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Pirmiausia Ryžkovas buvo pa- j

j Jis j priminėGorbačiovui, kad

Ūkis Lietuvos pamiškėje

Inž, Ryžkov baigęs aukštesnę 
mokyklą," "nuėjo dirbti i Ukra
inos anglių' kasyklas “ paprastu
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NIKOLAI TICHONOV ATLEISTAS, PREMJERU .. 
. . PASKIRTAS N, RYŽKOV

Premjeru parinktas pačioje Rusijoje mažai pažįstamas , 
56 metų ukrainietis

MASKVA, Rus. — Gorbačio- idėjomis, todėl Gorbačiovas ir 
vas parinkę-, - Gromyka patvįrtirj notarė 56 metų Ryžkovą pasiū- 
no, o agentūra-’T iss’ šeštidjehid' lyti premjero pareigoms, 
tytą -pranešė, kad natifu Sovietų | f ...
Sąjungos-premjeru paskirtas '5^ t skirtas Pelitinio Biuro nariu,‘ b 
metų amžiaits inžinierius Nikę 
lai, Ivano sūnus, Ryžkov; ‘ ,

- į uz\savaitės jam duotos teisės 
balsuoti .-Politiniame Biure. Po j 

x Oficialus -pranešimas neprajie- litikos Biūras NiKalojų lvanovi- 
ša,: kurioje -Ukrainos -vietoj Tiaxę-1 rįų Ryžkovą paskyrė premjerių j 
jas-premjer^s'-giinė.'-bet radijas | .šitas nutarimas buvo staigus 
paskelbė,-kad jis ukrainietis. Jie ir netikėtas, kad visa Sovietų Ša- Į 
nusprendė;! kad turi -būti-?V’krai^‘ ąunga miistebo..tekiomis pakaito 
nietis, <hęs jie- baigė ^mokyklas, mis.. Labiausiai snustebo Ticho 
Uknv’iJuj.-‘“Ta^-’ nenori skelbtiJ ^ovas. • . 2 1
kad jisi-iikramietis, 
vergtos-tautosizino, kad paver g-Į j . ‘ * ą .. ... jx . > y 7 -Iri- jO'Sveifckta silpnėja, jis jau yratu*u d^ugunftb sudaro -įtakingi. - . v . . įrTy v. 1 . _ , _ į vyresnis uz kitusurbutu genau- Ukrainos ~paTeiguna-t--*Marsa4as . ’ .■ ; r -.. : v '
Ą -'-i k - -u sa;paleisti ji peniom Gorba-1Grieką Chruščiovas, Brezficyas, .. - ■ • j •. , A' C; . griovas tuojau padare nranęsimą.

k«‘ Tichonovsis jau! ' Tny. RwJrc.v barrrps v ; . ’ , ' ■ i
^s.ępjaitbųyo parašęs jam laišku, Į 

kpriaiuė skundėsi’ sfĮimėjančfa1 
.. ,. ,t.sveikata;.. Tichono.vas priminė,! 

angliakasiu, b uz poros metų ų ? ' T : 'j * t ’■ U J-r . l. . ’u/.., .Kail jis nuvežęs Ląu;ds£iorfuj. is
J t atė0 išimtą Landsdcr-BEIRUTE MUSULMONAI PAGROBĖ KETURIS 
r fę .prčitėvic" portretą, dabar teis-.

4 ..• rxx .s-. - . mo BuV&sio Vokiėtijos finansųtapo vtsąs Ukramps kasyklų vp-.l . .t ‘x- . ... ■: -. -sukoaynna del vais-l-

tapo minėtos kasyklos vedėju.. 
Jis 1>uvp jpąts jaukiausiaskasyk’ 
jos vedėjas/jJž" keturi u ipetų jiss

k v.xixTkViciyiwct utį vat j-
deju, 6 toliau ^is valde vtsa»K C- " •“'Sjt * k “-J J ri - A ’ 4 lybės mc^escitr gnzęs i Mask-Rusįjos ir rusų 'pavergtu tautų1 t _4
kąsykūš:^

,Vėliau^^ą .žgfcoinist:

“PRAVDA” IŠMETINĖJA AUKŠČIAUSIAM 
PAVERGTOS LIETUVOS “SOVIETUI”

Rusų primesta valdžia nesustabdo girtavimo, 
nepagamina pakankamai duonos, mėsos

MASKVA, Rusija. — Sekma
dienio “Pravda” peskelbė aukš
čiausio sovieto išmetinėjimą au
kščiausiam Lietuvos “sovietui” 
Išmetinėjimas eina ne vienam 
rusu primestos valdžios pareigū
nui, bet jis taikomas visiems pa
reigūnams.

Visi atsimename, kad Gorba
čiovas, norėdamas pakelti visos 
Sovietų Sąjungos ūkio reikalus, 
nutarė sumažinti girtavimą vi
same krašte. Jis nesumažino par 
duodamos degtinės, bet jis apri
bojo laiką degtinei pardavinėti 
ir.pakėlė degtinės kainas.

Visoje Rusijoje ir rusų pa
vergtuose kraštuose degtinės par 
davinėjimas buvo tęsiainas. Lie
tuviai gėrė šiek tiek mažiau, ne 
gu rusai geria, bet jie priprato 
prie degtinės ir gana smarkiai 
ją geria, Geria ją karinamose, 
perka bonkomis ir geria namuo
se- Dažniausia geria — sąžinei 
apraminti. Iš jų atimti namai, 
atimta žemė, atimti gyvuliai, 
daugelio giminės zšbėgo i užsie- 
nins, su. jais, nutrauktas bet koks 
susisfekiiriasi? ' -

Jeigu keli lietuviai gauna lei
dimą grįžti penkioms dienoms 
j Lietuvą," tai jie užeina į doleri-

vo pareigas, taupo ir prisirenka 
žiemai žagarų ir malkų, bet 
Maskvoje posėdžiaujantis sovifi> 
tas neri iš:pausti iš lietuvio daur 
giau, negu dabar išspaudžia. Ru 
sai pasakoja apie “tarybinę Lie
tuvą”, bet jie žino, kad Lietuyct- 
je jokios “tarybos” nėra. Viską 
tvarko Maskvos pastatyti KGE- 
istai. kurie prižiūri, kad lietuviai 
prisilaikytų Gorbačiovo naujų 
patvarkymų. Brežnevas pasirin
ko Petrą Griškevičių Lietuvos 
komunistų partijai vadovauti. Ro 
kiškyje Griškevičius buvo Įiesas -— 
apskuręs komunisi ėlis. kuri $
Zimanui rašinėjo komunistines 
korespondencijas. Zimanas pa
sirinko jį Lietuves komunistų 
partijos sekretorium. Patvs kce 
munistai buvo pasirinkę Šepetį, 
bet Brežnevas šepečio nepatvir
tino.

Bet Griškevičius per porą de
šimtmečiu sustorėjo, praturtėjo, 
pasistatė pirtį, kaip turėjo ir 
Sniečkus. Suseno ir šepetys, Gor 
bačiovas norį kad Griškevičius 
"būtų atleistas o jo vieton gaskir 
tas jaunesnis lietuviškas komu- 
nistaS; kad jis iš lietuviu galėtų 
daugiau išspausti javu, mėsos, 
pieno, riebalų ir kitų produktu- 
Jis paskirs jaunesnį vyrą, kuris 
išrinks daugiau pinigų už deg
tinę ir Maskvon nuveš daugiau 
šviežiu bulvių, pieno, sviestdyir 
kitokių riebalų. ‘Į

Gorbačiovas užsuko sovietSĮv* 
valstybinę mašiną, kad rusai dau 
giau pagamintu įvairių gėrybių, 
atėjo laikas, kad ir lietuviai fo
tų dar stipriau prispausti ir Ub- 
muni’stai rusai dar labiau jdos 
išnaudotu.

PAPANDREU IŠSIUNČIA 
KAGĖBISTO ŽMONĄ 

♦
ATĖNAI. Gr. — Visi pnsipa- 

žįsta, kad premjeras Andreas 
Papapdręu padarė didelę klaidą, 
pasitarnaudamas Maskvai.

Graikijoj .gyveno ir veikė ka
gėbistas Sergei Bochan. Jis ga
vo įsakymą paskubemis grįžti nę krautuvę, nuperka ’‘Volgą". 

Jnaiuo. Pasakė.--kad" jis važiuoja 

V Rytų Vokietiją, įbet taip- rei- 
^i’obti iš pirmo sovietu aųKeiųc- kaltis sutvarkė^ kadįįf jįįvyko i 

JAV rr paprašė trenffiinjp teisės. 
Eačhan-.s atsiyežė .'.-Ab'-ęrikon 
sąrašą sovietų^šnTpųL dirbančių 
Graikijoj. Amerikos vvriąįisybė 
davė tremtinio teisęs Bącnanui, 
bet tuo pačiu metu ^pranešė grai 
kų vyriausybei. :kad sovietams 
žinias teikia 3 graikli karininkai. 
Davė jų vardus ir jie tuojau bu
vo suimti.

Bachanas paprašė, kad graikai 
išleistų jo žmoną ir dukrą at
vykti į Ameriką, bet premjeras 
Papandreu pasiskubino. Bacha- 
nui dingus rusai pareikalavo leis
ti Bachano žmonai ir dukrai grįž 
f į Rusiją. Papandreu su nieku 
nepasitaręs, leido sovietų agėn 
įams išsivežti. Opozicra paprašė 
premjerą Papandreu pasiaiškin
ti. kuriais sumetimais jis pasisku
bino išduoti Maskvai Bachano 
žmoną ir rt metų dukrą.

41 KREMLIAUS AGENTUS

Reikalauja ^neteikti ginklų Sirijai, sustabdyti kovas 
; Tripolio srityje ** ~

BEIRUTAS, Lib..— Praeito
pirma^nH^ryta gerai ginkluoti-

—: , -X’ ’

yą pof’ą mėnesių sirguliavo, kol 
Sirty?ii^^.Šavą plaučius" ir galėjo 
atęitiį^^^jęro įtaigą-.ir ^ąsi-- ...

Š-'dokum^^Si. jJfiS^A^žai^Ji^tabdė ■ oficialu so* 
|kyi?me ' Riėi^ ^’ietų^aTOba^iios automobilį, 

Vienas a ięį4o 'j • jp padangaskeps šjivįus, 
■ Gpši'iija^j./kuris valdoj trijų rblbkg^.-at$tumoje. mvip'.so* 

ret- " vieitr ąrętošados.;ir išvilko du to- 
^ant^^j^^kunrijo--- vietų, diplciriattfs ir įs&kė viddje j 

' v^ę^Šds^tažacfU-^- esažfiėniV rusams išeiti -iš "iriasi-' 
’^alųs. Vi- ’ - ■ . r’■ ” .

jtra. gęSš^Jo:!fee^^£.&iŠąį^Į\'ri*j^fc,^r'aj<tj^Rtn§|ifi;<<>Gorbačiib~' *ĄRiišai' nenorėjo Jųrti-riš aiitę- 
siisįrih^?n"iicĮse'.jiš>iųi)l£a'Ši^,^sHr . Ą'■ . mobtlio,. tada Jėitrri vyrai išvilko i kiekvieną"_aw.oinobij], kuris p’ri- •

į^^ėyąs^jijiiątė^lyri^fjani bu- - ; - -- - "* ’ j

Įčreiptii^iš^s jeDergijąs:. R yžke^Jį iįD; ivairiu .'lųttfeiybės' įs

nes;
ZJ _
R yžkes^s
ži ^yėš?ij^ęšąia m. JaikUpily
”.w - l-.vin*, *%•_ J. O'

ambasados sekretorių; Olegą 
Spiri rut sovietų ambasados pre
kybos Attache, Arkadijų Katako- 
vą> kultūros attache ir .Nikola
jų Viršky, sovietų .'ambasados 
gydytoją,-PiHniejV* du buvo pa-

jsttpšėf

Vra gi

4.

Riišai nenorėjo xkpti--iš aųięj;

bilie, o paskutinieji iš antrojo.' 
Sovietų ambasados -ritmus saUgo 
Libano kariai, apsistatę1 smėlio 
maišais. Jiėfns- į.-akyta šautįĄ

batus, drabužių ir kitokiu daik
tų. Lietuvoje privalo laukti pen
kis n lėtus, -kol ateina erle-.aUto- 
mčbiliui nusipirkti, o iš Ameri
kos atvykęs giminaitis tucjifu 
nujierkari ‘ ‘ /• - ’’ \

/ Vise, tai Jabai gerai, bet lietuvį 
ima piktumas, kad tas riūru savo 
namu^ turi mašina, švariai ap
sirėdęs. sveikas, o pavergtoje 
Iziętuvcje likęs nieko riebetyri. 
Net -vaistu negali nusipirkti, nes 
Rusijoj vaistų nė’a. Geriau ^y- 
vieni kitus apgaudinėja, šitokia 
padėtis verčia lietuvius gerti deg 
ilcaš valandas ir nieko nebeturi 
Gerai gyvena tiktai kombinato
riai. kurie nesilaiko taisyklių, bet 
vieni kitus apgaudinėja. Jitokia 
padėtis vcrčialietuvius gerti deg 
tinę kad nuramintų savo pyktį.

Patys rusai žino, kad lietuviai 
yra geri darbininkai, atlieka sa-

i rusus... išs mašinos, .-įstūmė į j 
•^retą 'Movėjus^'.Mėrčedes-Bėhz ' 

^iį* palikd ls6\riėtųjiautonipbilį su 
išgąsdintu šoferiū.

