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kad- šijjtsi butų' pagrotįę: 4-nisus, 
ęo-$e|ų ambasados. pabeigūhUs 
Iki šio, meto šijitai prie rusų 
nesfttabihėjo. Jie griebė pirmiis

nieji; feserio spinduba-i padėti 
lengvai surasti erdvėje p3Wtii’& 
h»sj satelitą. JAVyAėgsffi <t«sA- 
kytį ;tM»JUseno

Čikagoje kūdikių mirtingu 
mas sumažėjo 7%.

’PARYŽIUS. Rr. — Prancūzi-
i .. , < 2 . j ... ’ ■ .’_-A :

l-ios. prez? F'r.-Miterąndas trecia/ 
/dienį* pasitikusi atskridusi Rusi- 
• jos komunistų partijos sekreto
rių Michailą A. Gorbačiovą..

— Jeigu prez. Reaganas ir tū
piau norės ruoštis ‘‘Žvaigždžiu 
r karui”. tai visa tai gaji labai bran
giai kainuoti visam pasauliui, —

PASIUNTU ATSTOVĄ PATIKRINTI, AR TIKRAI 
>7;. "■ ■ .- '■ NUŠAUTAS RUSAS? /

. .i.— Užsienio diplomatai yra ge
niausi užsienio politikos žinių tie- 
kėįiti. Aukšti sovietu . pareigūnai 
nepraleidžia progos apklausinėti 

•Maskvoj- dirbančių diplomatų.NUOSAIKIEJI SICHAI LAI
MĖJO-’ DAUGUMĄ

ČANDIFAR, Indija: — Pun- 
džiabo provincijos premjeras 
Suržit S. Burniala. laimėjęs rin
kimus didele balsai dauguma, pa 
leido iš kalėdinio 224 kalinius.

Paryžiuje Gorbačiovas, patarėjoj lydimas, tariasi 
su Prezidentu Fr. Miterandu, kad galėtų atskirti Pran
cūziją iš siaurės Atlanto Sąjungos.

Sicbas Burmala, Akai Dal par
tijos pirmininkas, laimėjo rinki
mus didele balsu dauguma. Aka- 
li Dal partiją, kurį laiką valde 
maistininkai, Aukso šventovėje 
jie buvo įsirengę ginklu sandė
lius, bet maišto metu jie patys 
žuvo.

REAGANO. “ŽVAIGŽDŽIŲ - KARAS’’ G ALI' BRAN- - džiai klauso advokate Kinfdek 
B® 'kainuoti PAŠAŪLIUI, —;,PAREIėKe 
GORKAfelOVAS, ATVYKUS TREČIADIENĮ Į ORLY 
77t—7.- ■ ?-/.;-aEr6DROMĄ>7? : ': ‘ ■' ■' '/

RUSAS ATSIVEŽĖ ŽMONĄ 
RAIS4

Valdovas Gorbačiovas ši kar
tą aUivbže į Paryžių savo žmoną 
Raišą Paprastai pačioje Maskvo
je it jb priemiesčiuose Gnrba- 
čioviis važihėja vienas, bet ši 
kartą Paryžiun atvyko su žmo
na, j ir į prezidento Mitcrahdo 
suruoštą banketą ją išsivedė.

Gorbačiovas susitiks su prėži- 
denįt Reagsnli itž 6 savaičių. So
vietų valdovas nori Įtikinti Prari 
cūzijos prezidentą, kad jis pa
keistų Savo nuomonę ir prancū-

ntio
tojų dabar 
duoti 
tie-i r

“ŠVENTOJO KARO” KERŠTAS Už IZRAELIU 
BOMBARDAVIMĄ TUNISE

Sovietų “Pravda” nepranešė, kad Beirute nužudytas 
ambasados sekretorius Katakov

Tuniso pakraštyje but.o įsteigtas Arafato vado- 
■yaujamas palestiniečių <karb jėgų centras. Izraelio ka- 
‘-tb lėktuvai išt^iovė palestiniečių' štabą ir užmušė 73 
pąiestinieeiūs. U Izraelis keršijo už atriju karių nūžudy- 
jųa Kiprą.uoste??-’' Ū" V/ų?.;-. -Ų *•'

Šioje konferencijoje iškilo nau 
jas vadas. Tai Arthur Skargai. 
Jis buvo britų angliakasių uni
jos vadas. Jis pradėjo ir pralai
mėjo ilgai bes|jtęšusi angliakasių 
dreiką. Teismai paėmė v’sas an
gliakasiu atsargas bet Skarpill 
Įtaka angliakasių tarpe aukštai 
stovi. Jis gali 'tapti visos Darbo 
partijos vadu. Suvažiavusieji ati

šio meto britų darbininkų uni
jos darbininkai tvarkydavo savo 
vidaus reikalus, bet čia prasidė
jusiame darbininkų unijos 
niame susirinkime kyla 
žmonės ir naujos idėjos.

Prieš 3 metus didele 
dauguma buvo išrinktas

zūs paruošti sovieUi kryptimi ir 
išstumti a-riiėrikĮečius.

j Prezidentas. Reaganas planuo
ja susitikti su“Šiaui-ės Atlanto 
Sąjungos prezidentais ir aptarti 
laisvojo pasaulio politiką taikos 
kryptimi, jeigu Sovietų Sąjunga 
nori tarptautinės taikos.

