokė, kad tatrtą 
apšviesti bei įsąmoninti gali tik savosios tautos 
rašytojai. S. Daukantas su prof. L. Rėza artnrteri 
bendradarbiavo. Tad S. Daukantas, norėdirife^ 
savąją tautiškai įsąmoninti, ne tik rašė vieft !fe- 
tuviškai, bet buvo savuoju lietuvių rašytoju, kaip 
ir anksčiau buvo minėta. O svetimos dvasios ra
šytojai daro žalą lietuvių tautai. Apie tai argu
mentuotai rašė V. P. Uluntaitis savo studijoj Šal
kauskis ir šalkauskininkai” (1988 m.). Jie veda 
lietuvius į tarptautinius vandenis bei daro juos 
nerūpestingais savajai tautai. . .

TAUTOS PAŠAUKIMO VYKDYME

Jau 19 amž. viduryj švietėjas ž. Sierakaus
kas (Sovremenik, 1857 m., 4 nr.) rrtrtaMė: “Atei
tis priklauso toms tautoms, kurioj vykdo savo 
tautos pašaukimą”. Senosios Lietuvos valdovai 
vykdė politinę misiją, kuri nesiderino su savo tau
tos pašaukimu. Jie išgelbėjo Vakarų krikščio
nišką kultūrą riuo mongolų sunaikinimo, bėt tuo 
pačiu pakirto savo tautos fizinei jėgas, kaip ir 
nurodė italų istorikas ir politikas priif. lt. Cikjfc'a: 
“Ne lenkai, bet lietuviai savo susinaikinimai iš
gelbėjo Europą nuo mongolų antplūdžio”. Tik

skaityti, galėtų susipažinti su šv. 
Kazimiero mirtimi ir tą dieną 
vykusiai susipynusiais lietuviš- 

• ko gyvenimo įvykiais.

Bet nei Gliaudą, nei pranciš
konai būtų tokiu trumpu laiku 
padaryti tokio didelio darbo, ne
būtu atlikę, jeigu nebūtų turė
ję tklkininkų. Jie patys knygos 
gale padarė ilgoką sąrašą lietu- 

Į vių, kurie padėjo rašytojui ir 
pranciškohaiKs atlikti tokį dar
bą. Stiprr'žrtsiai save petį prie 
šio darbo prirėmė Brooklyno 
Apsireiškimo parapijos vikaras, 
kiiii.^Ąril^iąį, I^Uiifskas. Žinių 
apiė.išv, Kaziifiiėrą. jis neturė-

JURGIO GLIAUDOŠ ŠV. KAZIMIERO 
PASKUTINES DIENOS ROMANAS

Amerikos lietuviu dauguma micro gyvenimo dieną. Šv. Na
šiuos metus skaito Vliko metais, j zimferas gimė Krokuvoje 1 
VJikas apsvarstė reikalą ir nu
tarė šluos metus paskelbti VLI- 1484-tats metais kovo 4-tą die 
KO metais. VLIKo nutarimui na. 
pritarė ALT AŠ ir visos tos Arne 
riks lietuvių draugijos, klubai 
šhrhbūridi, frSternalūs susivie
nijimai, shies metus skaito VLI
KO metais.

Bet k.ažimierfečiai, kurių keli;
vadai VLIKO nepripažįsta, tai •'.. .•• . v. . . , go<e ir ištirti svarbesnius priesrtiYTOY'o cMTT/AC • ntJCk’^IrlTl r-ų r

50U metu gyvenusio Kazimiero 
jogaifeiem gyybnimąų ųs pusi- ,jo Bef pįhigų J{s da.

plinka paskiitinę katalaieio gy;
vėiihno dieną ir tai -dienai sii-^ 
pyrifė tikrai glfeudlska Fomaaą?

•ties <heną ir pa^ktMhį Mvd r oi 
maną pavadino “Kove ketvir-

Jis taip gražiai gyvai ir 
tiirihingai apraše 14Ė4-tų metų 
dieną Gardine, taryhinn tais pie
tai s jis. būtų. bu\ęs tame svam
biame Lietuvos mieste.