Už kelių ihiriucių kita grupė 
vyrų sustabdė kitą soyi^ų am
basados; automobilį ir išvilko iš 
io du rusus,-peršovė ambasados 
automobilio padaligas ir nūva- 

: žiavo.

iries prie ain&feados durų.
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Netrukus musulmonai iunda-
I mentalistai telefonavo Beirute ; 
esantiems užsienio žurnalistams, 
kad Jie suimtus rusus sušaudys j 

, jeigu sovietų valdžia nesustab- 
j dys ginklu tiekimo Sirijai ir ne-; 
j sustabdys kovas Tripolyje.

Pasirodo, kad musulmonai fu n- i 
į damenialistai yra mirti pasiry- 

žusieji šijitai. kurie klauso Iranu 
valdovo Chomeini. Tie patvs mu- 
sulmonaiv fudamentalistai pra
nešė, kad jų žinioje yra 1984! 
metais pagrobti amerikiečiai ir Į 
prancūzai.

Beiruto policija pranešė, kad | 
neaiškūs asmenys pagrobė Vale
rijų Mirkcvą, pirmąjį sovietų’

Musulmoniečiai taip pat reiks 
lauja, kad būtų paleisti 17 mu- 
ujlmoniečių, kurie jau kuris me
tas laikomi Kuveito kalėjime. 
Savo laiku siūtai norėjo nuvers
ti Kuveito šachą, bet iranie
čiams nepavyko. Jie nute’sti il
giems metams kalėti Kuveito ka- 
lejime. Kitos Persuos įlankos 
valstybės neturi jokių ryšių su • 
Sovietų Sąjunga, tuo tarpu Ku- j 
veitas užmezgęs diplomatinius i 
santykius su Sovietų Sąjunga. 
Iki šio meto misai nepadarė jo- j 
kio pareiškimo apie pagrobin.?i ;
Beirute.

Kitų valstybių yra tiktai keli j 
atstovai Beirute, tuo tarpu So- | 
vietų Sąjunga turi net 27 agen- į 
lūs. Beirute yra ir “Tass’ agen
tūros atstovas, bet jis atsisakė 
daryti bet kokius pareiškimus. 
Jis tiktai patvirtino žinią, kadi 
Beirute pagrobti 4 sovietų dip- į 
lomatai. bet įuo tarpu jis neturi I

— Kai Vitalis Džiurčenka din
go iš Romos, tai sovietu amba
sada paprašė įtalu policiją išaiš- • 
kinti, koks jo likimas Italai iš
aiškino. kad jis išvyko į Rytų 
Vokietiją, bet nežino ar ją pasie
kė.

1SRAE

JORDAN

— MaCormick Plaza administ
ratorius išleido $31 milijoną kon- 

vyriausybės protesto prieš pa-’ vencijos salei, kuriai statyti ne-( 
grobimą. Manoma, kad šitas rei j turo o leidimo, 
kalas atsilieps į Sovietų Sąjungos Į 
ir Irano santykius.

— Irakas užsakė 24 greičiau
sius Prancūzijos ka<o lėktuvus. 
Irano lėktuvai seni, niūri pini 
gu naujiems.

— Amerikiečiai išaiškino, ku
rioje vietoje guli britų karo lai
vas. vežęs 9.000 aukso monetų 
kariu algoms mokėti. Britų laivas 
200 metu išgulėjo 90 pėdų gilu-

1 ’ , Gterai ginkluoti Sirijos smogikai baigia naikinti Tri- (Sargai Mena. Girdutė, Pavandė. 
pęlio srityje besiginančius palestiniečius. Sirijieeiai yra Saulė teka — 6:46, leidžiasi — 
pasiryžę- juos visai išnaikinti- Tuo reikalu eina pasitari- ^ 32. 
mai tirp'Jordarujos ir.'Sirijos. - Šiltas, vėjuotas.

— Romoje policija sučiupo 
palestinietį, kuris, įmetė bombą 
į britų aviacijos įstaigą ir sun
kiai sužeidė 14 žmonių. 

K.

— Vitalis Džiurčer.ka dingo 
maždaug tuo pačiu metu, kai 
pas britus perbėgo sovietų KGB 
viršininkas Anglijoj.

1

TURI VALDYTI ISLANDIJOS 
AVIENĄ

REIKJAVIKAS. Islandija^ 
Praeitą savaitę Is]andr;c> užsie
nio ministeris pranešė kad Kef- 
lavčko aviacijos bazėje c-antieji

Amerikos jautienos, bet tures 
maitintis Islandijos aviena.

Šia sa.vaite Uandijos finaUSįi 
n i in iste ris G u d m a n d sons

r? bu”c atvežta užšaldyta. Ištart* 
diečic.i nenori, kad salų gvvętf- 
to;ai užsikrėstu kokia liga. Ame- 
rikkč! ū valgo danų Įšaldytą jau 
i ena ir neužsikrečia. o islandie- 
čiai bric. užsikrėsti. Visi -(įpran
ta. k d islandiečiai nori uždirb
ti pinigų, maitindami Amerilcfe 
lakūnas pačiu islandiečiu a*/Iė- 
na ir kitu maistu.

Amerikiečiu aviacijos bAžė 
įrengta Kiflavike. 30 mylių ats^ 
t urnoje nuo Reikiaviko. Ameri
kon lakūnai kasdien patikrina vK 
>ą š’amės zeną. kad ten neįsl- 
keltu priešiškai nusiteiku.dos jė-

Izabelė Motekaitienė, 
Lietuvos operos solistė, dai
navimo mokytoja, mirė pra
eitą šeštadienį, pašarvota 
Ridiko šermeninėje, atsis
veikinimas įvyks antradie- ’ 
nį, 7 vai. vakaro, o laidoja
ma bus trečiadienį kazimie- man rusams davusius žiniai 3 
rinėse. graikų karininkus.

— Kagėbistas Sergej Bachati 
informavo JAV, kad rusai gavo 
žinia- anie elektroniškus ginklui

Graikų valdžia traukia tew-
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TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 
JONAS rvDOMAVlCIUS, M. D.

KURIS Iš MCSŲ SUSILAUKTI GALI STROKO? (7)

Susipažinkime su visomis Įtakomis, prisi
dedančiomis prie stroko atsiradimo, tąda sėk
mingiau pajėgsime jo išvengti.

Mediciniškas raginimas

DauęoHs d.-tlvku artina mttniū ° " * Istroką. juos visus iš €nės išaiškiu j 
kiltie, tada sėkmingiau pajėgs: » 
mė jas prašalinti ii didesne ti- Į 
kimybe stroko išvengti.

1. Lytis ir amžius. Jan yra tok - • 
įsitikinimas, kad žmogaus lytis.’ 
ir įo amžius turi įtakos į strokul 
susegimą. Iki šiol buvo klinika-! 
:na, kad lytis ir amžius nejvakei-j 
ęjaini, nesulaikomi. Bet nėra vi- į 
sai taip Dabai pradėta mėginu { 
pakeisti bei atitolinti senė imą. i 
Rytiniai hormonai 
Sklerozei sulaikyti.
į. Statistikos tvirtina, kad vyrai 
dažniau už moteris gauna strė*- 
ką. Jį gauna jaunesniame amžiur

mis dozėmis moteriškų hoiTncsu 
nieko verttftgo negauta, noi^> n 
yra žinoma, kad moterys daž-1 
niausiai gauna stroką tada, kai 
jom> regulos liauna^ kai jų kū
nas negamina savo hormoną.

D?bar gausėja susirgimai stre- į 
bu tarpe jaunų, vaikus gimdau- 
čru ir piliiules nuo r<epa>to;jirdo 
naudojančiųjų tarpę. Tokių 
lerų kraujas nenormaliai krėsa;
Tad prieš pašto:imą piliulės prį- Į ėeįtai; <lar ^u}aakus 59 mtetiy 
-kaitomos prie sti oko talkininkų ŽS^fdęent^-—prieš 69 metus.

naudojami frisk factors in stroke)- įvetjlų- -yį^ypp^. ii pensininko am- 
\zine me<licini<ku’ oentru atliulu ^^. štdaŪkusieji trokšta toliau 

'Svarbu tokio amžiau^ 
its' būti laimingai-., o ne

•lės juose Niekada nevėlu tvarkyti^ su 
fcrttinuM.«aw’s nesklandumais. Jėzus net 
i pradėti-miręs prisikėlė- Jis tuomi mus 

nuteikia keltis iš saves nesveika
tos. Jis pataria nesicMžiueti: ku- 

ir sėdėd’’’5 nt>ri būti Pirmas’ tūni pasku’

trtfetti krūvon ir sudaryti k aujo 
krefruy.

( l>jp pat iniRČti tyrifnai nuro
do, kad flWterys narMoJančrcs

i bet kokius Jiastojftną vais 
tos, dažniau gilina kraujo krešu- 

bet kdkioje kūno dafvje.
Į kartais fokins £&una smegenyse 

ir akyse krujijo tekėjimo laikiną 
sunken kirbą tr dėl te sftrilavfcu 
praeinuneros smegenų atakos bei

! regėjimo sumenkinto. Todėl 
i moterys turinčios migreną ar pa- 
i keltą kraujospūdį, geriau tegul 
' susnaffco nito piles pastoj liną pi- 
1 kirlių. Tokios gali naudotis kito- 
> mis priemonėmis siekdamos to
paėjo tikslo. Q kurios vartoja to i 

Į kras piliul’as ir gauna vieną :š 
i čia Yninetų rtegerovių, tegul tuo-
jah “pranešti saw gydytojui.

SėzHitrėp l*vi/*ttrtną Uztikritui J

Jaunaties Tvarkingumas

Statistikos nuiodo, kad reikia’ 
striško venfti pradėti nuo pat fha 
žumės, labai ankstyvame žmu- 
gaus amžiuje Strokžs ateina pa-' pja^u paaiškinti tamsta Dak-- 
čifrtne žmegaus pajėgumo laike, tąr’?.: as neturiu ridnrių persą-; 
Kėturiohka sh-oko atsii-adinto vnitfi; &u pensininkė ų 
procentų-0i^»kc žmonėms tlar įei»į-puoduką vairiems jr.ku.;

’ " vpsJyMą^o ?brofos' gydytoj
atlikti*
jų nenoriu taipf;’kuFp| 

d| ųi>įė£stu šttjnbiai ma]Jų- mibn ‘ Bet
i konos, vaišių ir <kfw\ių. I

hfeadaHkųąems:5Q metu 45 pro-

-i nusekė,:" kad irpan$jj>s ;
♦ j ’ ’ J • ' '-1

pamojimą .piliiijėsįse'pga ,<Žė- j-i
art imiesiems. Todėl 

j.e ir senesniame —■ inoterys. Vį. fęris, ktirios tų piliulių j nėvdrto; j uisižriūo' ųkižens turi ruoštis lai
ptiniai apie 60 metų sHlat-.kuš, >ja.- Nors tai atrodo-tjittelė rizika, j ūjiftgąi ■ senatvei. Pensininkui 
ta .liga pasirodo. šio-.’kiaštG bay s bet tikrumoje; ji yrą’njaža. nes i toks-.patari^įjįs yra kiek pavėluo
tieji vyrai suserga ilu kartus ,<la^. jaunos .mcte:ys.reųū>aį!agatina i-įąsi'iaėt irvjis neturi rankų nųj- 

treką .-Dabartmės/tofeBs' piliules ; fėistų Reikli dabar išbristi kiek*- 
“— ėsti .Šit- i vūįtta-m pėkširiirikiti iš nbsvei&a* 

J tok 'balos tr toliau keliauti tis? 
I sjaū^ęėlin. -. Tj^> elgdamasis j« 

’ Steia'jižibni saulėtą.sari
, Minė.i tyrimai taip ;j)?.t:'stise^elpšu^iMi tuo reikalu ki> 

artimumą minėtų: piljulių su.y^ 'ltą kiiiią.- 
yarėte. -Gavusios sjroką.jUGt^yš.
Įiaiiguinoj nebuvo ilgą laiką rū- - wMz, Mi P Strokes and their 

Taip pat rūkorės biiyoj Prevention. Ajave Book.
tos moietys, -kurios ciėl minėtų v • * * *

ti jerfiujių naudojimo gavo. kranjįp 
jrrešidiūs kraujagyslėse. Mat 'ci
garečių rūkymas skatina kraujo ■

prieš ]
Vyhls’kartus dažniau tįž tasjnju-

įrf|U už tokias totgris. SAuiykljjj'ši----_------------- -
tad reikalu ■tajn.'Įiaby^fų/yjyų ūf Tūri ritažiąu eštrogėrjų’L^ 
jų;moterimis yra-T?2.(Kėdei tai^'<jpaži.H?.nias‘nilnėtas ■pįk’pjtrs.
įtinka .tejftišku.?,'nėra įvijįaJ ;-ii-išku.
Paleidžiama, kad vyr;& <&žniatf 
serga ši-raies ir plaučiu ligomis; 
khd jie gausiau rūko, todėl anks
čiau ir dažniau gauna siroką.
i Prieš Pastoimatį-Piliti^cs —

Stroko Prišttakėjos
J-'’1- L- 

įĮYtą ..atfikii tyl imai suseki 
ažt kiek -i’iotėHkki-HbftAo'uąi ge
nuti saugo - nito 'stroko. moterį.,;
riįjgti vy’riškiėji ho^iTcrtai vyrus, plokštelė* ’(tai ydėna iš trijų rm 

yrariA duodant miįžęi-„riu. kraujyje esamų veliųj^sust- -

sautėtą sau

■pasiskaityti. • ATthn r Ankc -

•v

korės.