Bet Sovietų Sąjunga privalo 
priėmęs^ baigti brovimąsįj laisvojo pasau- 

alstybes. Gorbačiovo vyriau 
j nori stabilizuoti dabartinę 

padėti. Jie nori detemės. kuri ati 
duotų rusams visą Rytų Europą

šėx Mąs'ky ajr^as.kUa :Ni^t4b.- 
dy^^p^ilžin’-s'
itiįėsČjffSse^ ypaįS;yfe$yį>^a'š .sū-
*" -- ;• . ' zr»..L' A’A’ ij- J i*

tą pranešimą 
dvi JAV 
ley fotegiafiio 
t raukt?
grobta^ Beiruto 
antrų metų. 
j)rieš patį 
bruožai tie 
buvo labai i 
barzda apžėb

Pranešimas sako, kad “Šven
tojo karo’ musulmonai keršija 
Amerikai už musulmonų centro 
išžudymo Tuniso priemiestyje.

Izraelio karo lėktuvai pasiekė 
Tuniso priemiestį, kuriame buvo 
Įrengtas palestiniečių centras. 
Bombardavimo metu žuvo 73 
žmonės, datrgūžp.ej' palestinie
čiai. Mažai betrūko, kad nežu
vo Josir Arafatas. Musulmonai 
šijitai, keršydami amerikiečiams 
už izraelitu Tuniso centro išgrio- 
vimą nužudė amerikietį Ame
rikos ambasada Beirute pranešė, 
kad ii negali patikrinti žinios, ar 
W. Bv.ckley yra nužudytas.

Tuo tarpu žinoma, kad scvieĮų 
atstotas iš Maskvos atskrido^ į 
Siriją ir tarė>r su prezidentu Sa- 
sanu. Nuo ketvirtadienio jau Su
stabdyti puolimai ne tiktai Tri
polio apylinkei e. bet ir uosto 
srityje-

Visi sovietų piliečiai iš apylin
kės susirinko sovietu ambasado
je. Jie biju. kad jų neišsprogdin
tu arba nepagrobtų. Atrodo, kad 
sovieių valdžia rengiasi išvežti 
visus savo piliečius is Libano. 
}dcnu3U>in, kad širs dilios 
‘•Prevdu*’ nė vienu žodžiu nepa
žymėjo keturių sovietų tar5a:i- 
to’u pagrobimą ir Arkadijus 
Katak^vo nužudymą.

TarpJdaušįmų~ kurie. bus/ ap 
tarti, bus paliedi ovaktybės mc 
kesčių reforma,, stįraiėginė ap 
saugos iniefetyya ir lapkričio mė pareiškė Gorbačiovus 
nesi įvykstarltieji ^Amerikos ir 
Sovietų- Šajufrgbs peteitarimai.

Pranešimas vyk^ nun 12-tos 
iki 2-ros p^įiėtų 405 kambaryje 
gretimame vykdoniosioš valdžios 
name. :

Tikiuosi su Jumim susitikti.

BEIRUTAS. Libanas. — Mu
sulmonai šijitai. "Šventojo karo” 
šalininkai pranešė, kad jie pra
eitą naktį sušaudė JAV atstovei 
William Buckley. Jis buvo su
imtas kartu su kitais 6 amerikie
čiais. "švntojo karo’ šalininkai 
parašė laišką Beirute leidžiamam 
“An Nahar” dienraščiui, kuris 
penktadienio laidoje įdėjo gau- 

Laikrastin įdėtos 
tstovo William Buck- 

Viena buvo nu- 
kai Buckley buvo pa

galvėj prieš pus 
ntroii nutraukta 

n užudymą. V eido 
oatvs, bet Buckley 
išbalęs, c veidas ir 
ę retais plaukais, 
s sako, kad 

musulmonai

s’ kad
. ,I%tĮ^lib < • yėrtjįguš 

vfet^ ^)cir^^iė: g?įėįo • j^yež t i 
Liba^p pa?bfangenj^es. 
j?
busjsdšaųa^tT kitą 3> AlsaiUjoigū 
Kfes^aMi^n/n^r^a^tfys? ka-

Akali Dal pirmininke buvo iš 
rinktas sichas Longcvol. bet te 
roristai f į nušovė viename kai 

įe. Premjeras Gandhi ži 
kad sichu dauguma nepri 
teroristams ir nenori alsi 
nuo Indijos. Teroristus kū
pančio i kalėjimus laimė- 

leisti. Teisman ati 
monju žudikai nenoriu 
niai gyventi.

BRIUSELIS, Belg — Belgijos 
jždenio reikalų ininisteris labai 
nepatenkintas prez Rbagahu, ku 
ris šaukė šiaurės A.tlanto vals
tybių pasitarimą, kad galėtų ap
tarti prez. Reagano ir valdovo 
Gorbačiovo susitikimą Ženeva e.

Prez. Reaganas nekreipė dė
mesio į prez. Mitterando nepajė 
gumą laiku atsakyti, nes jis tuo 
metu la-.ikė Sovietu Sąjungos par 
tijos sekretoriaus nutarimo būti 
Pi-ancūzijoj. Kada prezidentas 
važiuos į Ameriką tartis su pre
zidentu, jis gavo kvietimą Vykti 
į Ameriką. Jis laukė progos lais
vam laikui nustatyti, užtat jis 
visai neatsakė.

Olandijos užsienio reikalų mi- 
Disteris. pareikalavo, kad sltsi- 
riųktu Siaurės Atlanto valstybių 
užsienio ministerial. Jię- galėtų 
būtį informuoti apie puošiamą 
Gorl^ciov(^Tr Rej^i^io p^rtart-

balsų 
britų 

unijos pinnininkit Neil Kintock. 
Jis yra advokatas ir geras kalbė
tojas. Jis buvo'iinkęs truputį į 
kairę, bet nenorėjo tartis ii kar 
tu dir bti su kairiasparniais. Ma
tyti, kad jo pakrypimas nebuvo 
toks artimas komunistams.