Lretūyfži pr^nerškenai, iš sa-r.-----  . .
tarp6 gavė Vyskupą; pasiry-l gbeitar rašo, bet vis. turi pri- 

16 Gliaudos gyv^.f pažinti, kad jis įdėjo daugiau
piratą gbrokai pa-’
sistehgė. kad tas romanas pasi
rodytų knygų rinkoje spali6 
mėnesį-
Gliaudai pajėgė pašk ūbomis {ia 

rašyti rorr^ftą, 6 pranciškonė 
dar stipriau pašispauoe ir mine- . . .
tą romaną baigė spausdinti ir teri. febsi

, Įrišti. SpAiib mėriėsU jis jau is- Kiųtočiaut; hepraŠyoam?, galė
tą Kazimierą neprirašytų išgal-1 siuntinėtas lietuviškų knygų .pa: ..
votų nesąmonių, jis parašė ro- davėjams, kad lietuviškas jauni-/paties Gliaudo? fotografiją pa
maną apie paskutinę šv. Kaži-mias, kuris pramoko lietuviškai Į imti ir, jei ne pačion knygon, 

■ ■ ■■ - - -------- .----- --  -----— i tai bent aplankon jas įdėti.
* Stasys ‘Jurkūnas

(Bus daugiau)

Ši ėmėt sueina lygiai 500 metų 
nuo Šv. Kazimiero gimimo ir ie-i y mirties, tai Gliaudą paaštrino 
savo plunksną, gerokai pašispati- 
dė ir parašė romaną. Kad ne
reikėtų jam knistis senose kny-

nutarė šiuos metus . paskelbti 
Šv. Kazimiero metais, Kazimie
ra eėi u vadai iki šio meto netu
rėjo ką IfėtiiVru jaunuliui pasa
kyti apie §y. Kazirnfero nuveik 
tUs darbūs-Lietuvos valstybinia
me, literatūriniame1__
ar bendrai kultūriniame gyve
nime, tai rašytoj 
advokatas ir 1.1, tuos.
riečįų vadus išgelbėjo- Jiš para
še 240 puslapių romaną apie Šv. 
Kazimierą

Matyt; kad ir rašytojas Gliau
dą datjg’ žfeJrų ?ptė jauffa šven-. 
tąjį neturėjo-, t-Si p^rbde vi- 
sierrtš Vliko prTėšSMs. kad ga
lima parašyti gyvą rbirfatia apie 
jaunuoli, dar neturėjusi- laika 
pasižimėti bet kurioje visuome
ninio gyvenimo srityje.

Rašytojas Gliaudą turi nepap
rastai gyvą fantaziją, gana di
deli lietuvių kalbos žodyną. Kad 
nepadarytu klaidos ir apie šven.

> VdlbLV LMJrlld.- _% t - ■ _ 
* bendravime £* n^5tė

s, žurnalistas, (S . 
kaziruie-

vė tūkstantį dolerių Gliaudės pa 
raškai knygai išleisti. Ta jo pa
rama, matyt, buvo tokia svarbi, 
kad Hhvgon Isudcti ne tiktai; 
kbn. Rrrčkansko drerugii kunigų 
vartfef; bet Įdėtą jo fotografija. 
Ta p'arama tokia svarbi, kad 
praneiškoriai paskyrė visą kny
gos -ptislatų •kūn; -’-’Račk?niskui. 
G! iatida hgealėjo jų įtikinti, kad 
Į knygą jie Įdėtų bedi vieną Šv. 
Kazimiero paveiksią. Pats GHau

darbo, oogu jum. Račkauskas. 
Jfe nei Glintiifcš, nei šv. Kazi- 
rriįčdd paverksią neįdėjo. Pran
ciškonai gali“nėtnretf šv. Kazi- 
miėrb Sr Gfiatifdėš fotografijų, 
bef reikią 'n&ftyti; kad prąnciš- 
kbnąi Lietuinų enciklopediją tu-

JC ne tik šv Kazimiero., bet ir

kultūrininkams kraita atsakomybės dėl išeivijos kovos
dvasios migdymo ir kovoti dėl pavergtos mūsų tautos

’' . A. Svilonis vilkit* ia»< -m-. pvmo

lietuvių liaudis nesąmoninkai vykdė savo tautos 
pašaukimą,. išlaikydama senąją lietuvių kultūrą 
ir tuo pačiu bendrąjį indoeuropiečių tautų pali
kimą (ptačiSū šiuo" klausimu J. Venclovos “Lie
tuvių tautdš pašaukimas”, 19^5 m.). Nors kon
krečiai S. l5aukanths.nekalbėjo apie lietuvių tau
tos pašaukimą, bet, tyrinėdamas ir gaivindamas 
Senąją lietuvių kultūrą, prisidėjo prie lietuvių 
tautos pasaukimo vykdymo.