STENKIMĖS GERU PATA- 
■RlMU PASINAUDOTI

KglPeiisinh'kas Netlėda Bankan 
3 O Nori Išimti
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iduritis nuo pradžius.
Tam Itksloi eik iivietėn iš ryte

nebyliu

i, kaip Pati sutinginaj s^i- 
ridurili*. Dabar jie turi pik

avo darbą reikia

finis ij- tarnauja visiems.
Per žmogui ypač vaikui tei

kimą pagalbą, pasitarnavimą, 
tarnaujama Jėzui ir Tvėrėjui. 
Jėzus ragino savo mokinius būti 
gėrio skleidėjais savu pavyzdžiu, 
savu elgesiu. Tikras Evengelijos 
-?kelbėj:is yra kiekvienas pavyz
dingai be- neigiantysis.

Dar daug kiekvienam iš mū 
sų reikia žmoniškėti, geros v? 
Jios žmogui įsigyti — tik tada 
j lies pajėgsime žmonėms sėkmin
gai tarnauti Tik mums sužmo- 
nfškėjus, mes pajėgsime būti tar- 
ivų tarnai: su didesne meile 
trauksime juos prie didesnio gė- 
rio. t

Visi nepamirškime, kad visi 
tie ginčai ir karai kyla vien iš 
mūsų pačių užgaidų. Tai mūsų 
siekimas ne tarnauti, bfet valdy
ti. Taip elgdamiesi mes ardome 
^avo ir kitų žmonių gyvenimą.

Todėl jauskiniės nusižeminę 
kaip maži vaikai, tada dvasioje

<Fpti jųnetr ir 
rpai atljktį 1 
smegenų duos paskatas (kaip ir 
minėtas Šait<i> vanduo)* virki- 
riams mefll ‘Tinginystę ir grieb
tis savo labai svarbaus daibo.

Lengvai neatseina kiekvienas 
mokslas. Reikės ir Tamstai di
džių p^tangu. Bet, jei dar nesi 
visai savo galvos pametus, viską 
nugalėsi ii neatidžiaugsi išdal
ina, kurią teikia gerai Veikian
tieji viduriai.

Mat, kaip anoje pasakoje, kad 
susiginčijo kone organai, kurie 
iš jų esą sparbiatisi žifrbgdi. ‘Šir- 
djs, smegenis, inkstai... vis gyrė
si kad ju buvimas noimoije

Jąt>iąusiąi žmogui reikajiu 
atsiliepusios ŽAR- 

jįižtYirtiiio. kad joms
Afsi' lęftf kūno organai__ ______ _________________

visi Teiti organai į oūsiine dideli. Tada mes išpiL
,.-U*P **’ tamsta sU’J d-ysime didžiausią dalyką gyve- 

iTamsta turi pradėti tįkrai.iietii? i ^me: mes “tesime pakaffka-
fekai gyventi: prądėk maitin Js - v's!į-kuno^r’1 lliai meiie^> žinogm. Tai sąlyga
Uetuvo e ■ ’gyvenančių/ žmoųį ive?ką V“klą Smingam ir daoartirtiam ir po-

Inaistu: tns- kartus dienoje p£> 
|8ri-ą dubenį suvalgyk; sriu.btl-

Antanas Marina pagirtas tarp moterų klausosi svei
katos pranešimų Alvudo pažmonyje, Lietuvio sodyboje. 
Jam iš kairės giedetka ir dainininkė Marija Naujelienė.

Nuotrauka M. Nagio

Klausimas. Kas man dafądi, hauiHn.gų ir -dejuoji, kad nevei
kia rtduriai ib neklausai savo 
•trolio gydytojo gero patarimo. 
Žfnorna ’, kad rerteia hųodugniai 
ištirti Tamstos vidurius, kad itU- 
sekus, jog ten uėra vėžįo ąf kite^- 

y^os priežasties, kuri neleidžia 
'$tam*ianu tuštintis. P

pirmiau tofcip- tyriipę,

mkn jš įos balos išbristi, ktlogreij 
ciatį|ipi ' duokit rudą, už ’feinąi 
<|ėkpjb iš anksto. , <1' ^ 
r’ Atsakymas. Eik į vaistinę" to-j 
life, kiirioje -rasi 
įJMĘŠBNV
■ik tdM galėsi vidaus t!«ti wJfflfO* y fE*”** 

: &s: kekfe vM. tuąfe ir :<>«■-"? k,rst'
iflsi n6rilraTūs lielHSialJtiėk Lie- If..

ttivafe/lTek-AĮsnr kftkr ^yyWda-

} L Juokūs šalyii mertis, ’•ralistai. 
visų-įritina reikui TAlisTi &vh 
kan kiek reikia pinigų,, i^nnt' ga-’ 
lętutri kiek Tamstai reikia jų jia- 
jj|imtj. Visi me> ateinam į pen 
šjhiuįęų Jstoną kiekvienas su.’sa
vais- keistumais — biždikais, Vic- 
nąs ųėpametėmę lašinius sa-kiau

, žiniųtryniais-ir labai -riebiais ko
pūstais besigardžiavę — o -šku'n 
džiaųiėš, kad kojų nepaveĮkarirrfe 
dėl gyslų jose'priskret-imo. Ki-j

j tas prageria kepenis ir skundžia?

sutiko. Taip ii- Tamsta su-; dysime didžiausią dalyką gyve
nime: mes turėsime pakaifka-

nimniam gyvenimui.
Minčiai gerindami save nenu- 

-sĮminkūne ir nuo gero kelio ne
sitraukime, kai pikti žmonės 
irius apkalbės, išjuoks, niekins, 
visokeriopai mums kenks-i&jjnet

- (užmušti mus s^ngsisi'^Sūlsų
ymas. Pavojinga! Kaip vaižgantiškas^gyvenimas — ki- 

, . . ■ . r-y--/iėfias ligos ’užsrėtalas yra tam,/net ir neKlaužadai tarnavi-
; (Tai bus pirmas zmgSiiis ke’.,0* )^k:yiėWr- žmogui /pavojingas, 
^ėje į ihėrriialų Vidurių vęi^i-jLįj ■ 
4ą- Antras Žtot^is: Vaisių - dėf- .fciė^ienąin jųo.apsj- j

Įa&lsitBn. Dabar kitas žrhogįiš ' i j . . ' j
aįtetki^a taTiga per seijes, krau j* fK^ya”§i mokėjau gana ge- 

truptm pradžioje ppi-, sėklą. - r*'li rašyti, — bent pati tariau^
iin 'k-a „diėn kitu kąsniu ' ••(?>. f . mokanti, — pasiryžau ir pati ką

j yiu bus (^*jr gižiau, Ta liga dtns ėar&šyti. Ėmiau ų- patašiau
yti iki pilno ^asifeaisėtinu greičiu. Kai -įaų-šlybaš’’ — pamėginti, ar ga-

pavalgyme tų gtirybių. Ir maty-• daug tokia liga ser- lėtų tokie raštai tikti spaudai. Sa
4i, kad nepasiųsi, o pradėjus nor- padidės pensiiuilkaniš vb. rašinį atidaviau Višinskėliūi/
maliai maitintis, vidurifii ims toxiais virusais užsi- paiyrrau, kad jis mano
veikti KAIP -DAUNTAUNE, čio- baigsią, bet *atid»vę< Pe^kfeviualtėiLS'u-
Rykštė kalba kalbant. - t šiol liga. . v ja^tfnskiiL Kitais metais’parve-

Tada pildyk lorolio įlydytojo suserga -tas, kuris
patarimą: 'visu ;
-.avus smegėnis ir \ridurius. Jš 

dah patars prreTlihį skysčiu riau- 
'do imą: dviejų < 

sflaukia chroniško kosu-Ho, ima^jjto vandens gėrimą iš r 
Visokius nuo kosulio vaistus ir; uiščios, i__
keikia vaistininkus,-kad bfogusj lines vandens kaip,vaistus ture- du m’ettis žmogų numarinan-

Kieckteuę" (čia javui
- Li LIĖTUVjšKt T’®s P*klM g^dų), ant pietų kų- 

WeĮ&NV piliuliti- jaš vartoj,:t'^ų’. J.y^a?e 7 blllbinę Al1

neatšigftr-,

♦

Pensininkui Pavojus! .

■UaSMtISimas. Kaip yra su ta da- 
l^’rt^Kūfr skelbiama liga AIDS? 
A^-jį’ ^‘a pensininkui pavojinga?

v . i s-anas suteiks laimės mums pa-
Jfeye i nttottdų Aidurių vęiRi- Į iI&Mf-AIDS ligos virusas gali su uenis. r-
#ią. Antras žirginis: Vaisau - dėf- .
Ždvių fr stambiai majių.-įgrūdu; įį& 
#hoTTOS pratilk baudoti Tb vierią 
kąsni — 
dėjus ir tkip kasdien kitu kąsųiu 
bei trupimu tų' geryęiu kiekį iii- ;. < 
diriant iki dasivar

J siį kad gydytojas jam -nepadeda^. 
į jilio pageltusiu ąkiir ir odos iš-1 

sivaduoti. Trečias per taboką sn-

į

suserga uis. ža jis man iš Petrapilio, -kur tuo-
- . . • .—L . - kalendorių su

m'ėfu ,tas virusas- gali būti ‘‘Rudens vakarti”. Nttdži,ū-
7 (girsi žitftnū '— mano raštas patai

sytas,- sakiniai sutrumpinti,'' kal
kime žodžiai išmesti, rašyba pa
taisyta. visani apsakymui Guotas 
kitas vardas (mano buvo '"Piršly 
"boš”). duotas man ir ’‘Žemaitės” 
vardas. Ne tik man džiaugsmas, 
dėt ir inano vaikams — grobsto, 
skaito ūiambs raštą’1 vyras tik 
rattkiasi, baugina, kad pėr tuos

pijnumu išsitirk .u^iiikrėtė. ^er tnehis ar iki pen- fne4: studijavo,

žjpogąųs .kūne ir Jaukti ir riesti- 
stikliiūu labai Lųkti .art sujaukti, to kūno-pa- 

2_ ryt0 ąnt Tada tik toks žmogus
dar ant pietų dvi stik- į^rga dabar nepagydoma 5r

duoda nuo kosulio be recepto
vaistus. i-. • į

Tamsta būsi 'ketvirta iš et'ės
bzdziku pilna: negeri • skysčių1 pmgva vidhriai (jei juose

.ri išgerti, 1r einant gulti tokį iš
kerimą pakartoti

Nėhūsirriink. kad pradžioje pa.
nėra

LAIŠKAS Iš ANGLIJOS -SfcŠfct LIETUVOJ

čia, liga. TJzsikrėti.mas ir susirgL 
ti>as <Tabar ta liga yra lygus, lė- 
tai — pei Au metus besitęsian
čiai: bet tikrai mirčiai. Ūz tai 
mes visi, turime stiprinti savo b
atspartųną: tada ta liga nesirg-. esą įkliūti.
įme.

0, kad tu’žinotum,’kaip man čia nemiela, 
negaliu, sėšūte,' aš tau l&sakjLi, 
niūrumą apgaubus jautV.rą mano sielą, 
o aš trokštu tolins mėlyriūs matyt.

0, kad tu žinotum, kaip man čionai -liūdna. ■ 
negaliu sesute, aš tau 'pasiskųst, 
giedresnės dienelės niekuomet nebūna, 
tik Į tirštą rūką -r- ūkanas grimstu-

0, kad tu žinotum, kaip mari čia nuobodu, 
negaliu, sesute, aš tau apsakyt, 
kaip aš trokštu šiandiėfi, paTė.j’ęs fraftrdtiai, 
gimtos žemės pui-^O tylaus paklausyt.

N’orSAltfa ’Virtinė jau pribėgo metų, 
negaliu Čia nnsTTrftnnt, 
ilgėsys tėvyhės toks šti^nis bekraštis, 
rodos, tnuho trapią sit’d į susprogdins.

R< t žinau, nrielojų kad ir -tau nelinksma, 
net’s po kojoto žeHyę ^ito-ąją jauti, 
žiauraus atėjtūro ftiurjlB pikti žvil#šfiifij 
visur tave ^<a,' kį veflių kalbi.’ . .. /

tu esi jo vėjrgė, alkarla, ^Įplyšus.
%u karna jo jo nemielą kalba, 
jjligu prieš■ $ ištyli Jfetyčifc' : • 
Sftžiro platj^ėjo gSf^t.^Ulką. < •'

Bet jau daug tyronų j KaPUš nuėjo, 
kruvinų nuo krąujo ndkaltų £ffrtfn?Q, 
aš tikiu, sesutę kiti ir tironas 
išeis iš nidi žėhiės, J5ks tik jd žynūų.

' » Ant. Pačkftt|*ka>r

j > * *
1 t- KILNIOS AtlNTYS 
l į
Kiekvienam žmogui reikia kas
dien prikrauti savr,'Hvasifrį aku- 
ittuliateri-u. savos Wte-
ri’ą. Atsisėdęs, sn<ika>Tj)vs. nžsi- 
'TerkęS. lėtai ir giliai alsuodrtnias 
’{bi4i.SrllMO mrmičių jfc gali kil- 

. rtiai'rtjastvti savais fiu^itėfkinTėis j v *■ .v - . ,, pfsikliautij#nas. Taip pat,, toks 
į gali pasinaudoti ir kim. Jtrcžo 
Į JuQzdVičiau\ čia nadūoromis kil- 

iroriiis mintimis.

žemaitės (autobiografija) 
1921. XII. 7 d.. Marijampolėje 

mirė rašytoja Žemaitė (gimė 
1845. V. 31). .

— Irako Hkūfiai antrą kartą 
bombardavo Irano žibalo vers
me- Chang saloje ir padegė Ci- 
knsias 3 versmes. Jos liepsnojo 
?š tolo.