Kremlius' pasiuntė atstovą į Damaską, kad ’išgelbėtų 
/'•’■/’/ ; '' kitUK.pagrobtuosius. / ’ .
11 ■<’’ .*-7 " • ’ '• '•’/ ,■ į." .' • • '■ ' "

MASKVA,- Rus.— Šivieių vai ‘ pasilaikiusius amerik rečius, vo- 
džra .vakar pasiuntė •diplamątą kiečius, britus, bet palikdavo ra. 
I^arą,Mozorovą į Beičiitį kad mybėjė-rusus. Bernite pirmą kar 
ptftįcrintų ■; ar- tikrai šiitai tą' pagrobė ‘strtfletų valdžios at-
;ntėftLifistai‘''flūšbvė pagrobtą so- ‘ stovus.'Manyta.-kad-'sovietų val- 
Vietif ambasados atstovą/ . džiaklausbhą svarstys Teherane, 

2 I^hiomatas- - Mhz,olbya?'; Vien-; tarsis su Irano valdytoju Cho- 
inafsęmis;melui, nes jis Įsakinėja musui- 
mis,-iį.d būttĮ aiškiai matvti,- jog mbirains iįttdariientajistamš;.-yie 
jiš .jįejjitkįiS'ir .toj Irsite, sovietų oficialus pra-
^pžp^^s b'uvo'^oyi6tix-anaba- nešimas kaltino'jzraėlitus. Rūsai 
sadog- atstovas. Druzų. milięinm- sako, kad Ižraęlis išprovtkavo 
kas,-^nkiudtas -modėrntuAiutu- ■' šijitus grobti£sovieti£ valdžios ai 
vu,-.iiuvedė Mozorova netoli: ae-. stovus Barti!e. Kiek tiesos šia- 
rodsbmo, kur bu ve >. artilerijos. me ’tvirtinime yra, vienas Krein- 
šūvaais, gerokai apanka Įptvė.i bUs težino. •
Druąų mdianinkas atvėdė Mb- 
zurova/prie gatvės duobeje gu- 
1 inčio. Arkadi  jails • KatokOvo, -
Vietų < ambasados kultūros atktd- 
vo. - -Mozūro  vas_ tuo jail iitfdrifta- 
vo Kremlių apie -Katakovo nu
žudymą. •

Maskva jau' anksčiau girdėjo 
apie--keturiu sovietų ątefeasaobs 
tarnaūta’ų pagrobimą. Libano 
fa^jas pasakojo, kėęj■ ^įnkJuoti 
vyrai sustabdę scviėtiĮ .-a^orfto-r 
biK/ ištetepė iš rtiėškMK d<i so • 
Vi^tų-diplomatus, istuftiė .į 3avd 
M.eMedesi%-^nž/ir^aląŪ^e >t*

įšbfri^l^S^ados

Spajio. 5 d — 
Palemonas. Upinė

Spalio 6 d. - £v. Biirtnonas 
sv. Renatas. Ašarytė, Buivydą*.

Spalio 7 d — Šv. Marijos Rož.
Berčitis. Mažrimas. Berkūiiaitėlė

Saulė teka — 6:50. leidžiasi — 
6:27.

< rpę?ž- Mitferandiu Gorbačiovo 
kelionė buvo kbai naudinga. Bu 

žvalgybos vi.'Sninkžs karo 
: 'ministeriš ’mesakė teisybės apie 
1-^avb veiksmus. Parlamento- .na- 
Įi' i galėjo pareikšti nepasitikėji- 

dabar reikalai-'pasitaisę.
i Jis tikisi gauti reikalingus balsus.

jyĮ. pralaimėjusio š^ręiką'Raibas. Jųj 
argumentai stiprus,^Akinantieji- r 
Kintock bijš/kadJgati. prireikti p 
pasitraukti. ///-, ’/-r-LĄ-.’ - -■
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garbės sargybą Orly aerodrome. • lio v;
Į Sovietų Sąjuiigcs valdovas ke-] sybė
* turiom dienom atvyko į Paryžių.

kad galėtų atnaujinti “debatus ’ 
politiką ir susitarti "žvaigždžių

: karo”' politikai baigti, — pareiš-
• kė Gorbačiovas.
! — Prezidento Reagano Stra

teginė Apsaugos Iniciatyva vėl 
atnaujino apsigink]avimo lenk
tynes — vakare prez Miterando 
suruoštame bankete pareiškė 
Gorbačiovas, — Perkėlimas ko-

| vos tetiko- į ei'dvę. stidaro Įspūdį, 
tarytum mes nebeturime erdvėj 
žemė/e. pareiškė sovietų valilo- 
v3s.! > .

: aij^Orf.JsietuA^^^
ži dent ui/

; < - r . -'-į- -- • į ' ■ .<■ * > -L <

c As 'labai' ndr«^tl^ąČį^ūs^t- 
vyktųmėjeįj Bajiiicįius t Rūmus 
:kervnta"diąių,/|.- j/
kai’ Prėrilįjnt?® .pąli^ JV1^ - ęi lą 
.-varbiu kiaušinių. // ’ '. 7?

— Penktadieni aukso uncija 
kainavo $342.