LIĖTt’VTO tAut'ints PAŠAUKIMAS

Vfeagalio Kūrėjo patvarkymu kiekvienas 
žmogus priklauso kurisH nors tūutai ir turi savo 
tėvynę. Italą tauto? žsttfrltofaš M gaivintojas 
G. Jfazzhii. įžną^> iarei^ Boston. 133 p.) 
nūrddb: “Musų i^ynė. tai DieVo duotas mum? 
namas”. .Mūsų mintytojas dr. . Vydūnas (Tautos 
gyvata, Tilže, 13 p.) mokė: kautos vaikai turi 
savo pareigas”. Tokiu ,f>ūdu žmogaus paneigei? 
raVd tautai H" tėvynei sudaro jo tSūiini pašauki
mą, konkrečiai fananl, lietuvio pa/feigos lietuvių 
tautai ir tėvynei Lietuvai sudaro jo tautinį pa
šauksią. Tfk rtetfcf'a. fatd Hetū^il Sfaš pareigus 
attiktą i# jfc 0iMdartyfu fiethviaiš. 0 
gene letwt» yra ten, kuris vykdo savo tautinį 
pašaukimą, t. y. ūtyli Wvw tėvynę Bfc^Uvą, jai nuo
širdžiai dartmojasi, stengiasi gerai pažinti savo 
tautos praeitį, jos gyveninio būdą, reiškiasi lie
tuviškai samprotauja, puoselėja gražius Uetuviš- 
frūš paprdČIfiS Bef tradicija?, rūpinasi savo tautos 
lietuvybės ištaikyfnu, auklėja saVo vaikus lietu
viškoj dvasioj ir pan. Iš S. Daukanto gyvenimo

ir darbų matyti, kad jis ne tik save laikė geru 
lietuviu, bet ir lietuvio tautinio pašaukimo parei
gas atliko labai gerai, visą savo gyvenimą paau
kodamas savosios tautos gerovei. Todėl visai tei
singai lituanistas D. Velička S. Daukantą vadino 
lietuviškos dvasios milžinu, kuris atliko didžio
sios reikšmės darbus tėvynei Lietuvai ir lietuvių 
tautai.

(Bus daugiau) ~

Vakar pasibaigė Aleksandros Vaisiūnienės 
“Vegetariška mityŪa ir sveikata”. Ji išeis knygos 
formeje. Kas norėtu šią knygą Įsigyti, tai prašo- 
nuat įsirašyti tbktnad/ešh: Mr. JVr^iš JaMnskas, 
7W1 7th St., Sb. Efeštėft, Ma., tm27.

Kelias dienas Naujienų atkarpoje eis J. Venc- 
Invos “Simano Daukanto liet’trvišką ffeikla”, o ta- 

Iptadėštffft? PūšėnĄ
, • * •

Prieitų metu Naujienų ątkarįjdje ėjo I. Pu- 
ŠėYid rdmanšs “Susftifamas Montai oj". šiomis 
dienomis pradėsime suausdinti ui paties auto
riaus naują romaną “Kova ir meilė”. *•

Kis norėtų įsigyti Pūšenb “Susitikimas Mon- 
rattoj” ar Mttrt jb leidinius, pra&hie fcrtriptis i 
Genutės leidyklą 327 pM. #5. Petru Gėi*vH'i, ^)C8 
Hobson, Hot Sprihgs, Ar. 71918.

4—Naujienos, Friday, October 11, IDS.į.
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> VAKARŲ VĖJAI
Modernios poezijos knyga. Kaina 5 doL Minkšta 
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

... .................... .. Ill....... ........ .

DR. PAUL V. DAUGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Waetchestar Community kiinikoe 

Mtdidnos direktorius

1938 S. Manheim Rd, Westchostor, IIL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

TeL: 562-2727 arba 562-2728

Service 461-8200, Page 06058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103rd Street 
Valandos pagal Kn/a tarimu

OPTOMETRISTAS

2618 W. 71st SL 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 talefonas: 776-2880,
Bsadendjcs teief-: 448-5545

Florida

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

Apdraustas pcrkraustymsc 
Iš Ivtiriy atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 

TeL 376-1882 ar 376-5996

PER KRAUSTYMAI

LaMmai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. iERĖNAS. TeL 925-8063
w®=

SOPHIE BARČUS
RADUO ii [MOS VALANDOS

SMfaa WOPA - 1499 AM

Chicago, b.
y*"’11;''j

I AidaF

SUSIRINKIMŲ

— Lietuvių Pensininkų narių

men. 24 dieną, 1:00 vai. po piet, 
Šaulių-salėj. Valdyba

GERIAU DUOTI NEGU 
PAIMTI

BALFo piniginis vagos jau 
prasidėjo. Spalio mėnuo - BAL
Fo mėnuo. Nuo spalio 1 d. au
kų rinkėjai apląrkys kiekvieną 
aukotoją, prašydami 
kokime sulig savo 
Neužtrenkime jiems 
kokinme sulig savo
Atsiminkime, kad savo nors ir 
maža auka nušluostysime ne vie 
nam džiaugsmo ašarą. Yra sa
koma: “Geriau duoti negu pra
šyti.”. t

A. R.

aukos su- 
išgalėmis. 
durų! Au- 
išgalėmis.