—Kinijos vyriausybės vietas 
užėmė 64 jaunesni pareigūnai, 
paskelbė Tengas Hsfeopir.gas.

4

ŽfUA

Naujienos, Chicago, 8, UI.- Aedne;day._October -Z.-iSŠŪ

twrwiinm rmuji 
iš Afizpnos nėeCd. 
risi <tžb’b^0s žmįL

jfta'ft suiryveną retu vrai.#

(M. Nėgių nuolratA*)
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IŠ&IYIŲ EVANGELIKŲ DARBUOTOJŲ
ŠC VAŽIAVIMAS BAVARIJOJE

,Išeivių eveųgel&ęliuteronu 
kunigų jr. Bažuyč<6s .<iąrbix>tĮ|jų 
suvažiayimas 1985 m. įvyko nuo 
rngsiųo jncėn. 9 ligj d.d. Sei- 
bttK&trfe Hof an der Ssale (tri
jų vą|stybių trikampyje — BRD, 
DpR. tr ttekoslox'akijos) Kris- 
;aus jbrolišos' svečių namuose, 

brolija, yra evengelikų 
ordinės; kuris įsisteigė po Antro
je pasaulinio karo tarp 1945-1949 ; 
mėtų Nehwarzenbache,(irgi prie' 
Sąalė*' «ipėa, iš jaunų krikščio 
nių, yisą; savo gyvenimą pasi- 
Šyęnpisių tarnauti Kristui ir pa- 
dėli’ žmanjjai surasti tikrąjį ke- 
lįą. Dabar tarn ordin ui, priklau
so 150'šęšųčiu ir 20- broliukų, ku- 
rię ne tik meldžiasi nuo ryto iki 
vakaro, bet aptarnauja senelių 
prieglaudas- ir’kitus socialinius 
Įrengimus apylinkes palestuose 
bei kaimuose. ' 1 v
; T|iri net sayq ųtipsavą ūkį, kur 

toys--seselės apdirba Jauką ir pri
žiūri gyvulius. Krikščioniška tar
nyba artimui atliekama Motinos, 
svečiu, senelių ir prieglaudos na
muose ^ęlbitze. .

• Šiam -šttvažiavirnui ketvirtą 
kartą iš eilės vadovavo Pasaulio 
liuteronu sąjungos vokiečių tau
tinio komiteto įgaliotinis Bažny- , . , . , , .. .........
jfctįreįM kum Edhnmd Ratz vykdomojo tonntet. po-; alksniu kvapo - tok.o vy™.
is'BtųtHai’to?''Renginys pradėtas ‘ . .. ,. . ,
iškMnvmnis- panraldomis, ku- * Vasano 16 gi.nnaz.jos d,-, dresk

pabaigą, sekite jų tikėjimą.”
Šiemet, kaip ir pastaraisiais 

metais, didžiausia grupė buvo 
latvių ir estų: jų buvo po 12,1 
lietuviųlO, vengrų 4 ir 4 vadovai: 
vokiečiai', iš viso 42 žmonės.

Ltetuviij grupė šį kartą sudarė 
garbės senjoras kun. A. Gelži- 
liius iš Braunschweigo, Urtė 
Bęndikaitė irgi iš Braunschwei- 
gG, kun. Martynas Klumbys iš 
Bensheimc (Bergetr., kun. F.-. 
Skėrys iš Mannhei'ino. Elena Pa- i 
Pukienė iš Hamburgo, dr. A H.' 
Koe nig — Kėnigis iš Gocttinge- j 
no, Martynas Mileris iš r Back-j 
nango, M Dikšaitienė, P- Gau- 
eris ir J. Rupkalvis — visi iš 
Salzgitter — Lebenstedto.

Suvažiavimą atidarė Bažny-, 
čios tarėjas kun. E. Ratz. nuošir- j 
džiai pasveikindamas susirinku-‘ 
sius Iš Vakarų Vokieti os. Kiek-' 
vienas dalyvis trumpai prisistatė 
ir pasakė, ką veikė per pastaruo
sius metus. Kun. Fr. Skėrys per
davė visiems nuoširdžiausius ir 
geriausius linkėjimus vyskupo. ... , ,. -
r T- , -T, . štai ir nvkunia, vien graudus seJono Kalvano is Tauragės iri . - . ,’ . ,. T t ..............  I sėliai buvusios gvvvbes. juoku ikun. Jono Juozapaicio is Cika-I '

.gos, kurie nuo š. m. rugpiūčio^in sm^ li‘ 
mėn. ligi 31 d-d. dalyvavo khip 
patarėjai Pasaulio liuteronų są- to kam

LIE PALOTI J gėl‘:u spalvom.

Apysaka
j.Š už tepausij tolių, iš už tūks
tančių var-nų — atsigręžiu šian-

' uien į tą mielą sodybą, kuri vi- 
tebežydi, tebežaliuoja m?no

’ dy, nors dabar ten — vien griuvę

pu-.iv 
nvn?.

viš’.dų) parapijos c

Vos minti metus, man iš kai--,

■ir s alks- t . . •žininko
io (ar gal 
ia i žentus 
odino d ai-.

liom eilėm, t; Ryklioga:s ketur-[ 
kom/iais surikiuotus alksnelius.

a karu šisurėvien i
rašte’: pykdamas sal-Į 
obelims, tręštančioms j

kriaušėms žvirblių nūragauja-j 
mrms vvšnictite. Sodo pašaliu :

♦lininis

dėdžiuose Ženevoje (Šveicarųo-: kartaus ir kieto, ašį 
ciančio, gaiviai 

rektoriaus A. Smito. Raštu svei-i kiančio lig pat šit die 
kino senjoras — vyskupas Ansas 
‘Irakis iš Čikagos.

Kasdien vyko rytinės pamal-

! da išnaud.ta. išarta, o seneviuiai 
miškai, ūkininkui taip sūlpiamai 
reikalingi — pasitraukė toli į Ne
muno pavagę ties Plokščiais šiau 
rėje arba Višakio Rūda rytuose. 
Ir sočiai nralobusiam sūduviai 
/.anaviku.i — prie kvepiančiu py- 
rajų ir riebių mėsų, prie baltų 
nūi u ir saldžių vaisių gausumo 
— skurdžiausia yra su. medienos 
rcikmene.

Krcsnį jis išmoko žagarais ar
ba skaldytais kelmais gruzdinti,

pusniasti, arba J tš.nių plaštaką Palei kūdrą stūksojo tiejeta* 
vvriškai suglemžiant, su rugine beržų, kuriuose kasmet gudruo- 
duena, vyno raugu safetančn,. ]ė šarka perėdavosi.
užsigaidžic ant. Ir vis dar busj Seno kaštono majestotas ties 
t Ii tie mėlvr.i miškai, tos lau- klėčia dunkso o orus ir rimtos, 

I mčm šlamančios ar vilkais stū- nė didžiausių vėtrų nepalenkia- 
| gaujančios gino-., kuriose tik >a-! mąs. Tiktai rudeniop j prkklėij 
i kvotnugariai gyvena...

O kiek bus dailių sodybų pa.- 
j keliui prabrazdėta, kiek skam- 
i biu tilteliu pradundėta, kiek va- 
; žiuctu :U‘ pėsčių susitikta! Bet 
| toji gi ia — vis
:na, Jvg už jūrių mari u

Tik nttkties
parba ška pargirgžda kupini ra
tai. O dažniausiai tik rytojaus 
vakarą šunis stilcdir.dami parsi- 
landa miško keleiviai.

Speiguotą, viduržiemį, sniego 
vėžei šiltai paskloj’us — Į girias 
žygio susitelkta bent du ar trys 
kaimynai ūsočiai i draugę: kam 
kuro, kam stuobrio pamatui, 
kam šųjų statinei arba rąstų sta
tybai Ir tuomet tik į antrą ar 
trečią dieną parčiaužia į namus

j mandagiai paduskeiidavo, vieną 
po kito rudus didriešučius že-

iškiĮrnjtigDmi$; panfaldbmis, ku- 
rraš 4ąikė pats vedėjas. Savo pa- 
nroksiu: jis pasirinko Psalmę 90. 
PanKŪdų mėtų dekanas ir Baž- 
iiyčidB-^tolėjas kūn. dr, Emsti 
Efegll|trd'!S. Stuttgarto.labai jaut dėlės, kurias pakaitom laikė išei- 
mi? ir islrihningai pagerbė per vių kunigai. Vieną rytą dalyva-Į 
*r'i-\ r jT-ėjNr • ' r-'. i i  J. -r-»- • , i •

hųpišjr- .saVonigarįiefę sekretorę.-1 duse, -pądariusies 
. 1985m; skusipmim. 31 d.mirė] dideli Įspūdį.

Li^uvnjr:evengegkuk. liuteronų!
Btžnyciės šeųjcraš.>kųnigas Ja-Į lijęs studij

Urdž^'Bohp-Bad Godes-' /'’hc tai-ai-. 
berge-. biržėiię;in^-.-25^d-;- 
pėdiškis-.- kūn/Mikas • 'Klumbys; 
BFombergė, liepęs mėn. 14 d. — 

. latvių kųn- Paulis: - Urdzė ; (Ja\ 
zep e ,Į>roĮ iš)j; • (Xderbur ge,rugy 

tn'ėn. ,.20 d.?-A- latvių kun.
Aiigitst Kėile, Lūebeęke, rugpiū-. 
čio žn^/mĮrė- latvių ■.ąr&yyskjp, 
pas dĖ..^aniš;MatūlK, Rygoje, ir 
s'ėkiėĮdpėč: Johanna Briitschy; 
S^t^rtek-Įisjbaįgė; savų jpagęr- 
bhųb isyĮĮžskiū “.Hębraj ąms

kvapas tueniet visados supo mū
sų liepalotini kiemą-

Vešli, medinais apkeriejusi so
dyba (dar mamos tėvuko už
veista kaimui i viensėdžius bar- 

pAski^hj pušnjetį mirusius ku-’vonią Kristaus brolijos pamal-į stanti) mano vaikiškame augime
u tirštai dunksėjo net iš trijų |mums labai 1

Po pusryčių kasdien vyko Bib I 
jos. Vyriausias Bažny-j 

čios tarėjas kun. dr. Gottfried1 
- kląi-| Kląpper D. D. D. D. iš Hanno-j 

•verio pasirinko tekstą iš Seno-! 
jo Testamento Genesisl. Mozės 
17, nuo 1 ligi 8 skirsnelio, veng
rų gimnazijos evangelikų tiky
bos dėstytojas kun'. Ferenczy iš 
Kasti,- prie Ambergo, iš Mato 
Evangelijos 8 nuo 5 ligi 13 skirs
nelio, bei vengrų kun. iš Stutt- 
garto, Gėmes, Laiško Pauliaus 
Galatiečiams 3 skyrių (Kapiteli). 
' PpjBiblijos studijų kasdien vy- 
.ko-paškaitos. Prof. Dr. Theolo- 
gie' habil. Pochlmann iš Osna- 

. bruecko. skaitė paskaitą “Krikš
čionis ir tauta”. Referatas liute-

ronų požiūriu. Antrą dieną — 
vengru kun. iš Frankfurto Gvu- O v
Ia Czeri ‘Dievas tautų Dievas”. 
Referatas reformatų Bažnyčios 
požiūriu. Trečią dieną Bažnyčios 
tarėjas kun. Ratz darė praneši
ma apie Liuteronu bendruomene 
nuo Pasaulių Liuteronų Sąjngcs 
suvažiavimo Budapešte (Vengri
joje) 1984 metų. Po paskaitų 
vyko gaivos diskusijos-

Kzzn. F/. Skėrys 
(Bus daugiau.)

raitėsi avietės ir skė'es 
krūmai (jų uogos mes. 
žades vaikas — žalias nuodugniai 
nuskabydavome nė nežinodami, 
kam jos turi atrodyti nunokę).

“ Tio skėrtašakiai, stangrnlieme- 
niai alkmiai buvo ne tik sodybes . 
papuošalas. Jie globojo kiemą, į 
siausdami nuo piktų vėtrų, o vė- I 
liau __ didyn ir drūtyn^ įsikero
ję. davė kaitrios -malkoš virtu- 
vei, taip pat ir sijup spipvyninę 

žioma (^idziaja
duonkepę krosnį.

% *
Nuostabiai kaistas ouvo'šis siau 

ras — tarp Šešupės ir abipus No
vos ligi Daneniunė;*; miškų — ly
giausių lygumų iąykininkų Imas-: 
tas. čia dirvos vaga t^ip der i, j 
•jog pyraginiai kviečiai įdvigubai 
neša nei aviža ar dirsėto ir pie- 
rese apie šv. Tona sodrus* sienas 

euh. i storas pradalgei zydėda-

•t'tA ,e.

pekla

ū-ais. O vaikams lauktuvių išvy
nioja iš kopūstlapio dar užsiliktir 
sios dešres galą, vėju ir šalna ik- 
vipusį, arba duonos žiaunelės 
kriauši, kieta ir sausa, kaip šaka
lio skiautė- Bet viskas dabar — 
daug gardžiau valgosi, nes tiė 
Įdėlio likučiai yra toli išvažioti, 

net ir šiaudu kūliu pasipliskin j daug apkeliavę. . •. .
ti- Bet kai prireikia lengvesnio i 
prakuro malkelės, arba padargui i 
doro lentgalio, kluonui strypo ar 
prakiurusiam stogui šatros — 
mūsiškis zanavikas jau turi iš j 
vakaro gerai avižomis įsišerti 
bėrius, riebiai prisitepti stebules 
ir dobilais, prisikimšti pakulinę!
pasostę: bus ilga kelionė?- *

Pro tamsį, dar nė aušrai ne- 
pakirdus, botagu iškilmingai pa- 
sipliauškinęs ir taręs "Dieve pa
dėk!” — jis išsuks pro kryžkelę j 
j nuobodų vieškeli ]ink plačių
jų Gelgaudiškio ar Karčrudės gi
rių. Ir tada galės valandų valan-

myn mesdamas, kartais net į vif 
sugalvį pataikydamas..