/ NIGERIA
BENIN
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LEI DEJAS- J. AV. LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS CENTRO VALDYBA
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L. BENDRuUAiENES M TARYBOS RINKIMAI
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- Jau pr.eš gerą pusmetį frontininkų užgožtoje spau- l 
deje pute pasipylė, mirgėte sumirgėjo spaudos pus-a- į 
piųose raginimais balsuoti ir rinkti LB XI Tarybą. Rin- , 
kipiai tiktai vieną savaitgali: gegužės 18 r 1-9 denoms.

- Netrūko ir kandidatų nuotrauke ir pasisakymų. De
ją, visi pasisakymai buvo lakoniški ir bespalviai, kad j 
būtų galima Įžiūrėti skirtumą tarp vieno ar kito kan- | 
didąto. Gaila, nė vienas kandidatas nė vienu žodžiu ne
prisiminė apie Lietuvos laisvinimo veiksnius — ALTą : 
ūVVLJKą. Lyg šių veiksnių ir nebūtų.

į. Balandžio taisyklės kuo lengviausios: jokių sąrašų, 
sulaukei 18 metų ir balsuok. Balsuok urnoje, balsuok j 
paštu- ... i

a Prieš keletą metų Įvykęs gyventojų surašinėjimas 
paskelbė, kad Amerikoje gyvenama aj>ie 1 milijonas lie
tuvių kilmės žmonių. Po tokių didelių reklamų, rinkimų 
lengvatų taisyklių ir tokio didelio skaičiaus lietuvių kil
mės žmonių, tikėjosi, jog balsavimuose dalyvaus apie 
pusė milijono.’!! Deja .. Praėjus 2 mėnesiams po rin
kimų, LB krašto valdybos pirmininkas dr. A. Butkus 
liepos 18-tos dienos “Dirvoje” paskelbė balsavimo re
zultatus: “Vienuoliktos Tarybos rinkimuose dalyvavo 
3,596 asmenys, o X Taryboje — 7,766”. Po tokių baisa-1 
rimo davinių su apgailestavimu tenka konstatuoti, jog 
Lietuvių Bendruomenė prilipo liepto galą....

■ Žinoma, yra aiškinamos tokio mažo balsuotojų daly
vavimo rinkimuose priežastys. Jų tarpe tenka ir “re- 
argams”. Būk tai jie ragino žmones nedalyvauti rinki
muose. Tai ne tiesa! Priešingai. Duosime tiktai yięijią 
pąvyzdį: RLB-nės veikėjai paskelbė . atsišaukimą,: ku- 
rfeme klausė rinkėjus, ar jie nori, kad jų- balsas stip
rėtų ALTo ir VLIKo griovėjų užmačius? Ar rinkėjai 
niano, kad išeivijos veikloj nereikia pasidalinti darbo 
sotimis, o veikti ‘savarankškai”, nežiūrint, ką kiti da
te? At tiki, kad asmenys, kurie traukia savo tautiečius 
[ Amerikoniškus teismus, yra verti atstovauti visus lie- 
viūs ? Po jiių ir dar kelių, kitų klausimų, padėtis sekan
tį prierašas: Jeigu Į visus šiuos klausimus gali atsa
kytį trumpu ir aiškiu “taip”, tai nesvyruodamas daly
vauk ir balsuok gegužės mėn- rinkimuose.”

L Tai kas čia blogo? Juk visuomet rinkimų metu rin
kėjams yra statomi Įvairūs klausimai. Bet tai nereis
life, kad tokie paklausimai skatintų lietuvišką visuome
nę neiti balsuoti
Į šie ir kiti metami kaltinimai nėra priežastys neda- 

tjSvavimo XI Tarybos rinkimuose.
• B Ieškokime pagrindinės priežasties. O ją labai leng
va rasti. Manau, kad visiems labai aišku, jog lietuviš
koji viešuomenė yra pasiskirsčiusi į 3 dalis: i-jo dalis 
priklauso LB-nei, 2-ji dalis — RLB ir 3-ji, pati didžiau
sia visuomenės dalis, vadinama tyliąja, kuri viską nur 
lemia. Maždaug prieš 15 metų LB-nės veikla galima 
btiyo tik didžiuotis: klestėjo lituanistinės mokyklos, 
gražiausiai paruoštos dainų ir šokių šventės ir t.t- No- 
kaišiojo kojų nei ALTui, nei VLIKui. šiandien fronti
ninkų ir akiratininkų užgožtoji LBlnė. pasivadinusi 
save lygiateisiu su' ALTu ir VLlKu veiksniu, Įsteigė Vi- 
stromeninių reikalų tarybą, Socialinių reikalų tarybą, 
dublikuojančią ALto ir VLIKo veiklą, varsto Baltųjų 
Rūmų duris, dublikuoja Vasario 16-tos minėjimus, pa- 
siimdama surinktas laisvinimo tikslui skirtas aukas i 
savo kišenę.

Lietuvių Bendruomenė, verždamosi Į savistovią po
litinę veiklą, laužo 1951 m. susitarimą su AALTu, lau
žo iškilmingai pasirašytą JAV LB Aktą, kuris vieša 
priesaika ir istorinis JAV lietuvių išeivijos dokumen
tas. Įrašyta JAV LB įstatuose, laužo Lietuvių Chartą 
ir laužo savo pačios įstatus.

Lietuviškoji visuomenė nėra akli kačiukai, kurie 
gimę tik po 9 dienų praregi- Tylioji visuomenės dalis 
mato, koks buvo vieningas kultūrinės ir politinės valk
ios išvystymas prieš 15 metų ir koks yra šian
dieną?

Tai ši ir yra pati pagrindinė priežastis lietuvių ne
dalyvavimo visuomenės LB Tarybų rinkimuose.