AVIŽLYS — VINGIUOTA UPĖ 
ŠIAULIŲ APSKRITYJE

Vienas j
Lietuvoje yra Avižlys, Šiaulių 
apskrityje.

Jis prasideda Bilmiškių kai
mo laukuose, Papilio valsčiuj ir 
dideliais vingiais teka per Mil- 
kiškių ir Jonaičių kaimus, šiau
dinės miesteli ir prie Purvių kai
mo įpuola i Ventos upę.

j m uh am imm*

KAZĮ I

I— i —> |
Me pirmadiml* Ud |

UdterJc nl -was 
kjdot g vrcrv t

T 7 s > 4
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ss musicmiris, “strzępiak cegla 
sty“ ir kt. Prie skyletbūdžių gry 
bu priklauso visi tie grybai, ku
rie apatinėje kepurėlės daly tu
ri vamzdelius, kuriuose bręsta 
grybo sporos. Prie skyletbūdžių 
grybų priklauso: baravykasjcaz 
lėkas, maslėkas ir kt., o prie lak 
štabūdžių priskiriame tokius, 
kurie apatinėje kepurėlės da
lyje turi plokšteles — jų pas
kirtis ta pilti, kaip vamzdelių. 
Lakštabūdžų atstovai — tai pa- 
alksniai, ūmėdės, žaliukai, kel
mučiai, o taip pat visi musiomi- 
riai.

j 6 Neturime liaudies būdų nei 
’ atitinkamų nurodymų,kurių pa- 
! galba galima būtų atpažinti nuo 
j dingus grybus ir atskirti juos 
’ nuo valgomųjų, kaip pvz ryški 
| spalva, kvapas, gleivė! urnas, sko 
I nis, Jšsiskyriąs skyst’s, vabzdžių 

atsilankymas, sliekų apgrauži- 
{ mas, — visa tai neduoda reikia- 

fts atskirti, 
svogūnais, 

bei sidabrinio šaukšto arba mo- 
netos panėrimą kiškai negali
ma laikyti praba, o yra tai tik 

Į pavojingos žmogaus gyvenimui 
pasakėlės; ne vienas žmogus mi 
rė jų dėka.Sidabro pajuodėjimą 
gali iššaukti siera, Įeinanti Į kai 
kurių grybų sąstatą, o ne nuo
dingos mėžia gos.

Reikia taip pat ats-mrnti, kad 
dauguma nuodingų grybų turi 
malonų vaisių grybų kvapą ir . 
neblogą skoni.

Vieninteliai požymiai, tai bo
taniniai ir tik pagal tuos požy
mius galima atskirti nuodingus 
grybus nuo valgomųjų, būtent,

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitia 
FD. LE.
(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service
%....

Devyni grybų rinkėjų ir valgytojų Įsakymai ^Ip ”

Jau babiloniečiai, graikai irzidus. Verdant ir nupilant van- 
romėnai žinojo nuodingų grybų denį negalima pasalinti nuodų, 
savybes. Karo metu (dėl mais- Helelinė rūgštis pašalinama ver 1 
to stokos) užsinuodijimai gry- dant ir nupilant vandenį. Be Į 
bais pasitaikė dar dažniau.

Užsinuodijimą iššaukia tam 
likri cheminiai junginiai (nuo
dingosios medžiagos), yra jų ke 
liolika, už tai ir užsinuodijimo 
požymiai būna įvairūs.

Išvardinsiu
keletą svarbesnių:, faladinas, la
biausiai nuodingas

aukščiau išvardintų, grybuose 
yra. kitų niiodingųjų junjginių 
nežinomos kilmės, nenustaty
tos cherhinės formulės ir chemi
nio vaizdo.