Raudonomis kekėmis nutvis- 
toli neužmato-j kę šermukšniai prie bulvines* 

vaitų bijūnais sviete. O kluono 
vėhmoje namo’ gaju mirguliavo virpėdamos dre. 

bulės, pro alksnių juostą dro
viai iš-istiepdames (tai iš jų dau
giausia pavasarį kaikvabaiiu iš- 
kratydaveme).

Ties vaismedžių sodo kampu 
ir prie di rželio dar smaginosi 
atlašios liepos — Įyg kraičiais ? 
aptekusios marčios, puikybės ku.v 
pinos. Ir mes, vaikai, turėjome 
gerbti j u įsivaizdavimą, nes —. ji 
aplinkui dažnai šurmuliavo, spie
tėsi zvimbuolės bitės, tad mum>. 

lėta šlajų gurguolė... Visų pasi-*nei į pašake< karstytis, nei arti 
zlgti, siegais įžilę, apšarmojusiais | išdykauti nepritiko.

P. Orentaitė
(Bus daugiau)

keturis
— Ar tamsta turi tik vieną 

sūnų?
— Taip, bet jis sukelia rūpės- . 

čio už keturis...

Ministerio pareiškimas

Sakoma, kad JAV žemės ūkio 
miriisferis, susilaukęs priekaištų 
uą anekdotą apie Vatikaną, su
galvojo naują juoką. Girdi, žydų 
sinagoga Niujorke ekskomunjka- 
vo Mčęę-.-iĮes rabinas pareiškė-:' 
“Jei Motė butų pasukęs i deši

Tur biit, dėl to medienos stig- 
liar.s mūsų tėvas, vos tik ūkio 
vadžias pasičiupęs, tuoj priskiie- 
gė gausiai nuosavo medžio. Visa 
paname patapo plati lyg bajoro 
dvaras. Ir kaiminiu kejiuku pro 
sali keleiviui praskambant — jau 
nė trobų nesimatė viendidžiuliai 
alksnių šuorai, vien ųžtvartės ’ nę, o ne i kairę, žydai būtų turė; 
jovaru balzganos viršūnės. ję arabų kraštų alyvą”.

:elbe Dievo
2 < - * - ’ '' - - >. _M

^7 i
IA I 1

BCFESTINGAI iSPILDOMI RECEPTAI • FANNIE 
DUXYNAI * KOSMETIKOS REIKMENYS

Vinco Madfino, P. Tonfko, V. Shmkct

KtS&nt iftrtipšhlalbtl rirtadfjos, ffiustrnotoa nuotraukom!* t

Batą Jokią pirmūnės Juo«ės Vaičiūnienės atsiminimai apie d*rir. 
Matai beijų Istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojat, 
dera*, gėrfntia autorė* puikiu diliumi Ir surinktais duomenim* 
bal ufltulialai*. Studiją yra 151 pusi., kainuoja tX

’ * > VLKNHO IMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke tprsž; 
Sag Tvoto Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne ttn» 
gyvenimo bruofą ipraiyma*, bet tiksli, to laikotarpio buities Iit»

' rtudija,'ątaktrrtyta ikirsnėliais. Ta 203 puslapių fcim 
tik.uiti. 4 1 i • i,.

fltomto! paraiyta-rtndija apie Rytprtrins, remiant Pakalu** 
taAgtvoa apafalEt? duomenimis. Aprašymai Jdomfls kiekvienai 
Setoviiri. EeMHnya Įluatruotaa nnotnukomla pabaigoje dūodim 
▼ftmardUg pavadinlma’^b )ų vertiniai j voklefthj kalbą. Laba

ĖAtHttp LIMB rašytojo* Petronė OrtotofiS atf 
mJtaknaJ b minty* apie tam coli ir vietas neprfk. Lietuvoje Ir plr 
malataia Klierikų o kūpa  rijo# metais. Knyga turi 254 puslapiu

> JULIUS JANONIS, poetas fr revoHnctonlerlw, nertųjų 
Pa br UaidngiJ taterpretoojinms gyvenime ir politikoje; tik s 
hETffo Jalinsko knygoje «rie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po* 

Dabar būtų J< gaMm pavadinti kovotoju ui fcnogaus telar 
Kayg* y*a d5d*bc formato, 265 pualapią, kainuoja M.

Atdara šiokiadieniais nuo 
? fsL ryto iki 10 *aL vakaro,

ZTjHLMAN, B.S., Registruotos vristtomkaa

For constipation relief tomorrow 
, reach for EXkLAX tonight <

Ex-Lax helps restore your system s own natural 
rhythm overnight. Gent *y. Ocpcudably. Try' it tonigh 
You’ll like the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax tjgįfejfeg
“The Overnight Wonder!’

Read label and follow 
directions.
C Ex-Lax, Inc., 19S2

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

jH tom** ------------------------ -—--------------- - ------ 510.00

2. Prof. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl.

II dalis, 229 psl._____

3. Miko šileikio, LIUCIJA, proza. 178 psL _

4. Jininoe Narūnės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl.

Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. ----------------------- ---------

J. Venelavo*, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.
60 psl.______________________________________ __

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St., Chicago, m. 60608 siųs
kite čekį Ir pridškta vietų dolerį persiuntimo RiaMoma.

$6.00
$6.00

85.00

$5.00

5.

6.

$4.00

12.00

ne atsivangauti pasisnūduriuoda- 
m, ar kup ties pavėsiu, ties ko
kios sodybos užuovėja staptelti 
priešpiečio — iš skrandos kiše
nės išsitraukiant kietos dešros

KAIP SUDALOMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali, daug 
padėti teisininke Prano ŠULO 
neruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legaiiškomis 
formomis.

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

yra seniausia, didžiausia ir. turtingiausia lietuviu fraternallnė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metoz.
SLA — atlieka kultūrinius darbus,, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 

darbus dirba. , jį ’ y, -
SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleri? 

apdraudu savo nariam^ --- 'y.' ,:.
SLA. - apdraudžia pigiausiomis kainomis- SLA neieško peise, 

nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki 510,000.

SLA—apdraudžia ir Taupomąja apdraudė —Endowment 
Insurance, kuri’ ypač:naudinga, jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiaL'' i '

SLA —vaikus apdraudžia pįf&a. terminuota apdrauda:. ui 
$1,000 apdraudos sumą temok* 'tik,$3 06 metami.

SLA kuopu yra visose -lietjjvnj- kelontjpse. - 7- .
Kreipkitės i. savo. apyHnkėą feĮppų veikėjui, 
Jie Jums mielai pagelbės i SLA? jrir«šyt£ ■ ;

*■ . . ■■ I • ’ * .i? .» c . s- -N-, _ <■» - t . ■. > - ■

307 w;30th St; Nęvr'YorkiįtsLlB(rtl . 
. TeL .(212) 563-2210 " .

Inl LIUDAS MIKŠYS,
50 metų studijavęs, kaip

ŪKANŲ

jaraiė 700 puslapiu knygą, kurion sudėjo riską, £** 5ei ksd* tr

tr lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kum Jaunium Ir pro!. B 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padui 
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė MksEni vertimu* 

ir patarė mums toliau studijuoti.

IM. KJeti rtrieKaL

3 — Naujienos, Chicago. 8, Ill. 'Wednejday, October 2, 1985
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NEĮTIKINANTIS PROF. JONO RAČKAUSKO 
PASIAIŠKINIMAS
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Juodvalkio pasiteisinimo, pavadinto “Ant laužo”... šis
mo, atspausdinto “Dirvoje”, rugp. mėn. 15 d., šalia A. 
Juodvalkio pasiteisinimo, pavadinto “Ant laužo”.... Šie 
jo pareiškimas skirtas apkaltinti ne tik Gimimo Šve. 
Marijos par. kleboną Chicago j,bet ir jo bendradarbi kan. 
V. Zakarauską. Kaltinimas liečia dėl jo motinos, P. J. 
Račkauskienės laidotuvių, o taip pat dėl ųlaidotuvių 
mok- AA. Rūgytės, būk tai jai klebonas atsisakė pa
skutini patarnavimą. Tad jaučiu pareigą atsiliepti ir 
paaiškinti tas jo paskelbtas nuo tiesos nuokrypas, są- 
rišyje su minėtomis laidotuvėmis.

Savo pareiškime prof. Jonas Račkauskas rašo, kad 
jo motinai mirus, klebonas neleido kun. J. Juozevičiui 
ir marijonui Duobai koncelebruoti kartu su vyskupu. 
Ii- tuo buvo vysk. V. Brizgys pažemintas.. Be to, klebo
nas su kanauninku stovėjo zokristijos tarpduryje ir 
prižiūrėjo, kad minėti kunigai, neimtų koncelebruoti. 
Paskaičius jo tokį pareiškimą apie tuos du kunigus, sto
vėjusius zokristijos tarpduryj, lyg jie būtų kažkoki rū
stūs žandarai, betrūko jam dar pridėti ir su kardais, ir 
budėjo, kad tie aukščiau suminėti kunigai nebandytų 
įsijungti Į kcncelebraciją. Paskaičius toki jo pareiškimą, 
nesinori tikėti, kad tokią netiesą galėtų rašyti profeso
rius ir daktaras’?!

0 vistik jis ją parašė. Nei klebonas, nei kanaunin
kas nestovėjo tarduryje ir nesaugojo minėtų kunigų- 
Bet tai dar ne viskas. Jis savo opareiškime skelbia dar 
didesnę netiesą, kad klebonas minėtiems kunigams pa
sakęs, jei vyskupas laiko šv. Mišias, tai jis pats viską 
atlieka. 0 marijonui Duobai pasakęs, kad jis nedrįstų 
skaityti skaitymų jo bažnyčioje. Jei toks klebono drau
dimas yra pono Jono Račkausko fantazijos “kūrinys”, 
tai tokio svaisčiojimo nereikėjo talpinti pareiškime. O

jei jam tokią “informaciją” suteikė aukščiau minėti ku
nigai, tai tenka labai apgailestauti, nes tai skaudi ir 
įžeidžianti netiesa, diskriminuojanti parapijos kle
boną.

0 kas liečia mok. A. Rūgytės laidojimą, ne iš jos Pa
rapijos bažnyčios, tai ir pats p. J. Račkauskas savo pa
reiškime tvirtina, kad šeima apsisprendė jai tok) patar
navimą atlikti, ne iš jos bažnyčios, kuriai ji priklausė. 
Reiškia, tokia buvo šeimos valia. Tta’ėl šeimai ir nebu
vo reikalo ki*eiptis pas jos parapijos kleboną ir jo prašy
ti, mirusiai paskutinio patarnavimo. Juk p- J. Račkaus
kas atvyko į Gimimo Švč. Marijos parapijos kleboniją, 
ne tokio patarnavimo prašyti, o tik kun. F. Kireilio pa- 
įtaigotasr, kad būtų mandagu pranešti ir jos pai-apijos 
kunigams apie mok. A. Rūgytės mirtį ir iš kurios baž
nyčios ji bus laidojama. Jam atvykus, kun. V. Mikolai- 
tis paaiškino, kad laidotis galima iš bet kurios bažny
čios, tam leidimas nereikalingas.

0 kas liečia koncelebracines šv. Mišias, tai kiekvie
nas parapijos klebonas su savo pagelbininkais kunigais, 
pagal Chicagos vyskupijos vadovybės leidimą, nustato 
tvarką ne tik visų bažnytinių pamaldų, patarnavimų, 
bet ir dėl koncelebrancijos. Ir todėl kiekvienoje parapi
joje tvarka įvairuoja. Ir tai ne tik lietuvių, bet ir sve
timtaučių parapijose- šioje parapijos bažnyčioje, dėl 
gausesnio laidotuvių skaičiaus, koncelebruojama tik 
mirus kunigui,jo tėvams ar kunigo artimoms giminėms. 
Šiuo atveju, reikia apgalestauti, kad minėtasai marijo
nas klebonui neprisistatė ir nepareiškė, kad jis esąs mi
rusios p. Račkauskienės giminaitis.-Tai ne' klebono kal
tė, o marijono Duobos. ' >/

Dr. Jonas Račkauskas priekaištauja Gimimo Švč. 
Marijos parapijos kunigams, kam jie nesiteikė atvykti į 
Jaunimio Centro salę, atsisveikinai su mirusia jo teta, 
mok. A. Rūgyte. Tai jo priekabingas priekaištas. Ypač, 
po to, kai jam kunigų buvo paaiškinta, kad jie tą' sek
madienį bus užimti. Bet tos parapijos kunigai, mede. A. 
Rūgytę lankė, kai ji gulėjo Šv- Kryžiaus ligoninėje, mir-
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PAGYWBt Kanauninką Zakarauską }<►>* Ąntan|«f Raąfcenr ©ftfb 
na Tridienė p’ Ang*1# KstĮkfA

tpiUmieim tiiĮcųft»> u 
prasytų ^kearuAo iy-
mUi daugiau apie 60 įmonių, 
lorejo beda* svečiams suąc||iRti- 
Pąbūviiu pirmiuihkwvQ. A Ręp- 
šieųė pajamas tvaikė Triži«nė, 
c salėje tvajrką prižiurę© Kiti- 
lienė.