.? 1951 h. lapkričio 16 — 17 dienomis Amerikos Lietu 
ylų Tarybos — ALTo suvažiavime^ New Yorke, buvo 
Nusitarta ir aiškiai pabrėžta šie JAV Lietuvių Bendruo- 
rfienės uždaviniai: impintis lietuvių kultūros ugdymu, 
lietuvybės, išlaikymu ir apskrities lietuvių švietimo rei
kalais* ALTui pasiliekant dirbti pelitinį Lietuvai lais
vinti dalba. BALFui šalpos sritį ir neliečiant kitų orga
nizacijų ar jos bus kultūrinio, politinio, ar ekonominio 
pobūdžio, JAV LR savo statutu garantuoja paramą 
ALTo veiklai (Juozas Laučka, ALTo steigimo pirmu-

Dr. Vytautas. P- Dar 
taria žodį Chicagos R. L.

jajičiais medžiais ir žydinčiomis 
gėlėmis, Mirties angelas išsinešė 
iš mūsų tarpo taurų lietuvį ą.a. 
Joną Balčiūną į amžinybę, iš 
kur niekas uebegrįžta...

< Sį vakarą susmukome prie jo 
[ karsto pagarbiai nulenkti- galvas,

(o jų buvo daug), pasakyti pas
kutinį sudiev, geriau iki pasinta- 
iymo.

Raudonajam slibinui okupa
vus Lietuvą, a.a. velionis, kaip ir 
mes visi pasitraukė į Vakarus. 
Labai skaudžiai pergyveno tė
vynės okupaciją ir tenai likusią 
seimą.

Atvykęs į šį kraštą, visc-mis 
jėgomis įsij ungė į jiatriotipes 
organizacijas, stipriai, remdamas 
jas savo darbu bei aukomis. Rei- 
Kia jjjažymėū, kad velienis ne
nuklydo nuo tikrojo ke]įo, bet 
pasiliko ištikimas savo tautai ir 

’ 5 vaikus, mirė š. nu liepei 20 d. ‘ tohi of my heart, thank you and Į lėyynei iki paskutinės savo gyye-

Prašome nors kic4c pridė 
I uiintimui.

tuvaitės Gintarėlės 25 dol. auka 
jų pristatymo proga.

JAMŽIb-TA A.A. RŪGYTĖ I BALTŲJŲ RŪMŲ PADĖKA
TAJTOSFONDE Sunegalavus JAV Prezidęu-*

Istorikės, pedag-okės ir vistio-j t ui Ronald Reagan sekančią die-' 
I menininkes a^„ Alicijos Rūgy- 
; les iajU/iiuniui Tautos Fonde — 
i Ląisvės Ižde atiko o sekančiai:

Po 20 dol. — Liudvika Du-
f bauskienė. po 10 dol. — E. ir J.
Jašiūnai, A. Katelienė, V. Kozi- 
ca, J. Mikalauskienė, Step. Pau- 
iauskas (Cicero), A. Repšienė, 
A. K. Tautkai (Melrose Park), 
Juozas Žemaitis. Viso $100.

( ną i>o operacijos Centro valdy- padėkoli °už jo piktus darbu 
bęs sekretorė pasiuntė kortelę - - . ..

į R. L. B-nės vardu, kurioje su 
dideliu apgailestavimu priima-

I ma ši žinia,'bet tikimės,1 kad ’Die-
I vųi padedant, liga bus nugalėta 
ir Geriausias (the Greatest) 
Amerikos prezidentas tuojau 
grįš p iie valstybės vairo.

Gauta šio turinio padėka
“Nancy and I are deeply ton- Į 

chęd by the way so many peo-
I pie haye reached out to us du- 
j ring these days, My recovery has 
been hastened and nty spirits up-

Sibiro tremtinys a.a. A. Sko-1 lifted by thę many good wishes
Jias prieš 7 metus atvykęs iš ok.. that hąve come my way from 
Lietuvos i Cicero pas žmeną ir friends like you. From the bet-

J

ir palaidotas šv Kaziniierio lie-‘ Gpįd bless yųų. j
tuviu kapinėse Cbicagcje. Jo( Ronald Reagan. j
įaunžinimui Tautas Fonde —
Laisvės Ižde aukojo sekančiai:

Į Po 25 dol. — Albinas Repšys.
Po 20 dol. — J Kazys Čiurins-

ĮAMŽINTAS A-A. ALEK
SANDRAS SKOPAS TAUTOS 

FONDE

Ė B. prmiflinkas, kai, A. L. Lipinaičiai., I. V. Po< 
. ciai, U. J. Mikūli-ii, I. S. Prans-

Mirė jonas balči cnas
. Po sunkins ir ilgos ligos amži
nybėn iškeliavo didis patriotas. 
ialiiT.s lietuvis a.a. Jonas Balčiū
nas. Jis priklausė daugeliui psū- 

i tarpe

KRONIKOS ŽINIOS
PAGERBTAS KAN. VACLC 

V AS ZAKARAUSKAS

•į kevičiai. Po 15 dol. Br. V. Mo-'’ riotjnių organizacijų ’ Jų
'lūšiai. Po 10 tlol. A. A. Ašokliai, a.ą. Jonas priklausė JAV R. L.

S. Paulauskas. L. Dubauskienė Brpės ■ IvĮargųette Parko apyltn-

kępsi, ar iš molio? Juk čia mes 
; neuiriine iš ko viiii ar kepti.