Naudojantis savąja bei užsie
nio literatūra sukarti ir žemiau

pavyzdžių deltai išvardinti sekantys “įsakymai”:
1. Atsimintilia, kad geriausiai 

junginys, ir tikriausiai vartoti grybus kai-
1/20,00G gr. užmuša pelę,, ama- poprieškomtSatba priedus prie 
nitinas, 10. kartų .stipresnis už kitū patiekalų (džiovintus, ma- 
faloldiną. Aukščiau išvardinti rinuotuš), o ne kaipo atskirus 
nimdiųgieji . junginiai randasi, patiekalus. Niekad negalima jų

2. Grybai ihąi^tihgumo atžvil-
gražesnių upeliukų ': visų pmna niusmiriuose, ypač daug valgyti.

žalsvuosiuose niusmiriuose,Apie
* • _ kįk • • • > .

90% miltingų Įvykių priežasti- giu nėra labai vertingi, nes į jų 
mi būna šios rūšies grybaLAnra sąstatą įeina labai daug vandehš 
nitatoksihias ir muskarinas prik. 
laušo prie šiliitnai’atsparių jun
giniu ir verdant nepranyksta, 
panašiai kaip kai k’rie baltymi
niai junginiai, panašūs į gliko- 

. ' r- . -t ~ - L 4 7i Hi—MM—a..."iriu IUTP—maro . ■

fill!vynen irfetai, kai iMceu 
Vytautą., tėvus, brolius 
1$. Palaidota Šv. Kao

ROŽĖS TUūNIENĖS - PAURYTĖS

gyveninę, palikdama giliame liūdesyje 
rų JOM ir Mitus artimuosius.

Motina ir sūnus

Negailestinga mirtis 1975 rru spalio 18 d. rtutraukė 
Dantų Gydytojos

virš 90%), o likusieji tai balti
niai, cukrus, riebalai,’ minerali
nės druskos, vitaminai,pigmen
tinės medžiagos ir t.t. Be to, gry 
bai slinkiai virškinami ir val
gant reikia juos gerai sukramty
ti. Nuryjant nesukramtytus, ne 
tik mažėja' jų maistingosios da- 
lys, bet gal: tai iššaukti virški
namojo trakto negdJavimus.

3. Reikia atsiminti, ■ kad gry
bai nėra tinkamas valgis vai- 
kams, vyresniems žmonėms, ser 
garitiems, o taip pat rekonvales- 
centams.

4. Reikia rinkamai parų ošti gry 
bų pafiekalūs: nuimti žievelę 
nuo grybų kepurėlių (kur tik 
gaL’feia tai padaryti), senus su
medėjusius kelmedžiiis geriau
siai išmesti kaipo sunkiai virš
kinamus. Pjaustyti į smulkius 
gabalėlius it verdant nUpildinė- 
ti vandenį, ypač pritaisant tos 
rūšies grybus, kurtė priklauso 
prie sąlyginiai vaig&mųjų, kaip 
ūmėdės, paalksniukai ir kiti.

> 5. Reikia taip pat prisiminti, 
kad dievinant bei marinuojant 
grybai rte.tšfuja nubtlingųjų 
juriginių, o gal tik kiek silpnė
ti jų veikimas. 11 A

Pasilaiko, kari netinkamai už- 
į marinuoti valgomieji grybai ga

li turėti nedingti savumų. Toks 
Įvyks atsitiko 1963 m. Silezijos 
Storicre. kur visa šeima apsirgo, 

i suvalafrts matiftučjiis paulksniu- 
; kus. Geriau rinkti bei pirkti 
i skyletbūdžius grybus, kaip kad

v --------y .
jų išorė išvaizda, p kurią reikia!

j ątidžiąi įsižiūrėti radus grybą, 
p- 7. Rinkti tik sveikus ir gerai 

išsivysčiusius grybus, tik ne sė
dus.

Reikia ypač saugotis mažų 
grybų, nes gali jie būti labai pa
našūs į valgomuosius, o puikiau-1 
syti prie nuodingųjų. Reikia 
rinkti į karbus arba į stiprias 
tektūrines dėžutes — niekad į 
portfelus, kuprines ir tarbas, 
nes juose grybai gai sušusti, su-1 
fermentuoti ar sugesti. Nuo to
kių grybų, suvalgius, pasitaiko 
virškinamojo trakto negalavi
mai, skausmai ir bereikalingi 
gydytojų kvietimai, skilvio ir 
žarnų perplovimai.

Atsimintina taip pat, kad gry
bai, panašiai, kaip žuvys, visų 
pirma turi būti švieži.

8. Surinktus grybus reikia ati 
džiai nuvalyti nuo visokių 
priemaišų, kaip: lapei, spygliai 
ir kiti augalai.

Tos priemaišos, grybus lai
kant, gali iššaukti grybų rūgi
mu procesą.