Repšienė pasidžiaugė, k&d at®

daug- žmonių. Savo ir stttBrįpKu- 
v-ar4u ji pasveiklfw kanau

ninką ir dr. Vytarą-P.

I pasakojo, kač sh kanauninku 
dn-bo visuąmęĄtei Rfigist- 

' motoje JAV LB tr jajn 'labai iuą- 
lonu kanaiwamku dtr&ti, nes 
jis e<ąs tele<*antiškas žmogus ger
biąs kitų į-otikinimus. Pirm. 
Dargis paprašė kanauBinkų su
kalbėti invakaetją.

Kanauninkas padėkojo kpmi- 
tet»» surengusiam vardadienio

* < * , • * • * * T , r

jnimmima ir pagerbimą ų ju- 
kalbejo trumpą įnvokaetįąj

Repšienė pripmjė ^susįrinku- 
sients, kad šio vardadieni© ini- 

I eiatonus buvęs Kazys., įįųriifs- 
-kast .padėjęs stambią -sūmą.- var
dadieniui surengti. / 
.Užkandus skanius 1-inėsGS, - 
kėpų. dešrų ir kopūstų,>Ąn.ta- 

■pas Marma pasveikino kanaunin
ką Spaudos - khibA valdytos ir

buvo vafduvim-nkas -niekur sts varduviDiūke-Jpager- f kanauninkas .yra į Spaudos
k;inaunink;tk Všcfov;is *Ząkaratis- bimas nebuvė skelbianiasCT,: * [-klubą narys ir į aftft kia-
Kas. • . .7'-’ - .. -r - ■ Komitetą sudarė. 3 tikaeos vi-.' -mus 'susirinkinms.-

r • Ignas Petraųskajb^primifle^kad 
_ įis

menkesnės. reikšmės už jo atsisveikinimą Jaunimo .Cent- r^>s.1dkunpahto pastatytą -komisarą- ir g^dih-^Budgejxy-ys ^yįinkės^ JĄV .LB 
ro salėje? Taip pat šia proga, tenka Ponui Jonui RaČkau- ^seivijps į^nigiją? Pagaliai .̂ k^.reiškia toji jo.sy^įnė-J parė^gpųąjk
skui priminti, jei šeima apsisprendė ja pašarvoti Jau- ■ * a^5a:T. .K^-7 .W*5’■$: ^ Pasireikšti? "G^ jis

■ vuU'A'i ^1- dgi štš-fei. Kamftetas -nebįiik) tik-J 
džie-je. ėikaįąs;' ‘‘Dalijas”-• -sšieje ras,visi stalai bus už»»tįj, nes ! halių vardu. Priminė visiems

- - . . . t-. ’ . - -f * 1 - .f - - }

bimas nebuvo 'skė&iairia&rk
. Komitetą sudarė 3 tikros vi

. Salėje Ihiyo. sustatyti .-keturi suomeainiių orgarnzaeijn keikė 
  i, j    ’y ’ ‘ ‘

- JT -r-f T-L _L-H~ -

ties patale? Ar toks jų, jos sergančios aplankymas ir ,UKy^lomkose,
■n

Žemaitė
RUDENS VAKARAS

ŽEMAITĖ

•’udens laiku — nuo visų šventų lig advento 
pačios sti u.go'ios dienos, ilgi vakarai, ilgos gai
dystės. Tank ai dieną lietus arba šlapdribos, o 
kad ir sausa, i;.a-a*u*', vienok -r-,labai prailgtų, 
viena dar tik Icvynių metų — kertikėje pa-

nimo Centro salėje ir jai paskutinį patarnavimą atlikti 
ne jos parapijos bažnyčioje, tokią pareigą atlieka ir tos 
pasirinktosios bažnyčios kunigai ir, reik manytų jie tą 
ir padarė. . . Ą

v * 4*'
Dr. Jonas Račkauskas savo pareiškimą baigia kurs

tančiu ir lietuvius katalikus skąl.Untįu atsišaukimu, ke
liančiu jų tarpe bereikalingus erzelius.3 Jis šaukią, kad 
jau atėjęs laikas, daugiau dėmesio skirti “Mūsų” (neži
nia, kodėl jis rašo “Mūsų” kabutėse), kunigų ir klebonų 
elgesiu ir pradėti atitinkamą akciją, nes jie mūsų tihka- 
mai neatstovaują ir nepatarnaują krikštui, vestuvėse 
bei laidotuvių reikaluose-

Tikrai jo toks atsišaukimas skamba grasinančiai ir 
lietuvišką — katalikišką visuomenę kurstančiai. Mums 
toks jo atsišaukimas daugiau primena okupuotoje Lietu
voje religinių reikalams,, okupanto pastatytą komisarą 
Anilionį, kuris grasinimas gązdino kunigus, kodėl jie 
nepasitarnauja visomis išgalėmis Įgyvendinti komunisti
nės Maskvos atneštą tautai vergiją, o dr.Jonas Račkaus
kas grasina atatinkama akcija išeivijos kunigams, kodėl 
jie neatlieka patarnavimo nei prie krikšto, nei vestuvių, 
nei laidotuvių reikaluose.

Apie kunigams grasinimus okupuotoje Lietuvoje

_ .............   ... .. - — . .. . ^ŠM tjžėįč^aši-
mano kadjr AmeHkoje.gyvuoja sibiriniai gūlągaiT'V.Bet 
gi, Amerfe tokių. “įstmgų”. neturi; ji; demokrMinfš kraš-

‘ f ° ■ ’ J-. ■ . . - ... -nycicųe, -tąi .kanaupinkąs _• jam

Be toGtėnką jio paklausti, kokio jis, is kui&gų ynąsi- j . Barzdufca, Ur-^ąiny s.
genda atst^avimo^ Kada ir koks jų.atstovąvinms ture- lr :£1Tor§a‘^zuotoj 

k,-,4-4 9' T^^Aa.4: r '.'-j ’ f- ^;
; Aninas pįeskj’s kanauninko

tas, taigiabfeais ■gr-ąsiaįmais nereiktų grąsihti. ’ ’

Be to,; Xęnką jo paklausti, kokio jis;- iš kunigų ’’pąsi

tų būti? IfĮ&odėi jis tokių ąpkąttinimų apibobdrinavisus 
lietuvius tWgus? Kokiose lietuvių parapijose-lietuviai. . ...
taigai aft^kė patarnauti tikšta- vestuves® ir iaide-' Sk’
tuvių reikaluose? „Toki kaitimmą
mesti jrra dąuXiau,;hegu gėda, /ir dar didesnė gėda, kai maltis, gražiai išaiškino.varduv;- 
po - lokioL ^grasinančio gąžĄihrmtr . įrašomi . Įsigyti J žst^er^^hę-Įr'.. f^tąre
titulai. :.; r /. , ; >/• '- į ‘ ;, jJi vwrtj^-.. ' ? .5/'A

7 ’ . ė' \ \ 1. QswMas ’I^^.--gapr2^:žq<ižio5
ŠiH proga, noriu paminėti, k^d -cfaug ka-s, paskaitęs bet pirm. Repšienė'.tu^jąęr^ pu- 

grąsinim^ 'lietuviams kunigams ištarė: uMęs,;fiętaviąi, Uaukė ir pastebėjo, kad sudrin- 
tokius daktaro ir profesoriaus pareiškime tvirtinimus bei k6me kanauninko pagerbti.-o ne 
liūdime dėj’hfiok. A.Rugytės mirties. Bet’už vis labiausiai ^5k?JtaJ suv^^- M. Gudelis 
turėtų HųdĮti jos sesers sūnus, p. Jonas-Račkauskas;nes I k^šibnė ir jam neleido^de? 
jei ji būtųtjuvusi gyva, ji jam niekad nebūtų laidusi to norėjo pastebėti, kad tfhiė- 
skelbti toki’p neišmąstyto pareiškimo ir tokios nefįesos liūs, šerininkas, bet kurį antra- 
dėl laidottfyių ir lietuvių kunigų,kurie jo galva, netinka- ar trečiadienį-po '?, vąh po 
mai atstovąuja ir menkai patarnauja jo suminėtuose ; pietų gali užeiti i Naujienas./ 
reikaluose?'; < ' ' V- *v naiamu bei i™™..-,ia1

r \ • ' ’ , . \
.y į. Kan. V. Zakarauskas

ir 
pąjamij bei. išlaidų knygom jam 
bits mielu noru parodytos.^ . ’

(BUS daugiau) ’
^gjį^H
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Javai, bulbės ir daržai — viskas nuvalyta, tan
kiai jau kūlė iškultą ir mynė išmintą. Moteriš
kos ir vyra' tankiai kartu troboje pasilieka; ta
da bešnekučiuodami ir pradeda jaunuosius į 
ras skirstyti.

Bimbalų sodoje pas gerą ūkininką, labai 
siturintį, Tadaušą Milašį, visi, vakaro apyvoką 

| apėję, gyvubus uždarinėję, susirinko į trobą. .* gerai sriuobia. f S 
i Mergikės — viena samdyta, dvi pačių dukters, p — Ne, sako, po nedaug tegeriąs.... Gyrė gy- 
visus dar devynių metų kertėje pa- įrė be galo, paskui užpuolė klausti: kiek duosi 
sišnybždėdamos, pusbalsiu dainavo. Vaikiukai dukteriai dalies? 
du — vienas samdytas, tvirtas vyras, raudonas, 
kaip burokas, antras geras pusbernis, pačių sū
nus—ir piemenukas, nusivalkstę, atsiriekė duo
nos pakramtyti- šeimininkė — neebjauna. bet,

po-

mės, tėvas jo ar staršina buvęs, turtingas be ga- į penketą šimtukų galiu duoti, o prie to daliKKad 
i lo, arklių, ar dešimtis, gyvulių nebeatsimenu : gyvulių turi gąusiai, galės parduotu ir skolą-už- 
kiek, trobesiai kaip stiklas, žemė, kaip daigynas, simokės, Dar būtumėm šnekėję, bet Banbjvs 
tik tėvii senukai karšinti, daugiau nė kokios pastate nūšbutali. patraukė Venli _fnr Km-

nuolankos.
Ką piršlys šneką, tai rokuok pusę arba 

trečią dalį teisybės, o prie to... .tur būt, arielką

— Ne, sako, po nedaug tegeriąs.... Gyrė gy-

— O motina švenčiausia! — vėl sušuko pa
ti. — Dar nematęs mergos, nei ji vaikio, o dalies 
klausia!

— Na, motin, juk reik žinoti; kad jam bus

pastatę pusbutelį, patraukė Vėplį,.-— tur būt, 
prašė, kad jo dukterį pirštų, — bet jis tiek -pini-

■ ■* '♦« '

juk Marijonos
gų neduos, ir jo vyresnioji su yda.

— Kas yrą, — sakė pati: — 
vaikas mirė, o -taip toli jaunikis nieko nežinos.

’ — Taigi ir aš nebėsfklausiaų, ką ten juodu 
šnekėjo. Tariau: — Onikei ne striukas Ir išva
žiavau namo. , '

— Tegu juos bala! — sako pati.— Gal koks 
girtuoklis, o dą/> mat, mergą turi mylimą....Jam 
pačias nereik, tik pinigų ieiško. C

porą riestainių suėsi, kol aplinkų' apeisi pa- 
i virto į lovą pasilsėti, šeimininkas, diktas žmo- 
i gus, jau truputį pražilęs, užsirūkęs pypkę, atsi- 
' sėdo ant suolo
t — Užmiršau dar pasijuokti. — sako šeimi
ninkas, — kad Gudikų Vėplys užpuolė man 
šiandien žentą piršti. ..

Visi nutilę klausėsi, pati tarė:
— Na, meldžiamasis, iš kur? Nes jis visada 

toli perša ir niekuomet nenuPerša.
— Nebeatsimenu, rodos, kad iš šilališkių.
— 0 motina švenčiausia!, ar aš ne->kiau, 

kad iš tolo!
— Koks ten jo gyvenimas miltai byra! 

Jaunas, mokytas, vienas ant dviejų valakų že-

maža piftlgų. tai nė žygio nedarys.
— O kad jis toks -turtingas, kam jam tų pi

nigų?
— Motinėle, ką darysi, kad tokia mada!...

Pasakojo man Vėplys,katį' Jis turįs mylimą mer
gikę,. O tėvas, nenorėdamas, kad , sūnus pliką 
paimtų; tokį štibelį padarė: turįs dvi <hikteris„ 
— jau įleistos už vyru įr dalys ’atidaotos,—da
bar matydamas, kad bi^Rą nori sūnus vesti, 
supykęs dar po tris šimtus iš gyvenimo dukte
rims užrašęs-ir žentams tekSeJrus išdavęs Da
bar sūtitfs tikdamas tttri pinigų’ieškoti, kad iš- 
simokėri)

— Na', ką jam pasafad?
— Sakiau taip: jei teisybė jTarkaip. šneki,

— Mat,. ntotin, kai parves pačią; mergų ne
bemylės. . Bet .pamatysiu kokį tų žentą išslsjįir- 
si! Ką tik prąrfės rirsti, tuojau išrrndi y&s 
Bus ir tau A Z'i*

— Ąha! . Rugienis ar nė .pats kaitąs bu
vo! Ar. reikėju jspi pinigų? Ko -neleido Tekiu 
kės pi Gėr^iį^o, kad juodu mylęjoąį? . 
ne! “Be aštmmių gimtų Hepriimąių žento! 
Toks mano gyvenimas . Teklikė ’viena!“ 0 tai 
dąbarijam aštuoni ,3irhtal • žtstviš 
moj skambiną Rmtus! ” ' - -

/ < . (Bua daugiau) t
€ u t ' f • ' ' ’ .►jk ",r • x v* M

— ' »■' ■" —*" *1 * . ~ r-,- --
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tokiu adresu:

kari fte -netofta^. Kalti tie žmc •

riarrras p£4renkti MftterarKtoi, jts

TeL: 562-2727 arU 562-2728
f

st. Petersburg, Ha., 12:30 vai. p.p. i 

ii WTIS stoties, 1110 AM banga- I

prcmjWBb taw JtfllJt j

TEL. 2334553

Service 461-8200, Page 06058

prisipažįsta, nefc per 2 mėnesių 
am B-refevo.
Antruoju nusikaltėliu, pasekei 

premjeras Patents, yra adm. Pie-'

VM«tyb«. TV-rtmanA, kad pW« 
prez. MUterandaM pataręs karte 
wnršsbe<wi atristeatydiRti.