Ji sakė, kad lietuviukai, atvež
ti iš Amerikos, Vilniuje mokosi. 
Aš tai griebiausi už galvos. Ar

i ta- i* u ’Cs sudumavojote, ar galvosale-pagerbti Didz, Gerb J s *
v , i - v. . i perkase- is genf Wvemnio-? Juk /-*irnr-.Qii<L”o cvnirianti • 5

Rugsėjo 28 d., šeštadienio 
kape didokas būrys žmonių 
sirįnko į "Dailios'’ valgyklos 
džjąją-s'f ' —
Vaclovą Zakarauską šve nčiantį 
savo vardadienį.

Tam Įvykiui atžymėti iniciaty^1 vark 
vos ėmėsi R. L. B-nės Centro 
valdvba. Reikia pažymėti, kad 
susirinko įvairių pažiūrų bei įsi
tikinimų pM-biika, bet visi šimta
procentiniai nepi itm ią bendra 
darbiavimui su okupantu ir jo pa 
kalikais. Buvo įteikta simbolinė 
graži dovanėlė, tarta gana daug 
šiltų žodžių jo asmeniui, o bu
vusiai operos soliste* S. Adomai
tienei vadovaujant, sugiedota 
‘’Ilgiausių metų’’.

va
šu- 
di-

čia lųokyklųse nuo pirrr.c sky
riaus dergia mūsų buvusią sant- 

kod jūs visi badaujate ir 
neturifh darbų. Ji sakė, kad iš 
jūsų padangės atvažiuoja ir dar 
‘■mitingu-'“ sako. Tai aš pagalvo 
jąu. kad ir pas jus yra gerų 
paukščių. Nes ‘mitingus“ sakyti 
turi būti labai ištikimas Tėvui.

ir Z. A. Juškevičiui. Po 5 dol.— 
i A. Marma. Viso 200'dol.

Klausi apie V. Danu. Jis yra 
paruoštas ne m irtus, bot užsienio 
propagandai. Mes įc dainų ne
girdime tik Vilniuje. Jo patarė* 
jai — palydovai yra speciapin 
kursu> baigė patėvio mieste, ir

Is CENTRO VALDYBOS 
VEIKLOS

Posėdį atidarė ir pra-

JAV R. L. B-nės Centro val
dybos po-ėdis įvyko š. m. liepos 
10 d. Be Centro valdybos narni 
dar dalyvavo ir Tarvbos Prezi
diumo pirmininkas dr. VI. Ši
maitis ir vice-kas kan. V. Zaka
rauskas.
vedė C. V. pirmininkas d r. V.- 
Dargis. Vice-kas inž. St. Dubaus
kas pranešė, kad jau prieš porą 
mėnesių išsiųstas specialus raš
tas su 100 dol. auka New Yorko 
Laisvės statulos atnaujinime res- 
auiavimo komitetui. New Yor

ko Laisvės statula kiekvieną, 
emigrantą ar turistą pirmiausia 
[įasveikina ir tuo ne vienam iš
spaudžia džiaugsmo ašarą...

nimo valandos. Visą laiką tikė
josi išvysti tėvynės laisvės ryto
jų ir savo senus kaulus pagul
dyti jo nuunyĮėtoie Lietuvoje. 
Deja... Aokščiausiojo planai ne
žinomi. ' ' ■

Reorganizuotos Lietuviu Bend
ruomenės vardu, kurioje jis bu
vo tarybos nariu, reiškiu nuošir. 
džią užuojautą jo žmonai Sta^ 
sei, sūnui Augustinui su ,šeima, 
seserims Kazei ir Zuzanai šir šei-’ 
momrs, visiems likusiems ok. 
Lietuvoje, broliams Kazimierui 
ir Antanui bei jų šeimoms, mi-

kėi. Taip pbt jis buvo aktyvus 
tarybos darys. Jis mirė rugpiū- 
čip 22, d ir buvo palaidotas rug
pjūčio 26 d. Šv. Kazimierio lie
tuvių kapinėse Chieagoje. Atsi- rūsio brolio našlei su šeima ir 
sveikinimas stt velioniu - įvyko visiems artimiesiems ir - visoms 
rtigpiūčio25 d. 7 vaL vakare. Be organizacijoms, kurioms jis pri- 
daugelio kitu organizacijų aįsto- klaiis§, netektis šio tauraus* ŪrA 
v.^ fll Jono -
apylinkės x pinminlnSė -Až'Rep-' no. ; ’ — •t''-
šiene Ji kalbėjo:’.riSidz'išnnniėli'' O Tau mūsų mielas, tebūriie 
ir Brangūs šių šermenų dalyviai- lengva nors svetima, bet svėtin- 
'jtr šiuo metp. kada dar visa' ga Amerikos žemelė. Ilsėkis fa- 
gapfta tebėra pasipuošusi žaliiio-; mybėje!”

EILĖRAšclAI Iš LIETUVOS

Kad gjalėčau aš dainą nupinti 
Iš akordų skambių - 
Ir tėvynę žiedais išdabinti 
Gėlių nuostabiu.

Dar gana ilgai skambėjo lie
tuviškos dainos ir malonūs paš
neko iai Kai kurie. krri< nega
lėjo šiame imbuvyje dalyvauti, 
atsiuntė sveikinimus raštu, ku
rie buvo paskaityti. Pobūvis pra 
ėjo labai šiįtąe š binimsk^je nuo 
taikoje. Gaila, kad ne visus ga
lėjome p itnkinti, uos nebuvo 
vietos.