9. Reikia būti atsargiems per
laikant grybus- Geriausiai nu
valyti ir pritaisyti grybus tą pa 
čią dieną, kada buvo jie rinkti, ; 
jei jau ilgiau laikomi, tai atitin
kamai šaltoje vietoje, pvz., šal- 
tuve arba pogrindyje.

Kaip parodo stebėjimai, il
giau laikomi valgomieji grybai 
būna užsinuodijimo priežasti
mi.

Reikia pirkti grybus vienos 
rūšies, o ne mišrius.

Magdalena Sulaitienė

• Gyvenimas jaunystėje yra 
■klaidžiojimas, subrendimo am-

ap-lakštabūdžius. Tarp šių pasku- Žiuje — kova, senatvėje — 
trniųjų būna daug pačių nuodin gailestavimas.

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE j
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS I

■_ - ___________________________________ _________ _____1

TĖVAS m SŪNUS;
MARQUETTE FUNERAL HOME

b/ 2533 Wo 71st Street
į2 1410 S°« 50th Ave.s Cicero :,

Teief. 476-2345 w
I J TRYS M0DBRN1SK0S KOPLYČIOS

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

j VANCE FUNERAL HOME . n | 
x 1424 South 50th Avenue _ _ j

Cicero, ILL 60650 i
TeL: 652-5245 ~ ~ j

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI , I

Pitifėjal ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN’!

Aikštes automobiliams pastatyti

—-------------------m.

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

«« - - — - - *

Laidotuvių Direktoriai

f 2424 West 69th Street

11028 Southwest Hwyn Palos Hills, ūlinoii
TeL 9744410

1 *

/ VASAITIS-BUTKUS \ 
' - .. 1.. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
*—*—  z / ? —t* U.

1446 South 50th Avenue k Į23 
iJF' z Cicero, Illinois \

x Telefonas — 652-1003 \ 
f r ir • _ i lift* A A

.. ... -  ...■ — ——

— Naujienoj Chicago, 8, Hl Frirbv October 19, 1



— JAV R. L. B-nės Mar
quette Parko apylinkės valdyba 
ęęn^ia RUDENS BALIŲ š. m.

20 d. t pat«.kl« iilo v-Juuienė, v.eiks
6:30 vd. vakaro šv. Mergelės, piskil.slvmiLS ir
Marijos Gimimo parapijos sa-j. .. ... ‘ _■ ,y 1 J . kiti net ketumau šokiams gros 
Įėję, (>b20 So. Washtenaw Ave.,
Chicagoje, 111.

Xiintaro’ orkestras.
Maloniai kviečiame narius,

Trumpą meninę programą prijaučiančius ir visą lietuvišką 
atliks p. Linda Burbienė. Bus visuomenę atsilankyti į šį pa-

renginų. i
Dėl informacijos skambinkite 

tel. 431-1616, 
4639.

Pakvietimai
visus valdybos

131-3713 ir -131-

gaunama ir pas 
narius.

Valdyba

Liberty Federal /avings
Aro LCAN ASSOCiAhON

Filadelfijos Federaline Liberty 
Taupymo ir Paskolų Bendrovė

— Penktadienį, spalio 19 d , 
vai. vak. Čiurlionio galerijoje, 

4038 So. Archer, šalia BrJzeko,1 
menininkai skirstys premijas 
už geriausius darbus- Visi kvie
čiami užeiti.

— Zarasiškių klubas šaukia \ 
susirinkimą Vyčių salėje šių me
tų spslic 21 dieną, 2 vai. po pie
tų. Nariai prašomi d.lyvauti.

Valdyba

Vieni doviniavo. būriavcJ

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TKRMINABM
S f KM ATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKtJIMAIl 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPUS J: >

* MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

£212 W. Cermak Road Chicago, EL TeL 847-774J

BUTŲ NUOMAVIMAS
B MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

e notariatas • vertimai

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTOU

J. BACEVIČIUS — BEI Jj REALTY
INCOME TAX SERVICE • \

6529 So. Kedzie Avė. — 778-2233

I tlAL ■STATI RXI tALB. 
_ MmmI, Imm — /

UAL ISTATi FO« 4AL1

1984 metu sausio 29 diena Filadelfijos FEDE
RALINĖ LIBERTY TAUPYMO IR PASKOLŲ 
BENDROVĖ, Filadelfijoje vadinama lietuvišku ban
ku, tano pertvarkyta i akcijų korporaciją. Jie at
spausdino ir pardavė 881,449 akcijas, tokiu būdu 
$8,400,000 padidindami atsargų fondą, kuris dabar 
siekia $23,900,000. Akcijos dabar kiekvieną dieną 
duodamos ir paskelbiamos daug laikraščių finansų 
skyriuose ir “Over-The-Counter market” (OTC) su 
šiais ženklais LFSL-PHIL.