Atšilt ttydinęs Žfenou. išfctan-

ke vtb kalti du ANWRihyt ir 
I Ws WhMoM.

fcfrtėfRmiM temps Prancū- 
zitos ktro Charts ffe-I
novt. Jr? toro jfe-

5H-» atsakmęo* u4 dviejų lai
vų Naujosios miškam

dtormą fr 'padarytus wwbtofhfs

“Lietuvos Aidai”
* *4

KAZĖ BRAZDžlONYTĖ
Programom vedėja

Kasdien nuo pirmadienio iki pen k- . 
tadienio 8:30 vaL vakaro,

Visos laidos iš WCEV stoties,

DR. PAUL V. DARGIS/t- 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W«$tehen»r Community Uūtlkag 

MicKHcinoe dirtkicriut

1WS S. Manheim Ri, We*tcb**t*r, UL 
VALANDOS: 3—8 darbo dienoznia

ĮtJHVKtAMl
VUfelEJ! RAMO MiNfHn£lHA.I

PARYHU^

»Izabelė MbtekaftSįtaė,
Lietuvos operos soižtė

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523 0440

MODERNIŠKOS AIR-CONUnTUNED KOPLYČIOS

Tde£ 778-5374

— Maskvoj Kasparovas lošė 3-žtfalgybOs slepiamas

Pats’svarbiausias naujos K

J

Florida

TeL (813) 321-4200

II

Dr.-ALG. KAVALIŪNAS
Vidaus ir kraujo ligos. Nechirur-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIAL YBi: AKIŲ LIGOS 

.3921 West 103rd Street 
Vili ūdos p&Sil KstiszicjĄ

Jis įsakęs karo žvalgybai skaftdžh 
J N. Zelandijos laivus. Adm. La

INKSTŲ, PŪSLiS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 West 63rd Street

ss
I

Po susirinkimo bus ir vaišes.
Eugenija Strung y >

Ofis© telefonas: 776-23S0, 
fcHidendjos telef.: 443-5545

— Žemes drebėptarc meta Mek- dauguma- Gyventojai pasisakė 
intpję žyntSSfccUifgiaB Žmo- prieš.teroristus.

5540 S. PULASKI RDS 
Chicago, UL 60629 
TeL: 585-2802

' — FįuridžįąLb pbninNąij Bal
savo . 9 mflijonši gyyėųtbjų. ^d-žiabo-pl-bvHiciją.
Pfimiįėro "GandRi/vadovaujama --------- -——------
kbngfėsp partija'laimėję- —Aukse uneija kainavo $340.

' ę OPTOMETRISTAS
< KALBA LIETŪVSKAI

2618 Wi Tlst St; TeL 737-5149 
Tiriiu ‘aidi. Pritaiko akžaioė 

. • ir “contact -tenses”.

==-- •— A baigė -nė vienas 'nekinnėjo. Kar-
—Patsi'svarbiausias -naujos Ki--^j^vaš-įtąri 4%, -o ^Kasparovas 

rijos vyriausybė rikslasrttm bū’.i .—43&P’ 
krašto ii ūkio sutrjarkymas, tai ė 
Tengas, perduodamas' dokumen- l

^3

PERKRAUSTYMAI i

V

-

SOPHIE BARČUS

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI \

Naujienos. Chicago, 8. TU. 19E >, Oc

.'HT •SEABT

I
r

i 
I

Leidimai — Pilni* apdrrods 
ŽEMA KAINA 

Priimam Maste? Cbarga 
ir VISA korteles.

R. ŽERtNAS. T»I. 925-3043

I

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Šeštadieniais ir sekmadieniais 
tfno ^30 iki WL ryto.

Stoties WOPA - 1490 AM
- Iti iMiuui'iTHOs H TffOSV 'Studijos

Marquette Parka.
r .” *■

Vedėja ~ Aldena Oeukut

7159 So. Maplewood *A ve.

Ydčf. 778-1543

■

4 f**>

Upytės Draugiško Klubo narių 
susirinkimas įvyks penktadienį 
spalio-4 dieną, Anelės Kojak 
salėje, 4500 So.f Tajman Avė. 
Pradžia 1:00 vai. po pietų.

Kviečia visus nerius atsilankyk 
ti. Po susirinkimo bus vaišės.

Joniškiečių Labdarybės ir Kul
tūros Klubo susirinkšm^jLjvyks- 
antradienį spalio 1 dieną, Ane- 
.|ės- Kojak salėje, 4500 So. Tal- 
man Avė. Pradžia 1:00. vai. po 
pietų. • , -

\ Nariai kviečiami atsilankyti hes/ 
yra daug reikalų aptarti. -

Po susirinkimo bus vaišės

Lietuvių Brighton Parko Mo
terų Klabo poatostoginis narių 
susirinkimas įvyks ketvirtadienį 
spalio 3 dieną 1.vai7 po pietų,; 

.Anelės Kqiak šulėje, 45QCį Sto- 
3? aiman Avė. Nares prašomos at
silankyti, nes yra svarbių reikalų

LESTER CROWN TVRĖS., į 
-s AIŠKINTIS '

WASHINGTON,' D. C. At
sakingas -knfšbo apsaugos papei-j 

>:gūnas,' liudydamas, gamybps ko-į 
mitetui--.pamškė, kad L65^.1- 
Crown bendrovė turės aiškintis 
karo- medžiagos- komitetu^ jeųju 
norės gauti didesnių krimto a-p- 
>angos darbų. “• - j

.Pri'es keĮiš ė»ęĮ«s Gite^ berfd' 
;r|A’'ės./a^E&vįs, liūdydarias kong 
-■į£sd kąd,
bendroves atstovas, įferetfernės' 
gauti didėli T užsakymą,’ kimštėr: - 
Įėjo-kelis ?doįerius, bet^aĮ' būva- ■ 
si nedidelė .suma: Šis- pareiškiu 
-mas gulėjo krašto -apsaugos da- | 
kt’.mentiinšęl bet "Mar visi • tie ■ ■ 
cl.^mnentai< atidžiai' perverete-:® 
m i. Rastai Qrov.rn bęūdn>vesAts->i 
tovo -priripažimnu’s, "kaid 
di knžfeas^kirnŠtelėšblcėiiš dofe- 
rhis tai_ dabar kalte; mfe'c!žmgosi-; 
gamintojai negales, duoti jokioj 
Makytrite10rp^Wdrcy^4

Tc&š -rirtantnas urinates, kąr! 
' už $4 vertės išvietės- sėdynę p^-' 

eiiiė S600- Tie reikalai jau pasi- Į 
baigė. Pei’Hiekėtos sumos, kad -ir 
už mažiausią ■ dalyką, privafes- 
valdžiai būti grąžintos.

—

į *-- - . ~ ' •-"—
-Kašfnire -srityje įvyko su-

i sirėmimas tarp Indijos ir Pakis-
- tani) tari) jėgų- Indijos kariai su ' 

- stab'Že ^’mkty siuntimą i Pun V- *• • *” **

Lietuves Opfcros Solistė

- SK/re-
V 7-'^&- 5<AlTiENi7rc

Mirė 1985 jn. rugsėjo 28 d. Chicagoje, sulauku
si 76 metus aft^aus. Velionė gimė Lietuvoje, Vil-

tėvas ir sūnus

2533 W. 71 st Street
1410 So. 501h Avė., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODEMIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

ZZ

VANCE FU m E R AL HOME

takų chirurgija.

Aadrtustaę perkreustymas 
■' K Įnirty itetumy.

ANTANAS VILIMAS
J TeL 376-1882 ar 376-5991

MAtlA A. KŪNAIS

Gyv. Chicago], Marquette Parko apylinkėj.

Mirė 1985 m. spalio 1 d., 7:00 vai. ryto, sulau
kusi 91 metų amžiaus. GimuĖŠ Lietuvoje, Klaipė
dos krašte.

f

Amerikoje ir Kaliadoje išgyveno 36 metus.
Paliko nuliūdę: brolis Vilius Buntinas, brolio 

vaikai: Aklorm Buntinaitė, Gilrna Ėleksis, Ramū
nas, Martynas, Gedvydas, Jurgis ir Arvydas Bun- 
tinai ir jų šeimos; švogtttia Grita Guntinas bei ki
ti giminės, draugai ir pbžįštami.

Išlydėjimo pamaldas įvyks trečiadieni, spalio 2 
d., Lietuvių Evangelikų Liuteronų Tėviškės parapi
jas bažnyčioje, 6641 S. Troy St., 7:00 vai. vak.

Laidotuvės šeštadienį. Toronto, Ont., Kanadoj.
Visi aa. Marijos A. Kunkis giminės, draugai ir 

pažįstami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti išlydėji
mo pamaldose ir suteikti jai paskutinį patarnavi
mą ir atsiA'eikinimą. Ą

Nulipdę Tieka: Brolis ir kiti giminės..
Laidbtirvių flirek*oriai Steponas C. Lack 

Sūnūs. Tėl. 737-1213.

4

«

[kaime. Mėtėsi Vilkaviškio “Žiburio” gimnazijoje, 
vėMali Marijampolės mokytojų. seminarijoje. Studi
javo Kaune Vjėautd Didžiojo universitete teologi
jos - filosofijos'fakultete. Veikė Ateitininkuose ir 
redagavo ■žūrt.alą' “Naujoji Vaidilutė”. Kartu bai
gė Kauno konservatoriją, kurioje dainavimo mokė-' 
si Pas prof. Matini. Debiutavo Kauno valstybinėje 
operoj Aidos rolėj-Nuolat koncertuodavo Kauno ra- 

Įdiofone fr rengdavo rečitalius didesniuose Lietuvos' 
miestuose. Tremtyje — Vokietijoje ir Anglijoje — 
dalyvavo daugybėje koncertų ir davė solo rečitalius. 
Atvykusi Į-Ameriką toliau tęsė savo koncertinę ir, 

[operetinę, karjerų įvairiuose miestuose ir lietuvių 
Į kolonijose. 'Vėfeii mokino dainavimo savo įkurtoje 
| studijoje. . ■ I

Amerikoje Hgyveno 36 metus.
-J - - ~IĮ

Liko drdžfetne liūdesyje sūnus Manigirdas,! 
sūnus Ramūną^ su šeima. Broliai Lietuvoj: Petras 
ir Kazys BTaūzĘžiūnai su šeimomis, brolis Jurgis■! 
Blauzdžiūnas su šeimą Kanadoje, seserys Lietuvo-Bj 
je —Stasė Lazauskienė, felena Matulaitienė ir Joa-| 
na Kepenienė fllauzdžiūnaitės su šeimomis ir dau-| 
gybė kitų giri^iių.

A -a. veikmė pasagota Ridiko koplyčioje, 3354 
S. Halsted St,rfelef. $28-4911. Lankymo valandos) 

|antradiėfiĮ, spalio 1 d. Kute 10 v.r. iki 10 v. \Tik. At-į 
pis veik i rimas su velionė mildą įvyks koplyčioje’ 
ĮfcntnriierR 7 Md, vak. "Trečiadienį, spalio 2 d.. 9:30 
Į v. ryto, velionė. |yus palydėta iš koplyčios Į Šv. Jur- 
Įgio bažnyčią, 33rd ir UtėRhnica, kurioj 10 vai. įvyks 
■ gedulingos ši. Mišios. Pgt !šv. Mišių velionė bus pa
lydėta į amžinu;poilsio rietą, šalia anksčiau palai

doto jos vyra ą. a: Kazimiero Šv.. Kazimiero lietuvių
V'. .■(/' i* . , , V. fB kapinėse.

B. NuoširdwąS visus gimines, draugus!
■ ir pažįstamuh.tia^jrvaati laidotuvėse.

Giiiaų’J^dįntys/iSCNŪS.

1424 South 50th Avenue 
Cicero, III. 60650 

Tei.: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai: 
JEAN VAN’C E ir GEORGE SŪRINI

Aikštės automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
I.ACKAWICZ

Laiderisiu Direktoriai

2424 West 6'J 1 h Street — Tel. RE 7-1213

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

_j ~ Telefonas — 6 5 2- 1 003
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PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
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LA1KYKIMŠS MARQUETTE PARKE.
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

Klaipėdos uostas 1931 metais
(J. Laurinavičiaus drožinys)

B.EKTROS ĮRENGIMAI 
..PATAISYMAI .

Torto CMcegcs miesto IoMUBl 
Dirbu ir užmiesčiuose, 

voriotuotai Jr s^žimnyeį, 
KLAUDIJUS PUMPUniT 

4514 3," Toiman Ava,

£212 W. Cermak Road Chicago, EJ,, K M7-774J

JŠioje stovykla vėtėj vasaroja po ... . 
h^ivaiię ir kelias įvairius lietuvių <

DtL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fc , , . -i

MUTUAL FEDERAL SAVINGS

.............