* * *
LAIŠKAS OK. LIETUVOS

Mielas Augintinaj. širdingai 
ačiū už laiškučius ir naujienas ir 
duvanas, kur. mano Aldonutė 
praeitą savaitę pai v< žė. Tau taip
gi brangiai kaiiuioir. pasiuntimas. 
Juk mus, kaip kiauri.s maišus, 
neprieiki. Praeitą rudeni turė
jau didelį nuostolį: ture>u vie
ną ožkutę ir ta pačią girtas trak- 
torislas suvažinėjo. Verki: u tris 
<|ienas neš nė mėsos g n liuko 
negavau. Ožkutę trakt m i > visai 
j žemę suypąjšj P: ^ m. < _irta- 
v rtps o?p!itox re ku: važiuoja, 
lai velkis hflnka yra ki. M.ėje.

Ąldnnutė dnbar niokiiu^i Vil- 
niuje. Lanko virimo i; kepimo 
kursus. Aš jai rakiau kai tu baig 
si tuos krrsirs. iš kur tu vii>i ai-

nas, I ri*uvių Bendruomenė 
“Aracr’kos Lietuvių TaryB 
gas” 1985. I. 31.

S: ištrauka paimu iš J 
tos ALTo reimo met’.’. 1984 
13F O3 tu^ol’l lipi ai uasva 
reikalingumą.

apdovanoti žvaigždėmis ir me
daliais.

Ką aš sakiau, tai Aldonutė ra
šę.
-Mielas Augintai, kai gausi šį 
laišką, tai man parašyk. Gali jo 
ir negauti. 5^

Bet aš nieko nebijau.'hes esu 
be sveikatos. Aš turiu sakyti tie 
są. Bučiuoju Tave Augustai. Ne
pamiršk Tėvų žemės. Pet as. 

* ♦ *
NAUJAS LEIDINĖLIS

s. m. gegužės men iš ^naudos 
išėjo naujas leidinėlis: “JAV 
Lietuvių Bendmomenės Suskaf- 
dymas”. kuri paruošė žurnalis
tas Antanas Pleškys ir išleido 
JAV R. Lietuviu Bendrucmenės 
Centro valdvba:

Leidinėlis nedidelio formato 
vos 40 nu slapių. Labai naudin- 

paskaitys kiekvienam lietu
viui. Ypatingai tinkamas tiems, 
kurie nežino tikru L. B-nės su
skaldymo i'i’iežasčiv ir faktų. 
Leidinėlio turinys idonius, pa
remta tikrais faktais. Jo. kaine 
— auk* 1.00 dol. Galima’užsaky
ti šiuo adresu: A. R. 723t SĮo. 
Rockvvi]! St.. Chicago IM.

ir ateitininkų vaikėja.s, 
•s,1 kilmė, prasti?, 4 ‘/Drąu

. jLdučkos skaitytos pa^kai- 
m. ■ Naujai išrinktoji LB XI 
įMyti apie darbo ptdaloe

KITOS ŽINIOS

Lietuves Partizanu minėjime 
komiteto pirmininkei neatvykus 
ekr. A. Repšienė perskaitė apys 

kaitą. Visų nuomoje minėjimas 
skaitomas labai gerai pavykusiu. 
Centro valdybos pimiininkas dr 
V. Dargis dar kaitą nuoširdžiai 
padėkojo komitetui ir visiems 
ienis. kurie kuo nors prisidėjo 
irie šio minėjimo pawisekinio.

Buvo iškeitas sumanymas im
as iniciatyvos išleisti Lietuvos 
Genocido albumą.. Visi posėdžio 
dalyviai tam pritarė Nutarta, 
hądangi jau yra atostogų laikas, 
.ii šį klausimą nuodugniau nag
inėti |>o vasaros atostogų.

Sekr. A. Repšienė perskaitė 
ir. Bronės Motuzienės padėkos 
aišką. k iriame šiltais ir nuošir- 
lžiai.-> žodžiais dėlioja centro val- 
lybo- nariams už atsiųstą kor- 
elę. knrioje nuoširdžiais žo- 
Ižiais linkima jiemešti tą sunkią 
igą ir vėl grįžti į visuomenini 
(arba. Kaip žinome, dr. Bronė 
dotuštene yra pilnoje sveikaio- 
e ir kartu su vyru Viktoru da

lyvauja lirtiiviškuo.e parengi- 
nwose bei veikto1 e. Linkime dr. 
Brone: Motušienei viso geriausio, 
o labiau'iai sveikatO'!

• i.

Sekretorė • piarrėsė. krd buvo 
^reikšta užiioįaįita, “Naujjeig* 
't“ Jonui £ mailiui (R L B-nės 
'cgjstracijos agentui Nebraskbs 
Vaktiįoie) dėl io žmonelė' Rė- 
į.’in ■* mirties.

Taip pat buvo pasveikintos lie-

Kad galėčiau prakalbinti ąžuolą seną, 
Mūsų girių' plačių, 
Pasakytų jisai, kaip bočiai gyveno, 
Gynė kraštą tėvų.

! ~ ^riH-’-žAlt suririnkųriems/kan.
L * a^lovo Zakarausko pagerbimui* / Z •



LIEPALOTŲ MEDYNUOSE

Apysaka

Atdara šiokiadieniais nuo

Read label and follcrr 
directions.
C Ex-Lax, Ine., 1932

LIETUVIŲ VASARIO 16 GIMNAZIJA, VOKIETIJOJE

KAIP SUDALOMI 
TESTAMENTAI

, f? T '
Tuo reikalu Jums galf-daug 

padėti teisininke-Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta ‘‘Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis. ■■■ .. ■■■

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

apie ^\į ^r.pa$kuiipjas'in.ėtxis nu; 
yeiktifs. ^diirhjrs;; Kūjį; M?-rty-Paš- 

mušiį seiiiortri 
pianese'

>. < *<— <' A ’ i -- -n, \ - *■ ” - - ?