Mūsų akcijas galima pirkti ir parduoti bet ku
rioje akcijas pardavinėjančioje Įstaigoje. Kas nori 

■ gauti finansines informacijas, prašomas rašyti šiuo 
adresu:

■— L. K. V. S-gos Ramovės ’
Chicagos skyriaus narių susirin- Programoje: 
kimas bus spalio men. 21 dieną, 
sekmadienį. 12 vai., Jbunimo! 
Centre.

Bus įdomi paskaita ir eina
mieji reikalai. Valdyba

Centro didžiojoje salėje, 
akademinė dalis, 

liumi.a nicnūiė programa ir pie
tūs.

mino ir

BALFo nariai rėmėjai ir visa 
lietuviškoji visuomenė maloniai 
kviečiama šiame minėjime da-

LIBERTY FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
Att: Mrs. Barbara L. Elias,

Director of Shareholder Relations
’ 202 North Broad Street, Philadelphia, Pa. 19102 ’

, Suorganizuota, kaip Filadelfijos Pirmoji Lietu- 
.< vių Namų Statymo ir Paskolų Bendrovė 1901 metais, 
; j šufederalinta 1942 metais su $360,000 kapitalu, o 1984 

- metais josios turtas siekia virš trijų šimtų milijonų 
< dolerių.

— Inž. A. Rudis, inž. E. Bart-i 
kus, dr. K. Bobelis ir dr. K. Šid
lauskas, Amerikos Lietuvių Ta
rybos Centro Valdybos buvę 
pirmininkai už ilgametę veiklą 
Taryboje bus pagerbti X Ameri
kos Lietuvių Kongreso bankete j 
š. m. men. 27 d. 7 v .v., Quality 1 
Inn viešbutyje, Burbank, Ill. Bi
lietus banketui užsisakyti ALTo 
raštinėje telef. 778-6900, arba 
pas banketo rengimo komisijos 
nares telef.: 863-4236, 863-0057, 
737-0928, 925-8/44.

Pakvietimai gaunami BALFo 
Centro raštinėje. Skambinti tel. 
776-7582. Dalyvavimas — attka 
12.50 dol. asmeniui.

Kviečia:
BALFo Chicagos apskrities 

ir skyrių valdybos

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

j butų mūrinis. Labai geros pajamos. 
Dilelis butas savininkui. Geras inves- • 
tavimas.

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow. . 
Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY

■—MII*, ~ —— -----

ELEKTROS JRENG1MAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicanos miesto
Dirbu ir užmiesčiuose, 

jai įrituotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTIS .

<514 S. Talmen Avė.
Tai. 927-3559

------------

Puikus subuvimas

C. S. CHELEDEN, 
Emeritus pirmininkas

— BALFo 40 metų veiklos 
iškilmingas minėjimas rengia
mas š. m. lapkričio 4 d. (sekma- J 
dienį) šia tvarka: į j

■10:30 vai. pamaldos už gyvuš! 
ir mirusius BALFo narius Šv. [ 
Mergelės Marijos Gimimo para
pijos bažnyčioje.

Minėjimas 3 vai. po pietų Jau

Rudens medžių lapams pasi
puošus gražiomis spalvomis, jau 
kioče. Br. ir Ed. Vengenskų, so
dyboje, giedriame pavakary, su
sirinko būrlis jų gerbėjų pasi
kalbėti ir su jais praleisti kele
tą valandų.

kalbėjo.-i; kiti vaikšt-nėjc ir ap-1 
žiūrinėjo Br. Vengcp.-kieuės rū
pestingai prižiūrimus sodybos 
gėlynus, bet nei vienas nesiskubi 
no į vidų-

Apžiūrinėję sodybą ir gėly
nus, svečiai suėję į vidų sėdo
si prie šeimininkės paruošto 
stalo. Šeimininkai stropiai pri
žiūrėjo svečius. Buvusi prie sta
lo tyla po truputi pradėjo gar
sėti, o vėliau svečių šnekos py-| 
nėši su juokais, jumorų ir išsi
vystė į deklamacijas ir dainas. 
Deklamatorius ir dainininkas J. 
Rirkūnas pabėrė ne tik savo su
kurto jumoro, bet puikiai ir av-į 
tistiškai padeklamavo A. Gus
taičio eilėrašti “Užrašas ant ži
nomojo lietuvio kape”. } , . . ,, . . cn<-, ~1 dais. Geram stovyje. 694/’ So.