. BUTŲ NUOMAVIMAS ;
e NAMU PIRKIMAS • PARDAVIMAS' * VALDYMAI 

» NOTARIATAS • VERTIMAI '1
■ • ■ ? 'i K .'A3

FIEŲ RŪŠHj DRAUDIMO AGENTŪU ' >

f. BACEVIČIUS — BELL REALT1 į 

INCOME TAX SERVICE . ' '
6529 So. Kedzie Ąvę, — 778-2233 ' *

TORONTO LIETUVIŲ STOVYKLAVIMAS 
•KRETINGOJE”

Si vietovė yra ant Hm on eže-
► Ji,rgio įlanko (Georgian 

įBay) kranto, nuo Toronto apie 
T50 km. čia yra nemažas plota-, 
žpiško kuriaue pristatyta va.-aro- 
jimui apie 20 namelių, dviem <li- 
ifesniem duoti Kauno ir Klaipė- 

T Šiltose nameliuose sutalpina po 
kelia>deširrrt va<arojančiu šeirių 
m* pavienių asmenų. Čia pav: iz Į 
<duota kaip ir visa Lietuva. Prie 
įį^šunės namelio išlietas cemen- ‘ žo. čia eilę 
Jo Lietuvos žemėlapis, kurio ri 
Jfeose yra Augustavas.

ir kiti didesni Lietuvos

z Prie žemėlapio iškeltos Kana
dos ir Lietuvos vėdavos. Netoli i 
it, slėnelyje laužavietė ir atšlai- 
tėlės pakilime sudėti rąstai atsto_ i 
Jkntys suolus, ant kurių stovy k ! 
putojai vakarais susėda prie lau
žę atliekant programėles.

Lrganizącijos iki rudens. Toronto 
'Lietuvių Namų vyrų būrelis su 
špvo svečiais čia taip pat jau .9- 
tą metą nuo rugpiūčio 10 iki 18 
stovyklavo. Apie jų stuvvklavi- ■ 
jną ir norisi kelis žodžius pasaky- ■ 
ti.

j Čia susirenka po keliasdešimt* 
abiejų lyčių asmenų daugiausia 
Jau vyresnio amžiaus, pasitaiko 
įr jaų-nęsnių. gal atostogaujantys. 
Specialios visą dieną užimančios 
programos nėra, išskiriant šiais 
metais Broniaus Keturakio kiek
vieną rytą po pusvalandį prave
dama rytinę mankštą sykiu vy
rams ir moterims, šiaip kiekvie
nas sau susidaro individualią 
tfįenos programą. Vieni Huron

Mike Šifeįkk) apsakymų knygs 
,/ ^LUĮCija** jau atspausdinta, 

pavaizduoją lietuvių 
įgyvemmę Pdd Šimtmečio 
pradžias iki II Pasaulinio kąn.

ilgesni ir trumpesni apsa- 
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- $16,559 $50,5537year.
Now Hiring. Your Area.

Call 1-805 - 687-6000
Ext R-9617

yGaunama “Naujienose” h- pas 
^autorių: 6729*80. Campbell i ’ to _ _

"MW? ■ .—. .

ĮSį- MALE-FEMALF

;. ri. AdWML:.
GINTARAS Ė čKPtNAS-

Darbo valandos: Kasdien: Bfla .
9 vaL ryto iki 8 vaL vakaro.' 

Sežtad.: nuo 9 vaL r. iki 12 VaL'C
■ h. pagal susitarimu- ' /

TeL 776-5162 ' Į J
U4» West 63rd StnM ‘ .'H

e 1985 DoeU&mtorievDMifon of 
Ssndot, Inc.,Lincoln, NeBraska fifcJOL

Chicago, 11L M629 

Tel: 778-8000.

TAISO ORO VfiSINTUVUS, 
šaldytuvus, skalbimo 
m džiovinimo mašinas 

BEI KROSNIS.
Herman D e č k y » 

Tek 585-6624

I>. k. J. Gui»en — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais ---------------------------

Minkštais viršeliais, tik-----------------------

Or. A. J. Gu««en — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES- Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik-

Garima taip pat užsakyti paštu, ataiuatus čekį arba 
mooey orderį, prie nurodytos kainos pri- 

fedant 11 paraiuntimo išlaidom*.

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

Čekį rašykite ir siųskite:

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

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai).

664 psl.y vardynas. 
Minkšti viršeliai Kaina $11

ežere patys mirksta, kiti .<nt 
ko, kiti landžioja miške tanky
nei skaičiuoiiami zuikius, vove 
jis, čipmonkus ir kitokius šutve 
rimus, arba ieško grybų.

Nepaskutinė j vietoj ir profe- 
an>as. pokeris ir kitokie, net ne

vi Jems žinomi vardai. Jdc;nu ir 
šiaip susipažinti su svetima apy
linke ir daugybė vasarotojų, jdo. 
minusios progos dalis prasideda 
po vakarienės 8 valanda prie lau 

u stovyklautojus
inksmina Maniuška. i

Gardinas,! Dabar jau kelinti metai prie
;io prisideda Vytautas Pečiulis 
Jie abu dalyvauja “Aro” chore, 
ai iš ii išeina ir linksmi pasako- .... ipmai ir sutartines.

Sklis metais prie jų prisidėjo 
ir Laimutė. Kodėl Laimutė, kai 
jos išvaizda rodo, kad 16 senai 
palikusi? Paaiškja kai su ja susi
pažinsite arčiau. Ji linksmesnė, 
nalonesnė ir rudresnė ir už še-

.. Ji savo stipriu — gra- 
j žiu balsu puikiaj papildo Ma~ 
niušką su Pečiulio. Ji padekla
muoja, paskaito ir savos kūry
bos kupletu, o svarbiausia visus 

' šji’dina dainai ir skamba miš- 
< kas. kad net dienos metu nerasti 
1 zuikiai subėga pasiklausyti.

Laimutė dalį dienos prastovi 
virtuvėje išdalindama maistą, 
kurį skaniai gamino Birštonas. 
Prie įų reik pridėt Vladas, ku
ris daug metų pardavinėjo mais
to bilietus, bet šiais metais plovė 
indus vis su ta pačia malonia 
Šypsena. Jo vietą — bilietų par
davinėjimą buvo užėmęs Marty
nas taip pat neužmirštamas; bal- ; 
ta kepure ir visą laiką kepurėj 
šviežia žaliuojanti rūtų šakelė. 
Tris kart per dieną jį matai ai ei
nantį iš raštinės su kasos dėžutė 
ir iš miške išsipiautu pagaliu pa
siramsčiuojantį ir niūniuojantį 
lipksmąjmeliodiją ar pro šaiį.pra 
einančiam pasakantį linksma žo
delį. Niekas neužmirš nenutra-> 
kstak’albio Andriaus, jis stovyk
loj stumdė vienratį vežiodamas 
įvairius daiktus. Vyriausias sto
vyklos organizatorius, spėjyį 
- - a Kulnys. Stovyklos komen
dantas Šimkus, jo pavaduojąs

Laucius. Buvo ir daugiau krū-

3 Nannette - Feltman & many 
'i mare

( $14,900 to $19.900 includes be-
Open your own highly profit ]’ ginning inverrtary training-fix

able Children’s Shop. Baby-to- turės & grand opening promo- 
Pre-Tęen. Nationally known tions & round trip fare for one. 
brands Have your.-store opened in as
s Health. Tex a Buster BroįnįliWe 15<day&. prestige Fa- 

tančių, bet jų vardų nesužino-® Her Majesty ® Lee • Le^i j shioais 501-^9^8327, Call todays • - -'40,000'užšieniepių.-p^ytiį į 
jaįtc.- 5 • CbicIsold • Donmėbr-T<TarnautOjOS -padeda vyresnio' baferihib^

'S.' Į nijos? PoĮtserįsnuskandino yie^' gali■ 1^jguoti. -J.

Naujienose galima gauti 
AUGUSTINO PAšKONlb

Aleksas Ambrose,

M.00 
noe

Ktiįmiiiacine stovyklos dienu 
vo šešTidi'm'r Ifepos 17-tdji 

Geiokai prieš piet prie stovyk
los salės i|- salėje prasidėi o ju
dėjimas. Vieni iš miško nešė ųie- 
ilžių ir paparčių šakeles, kivi jas 
>egė pne lųbų ir sfcnų. Va)ė 
tvarkė ir salė pažaliavo ir pakvi
po miško arematu. Po piet ?tč- 
vyklajitojai jau biuo pasipuošę 
šeigir.e apranga, nes pradėjo 

rinktis svečiai.
J. Trumpy s'

Dar galima gauti ler-.lir.vs-

“ŠALKAUSKIS ir ŠALK AUŠ
RININKAI”,

kreipti? šiais adresais:
“Marginiai’’, 2511 W. Street, 

Chicago, 111. 60629
Arba V.P. lTunt,3132 Weno-noh
Ave.? Berwyn, Illinois 60402.

Leidinio kaina $2.60 del. . su 
p arsi imtiniu.

Paieškojimai
• Paieškomi Prano Snąksnįo, 

pasivadinusio Frank Sharkson, 
giminės palikimo reikalu. Velio Į 
nis ilgą laiką gyvenc Chicagoje, j 
18-toj kolonijoj. Ilgus metus dir- j 
bo Chicagos Sanitary Distrikte. j 
Giminės ar žinantieji apie juos, > 
prašomi kreiptis į Naujienų re- , 
dakciją, 1739 So. Halsred Str., ’ 
Chicago, 111.60608, arba tefefonu' 
HA-1-6100. . j

i

įliSCĘLLĄNBOUS • -*■

tvilrūf Oalvk^
-•

§60.00 Pffi HUNDRED PAID 
for remailing fetters from home! 
Send self-addresged, stamped 
envelope for information.7appli-1 
cation. Associates, Box 95-B, 
Roselle, NJ 07203. “J

i

M 
■t?*

<>>:■

— Pietų Korėjos valdžia uždė
jo namų areštą grįžusiam opozi
cijos veikėjui' Kim Dou Jang.

— Ispanijos vyriausybė išsiun 
čia ristis poliserius, nes jie be 
pagrindo užpuojė Ispanijos trans 
porto laivelius.

— Ipąnai įsakė uždaryti visus 
poliseric centrus, o veikėjam da
vė 3 dienas išsikraustyti iš Ispa-

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, rbuomenės veikėjo ir rašytojo atdininimua.

Dc A. Guaea — MINTYS IR DARBAI, 259 pefe liečia 1906 ■ 
metų įvykiu*. Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas b 

luau-upinlma_______________________________  I8.0C

CAflO, E M4«t

TORN GIBAITIS
Advokatų ištaiga

8247 S. Kedzie Ava
(3120) 776.8700

na Ispanu žvej ir nužudė kari.

— Afganistane, netoli Kanda-S 
baro, buvo užmuštas žurnalistas, į 
kai raketa sprogo visai prie ve
žimo.

— JAV nutarė parduoti Kini
jai šoviniu dirbtuvę su visais 1 
Įrengimais. Amerikiečiai išmokys 
kaip dirbtuvę tvarkyti

lova 
j?

— Kun. Daniel. Mackey, 
valstijoje, turėjo bažnyčią, 
atstovavo,bet vertėsi įr narkoti
kais. Jis gavo mietus sąlyginės 
bausmės, nesiversti narkotikais. 
Jis. buvo nusavinęs narkoti
kams pirkti svetimus kelionpi
nigius i Izraelj.

MAL 0TATB H>i SAU

9 butų mūrinis.’ Labai geros pajamos. 
Dilelis butas savininkui. Geras inves
tavimas.

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Dideliu; gražai įrengtas bungalow. 
Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W, 63rd St 
Tel: 436-7878

WANTED REAL ESTATE 
Nori Pirkti

I Chicagoje ar priemiestyje no
rėčiau pirti reikalingą remon
tuoti 2 ar 3 butų namą. - Skam
binkite rytais 434-8235.
8235..

GOVERNMENT HOMES 
from $1 (U repair).

Also delinquent tax property.
Call 1-805 -687-6000
JExt. GH. 9617.

. ,foi infųrmj^ioiL .

fWTEfife,. ..
isDarbininkiy, |

^ri- fe^ nri- > . m

MEDICAL 
OPPORTUNITIES

4 k.

Positions are now avail
able for RN’s, LPN’s and 
CNA’s Apply in - person, 
3311 S. Michigan Ave., 
from 9 AM to 3 PM, Mon. 
thru Friday

REPAIRS — IN GENERAL 
ivalrO* Taisymai

DĖMESIO ■ f I 
62-80 METU AMŽ. VAIRUOTOJAI į 
Tiktai SI26 pusmečiui automobili# t 
liability draudimas pensininkas-®. I 

Kreiptis; A. LAURAITIS j 
4651 S. Ashland Ava^ 

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

...r.wir 1.1 i _T

------------------ ---------r—-4—5

•.’I-—------ L-
- ■ ? a > t - V

—J- ■ . . ■ • ■ ri.

į Dengiame ir taisome visu rūt j 
> šių stogus. Už darbą garan

tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tąlman Avenue 

Chicago, !L 60629 
434-9655 ar 737-171

ADVOKATU draugiją .
V. BYLAJTIS - h

< Ir V. BRIZGYS / .?
Darbo Valandos: 

tuo 9 ryto iki 5 vai. popiet 
le&adieniais pagal jutitariaą

Triaminic® Syrup 
Triaminidn® Tablets 

. or
Triaminic-12® Tablets' 

For Allergy Relief 
that’s nothing to .' 

sneeze at.

Persiuntimas — $2.
1987 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

6 — Naujienos, Chicago, 8, DI. Wednesday, October 2,-1983,

t