Vaišingiems šeimininkams su-1 Washtenaw7.

IN5URANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St 
TeL: 436-7878

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

MARQUETTE PARKE savi
ninkas parduoda 5 miegamų 
mūrinį bungalow su visais bal-

T0HNGI3AITIS
Advokatų įstaiga

8247 S. Kedzie Ava 
(<i!2) i/t>-d700

giedota ilgiausių metų. Dainų 
pynė išjudino visus svečius, bet 
dainoj, daugiausia pasireiškė- 
Petrienė ir Rinkūnienė, o žodį 
tarė Nenys, Bigelis ir daugiau 

I buvo kalbėtojų. Dainavo patri
otiškas ir tėvynės ilgesio dainas. 
Tokie kultūringi susibūrimai 
nukelia žmogų už liūliuojančio 
vandenyno į tėviškės laukų 

L sodų aplinką.

MARQUETTE PARK attrac
tive 2 bdrm, brick Georgian with 
added family room. Extra targe 
lot. $54,000. Must sell. ; - 

Mr. Smith C-21
CREST HOUSE RE 499-0790, 

422-1150 or 425-4533
irs

Dalyvis CEMETERY LOTS FOR SALE 
Kapinip sklypai pard.

PASSBOOK 
SAVINGS...

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450

Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildom pilietybės prą-

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLA IR
JOS-KARIŪNŲ LIKIMU ,

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

Čekį rašykite ir siųskite:

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

]rrt*r»«t Compounded 
Wy rd Paid Quartarty

Hijh 
lntuc«t Rate* 

on Sivtnęs

sae us for

AT 0UI LOW IATŪ
RIPAYMIM

£. . , I-

Mutual Federal
2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL 60608
Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747

Parduodama viena duobė Lie 
tuvių Tautinėse kapinėse. Sec
tion 4, Block 4, Grave 7.' Skamį 
□inti 523-5540.

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

RENTING IN GENERAL
Nuomos

Newly decorated, 4 room ba
sement apartment a quite buil
ding Brighton Park. After 6:00 
PM. 445-3485.

Homeownersirrsurance j
Good service/Gocxi price 

K ZapoliSy Agent I
3208% W. 95th St ______ ,

60642 - 424-8654

'JA"" ■ .----- *
Advokatas

GINTARAS P. ČEPĖNAS
Darbo valandos: Kasdien: nua 

8 vaL ryto iki 6 vaL vakaro.
Sežtad.: nuo 9 vai r. iki 12 vai d

R- ' It pagal susitarimą.
TeL 776-5162

C649 West S3rd Stmt
Chicago, EL 60621

—•—~    ' —  -  -------------------- -

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 -

REPAIRS — IN GENERAL 
(vairOc T«i«ymai.

KOVOS DĖL LIETUVOS

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

KAINA — H7. TPersIuntirrni pridėti $1J

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NenjlenoM galinu gauti nepaprastai {domina gydy

tojo, viaaoinenė^ veikėjo ir rašytojo atairainimu,

Dt A. — MINTYS IR DARBAI, 259 paL, liečia 1905 
metjj {vykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 
nstrtptatat 88.00

Dr. A. J. Gusscn — DANTYS, jų priežiūra, sveikata tr 
grožis. Kietais virieJiais 

Minkštais ririeMais, tfk

Dr. A. J. Guasen — AUKŠTA KULTŪRA — SIAUROS 
tMONBS. Kelionės po Europą {spūdžiai. Tik ____

Gaftna taip pat užsakyti paltu, atsiuntus ėek| arba 
■MMy orderf, prie nurodytos kainos pri- 

dsdaat 81 parsiuntimo iflaidoms.

TAISO ORO VfiSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys 

TeL 585-6624

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

advokatų draugija 
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS ;- 
Darbo valanrinf; . 

Nuo 9 ryto iki 5 vaL popiet, 
fleštadieulais pagal suaitariiaa. 

MO6 S. Kadzia Ava. 
Chkauo, IU. 40429 
Tel: 778-SOOO

84.00
H.00

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

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

Ave., Chicago, IL 60629.

DUTT set his 
world on fire

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, H. 60608

Taip pilnos, kaip kiauras ki-.
Senius. Į

Ką išgynei, tai tą ir gsnyk.