ąpię?7gE^o<I^rdrhėin-' 
IV'ėMfalųojęį šiaurės-Vokietijo-jė' 
i jį ^nhąfergels • senjoras j

gėęttajjšięną, kuri skina pernok-! 
ratinęVokietijos respubliką nuo 
Federalinės Vokietijos respubli- 5 
■k oš., Baišyv kad^'dar dvidešimto 
Amžiaus pabaigoje,jra tokia ne- 
ieidta siejią.kuri skiria Rytus 
nuo Vakaru. Prie pat upės trijų 
d^trų-didtščio mųrąš su spygliuo j. 
;ta y^eįą viršuje. Už maždaug 200 
ąt 300 metrų yra kita geležinė! 
tyorA, kųrips-.viršus irgi ‘papuoš- : 
tas”-įfjektrintą spygliuota vieja. 
Is. E>DR kaėeto jau niekas nebe- 
.įs^pgia’-pčT tas dyi užtvaras į. 
••¥ąkąrą$./;pra&vęržti.' Baisu žiū-

apaįrlSį duomeulšila ApraiymjJ jdomtti kldcrfeMu 
IfeftMid. fHuStnaow aaotraukoHifc pabaldoje duodam

rėnmia} | voktąjį kalbą. CaB*
totAngoj* •j?n< kn

nugyvenusi, skaudžiu žiemų speį 
ginta, šiurpių vėjų šfikuc-ta. sod
riu lietu prausta.

autorės puMu rtfilūml Ir surinkta*! duatMafanfr 
-yr» 151 ^Į^ .kainti^a |2L 7 . .

GYVENIMAS, AntanoRfflEc
W*. faosb ’. AdomsfŽio'Dėdės 8ėrixą. gvren&naa.- .Tad ne yams

O dėl šarkų — pas mus rūgo 
amžini kivirčiai su tėčiu ir ma
nia. Jie vis spyrėsi tą neklauža
dą lizdą iš triberžio kaita nors 
galutinai išdulkinti, kad nė kva
po neliktų!- Girdi, tos kerša- 
plunksnos tokios akiplėšos ir be
gėdės — vištų gūžtose pasisuku
sios, nuolatos- kiaušinius išlaka, 
kaip kates grietinę. Negi mes 
vien grynus lašinius. ‘ spirginši-

Penktadienio ryta atsisveikini, 
liro pamaldas sū Šventa Vaka
riene .laikė kuri; —-’vyr. Bažny
čios tarėjas dr- Kjapper ir pro- 
pstas Poeld. .

Kitais metais toks suvažiavi
mas mum
gelikų Misijos įstaigoje Bethel 
svečių name, i -b

Kun. F r. Skėrys

For constipation relief tomorrow 
, 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!’

no patvory avietynus brazdino
me, vienas per kitą lenktyniau
dami, kas daugiau ir dailesni’.j 
uogu delne atsineš. Po lietaus 
bėreme i tankumynus, šlapias 
smilgas braidėme, baravykų, 
ūmėdžių, jaučakių ieškodami.

O paukščiu sparnų tvasncji- 
mas, o balsų čirbėjimas!

Žvirbliai, tie įkyrūs nuobradai, 
landūs ir godūs, nuolatos apie 
prieangi bestraksi — mums bū
vi iki kaklo Įkyrėję. Kas kita 
juodvarnės: jos ne tokios čigo
nės, taip elgetiškai į kulnis ne- 
kimba. Net stabterėdavome, pa
sigrožėti — nugarų dailus juo
dumus dailiai žvilga, 
klebono sutanos skvernas,.’ O rir 
jų stambūs žabariniai lizdai ne
simatė, bet kur pastogėse, kur ir 
žiopliav.sias katinas prilipa. Bū- 
bavo verta pasigyrimo, kai į 
aukščiausio alksnio viršūnę įsis- 
liuogi, ligi kraujo staibius nusi- 
gremždamas, ir iš arti gauni pa- 
sistebeilyti į gudriai surage-zintą 
gūžtą, kupinai varniukais čiep- 
sinčią-

Sniegenų ir raudongūžių liz
delius mes patys atkakliai nuo

(Tęsinys)

Ties malkinės pašiūre kerojo 
vienintelė, dar nuo šipailinio f; 
vilko išlikusi, blanda, rievėtu, lie
meniu ir sidabruotais lapais, dai
liai senas ir iškilus medis, nuo- 
kit .paukščių lizdu prižėlęs. O į 

i stogą rėmėsi vinkšna, tokia 
kresna ir apdribusi, tartum pa- 
k’aršusi močiutė, geroką amželį

sigedhta- vadinti - - darbininkų 
Ųkipinkų; afojūinLy
.• \Nrib; Saą^ės -upės .ėjome pėsti laikas skirstyti^ 
pėh Pragaro' slėnį XHoellerithal) t ilsėtis....... - - k
ąpiė 3.5 ■:km. pagal Selbitz upę 
ligi sękšnėįo kairųo. Kaimo ęęrit- 
rėVyraišdrožinėtas .iš - medžių 
j41riiąs;-ifc-pastatytas ant. podęsto.
Tenai -jau 4ąųkjė,mųs - kavą ir py
ragai: ;PąsĮstipririUsius: iškylauto-

□'itS:'aįrtpĮtatsąS;-pervežė,į -Kristaus 
-broli jos, namus; Visi dėkojo 'kuri.

kačių vagijių saugojome. Ii sy
kiu pykeme, kar.i taip žemai, ag
rastu kt ūiauo'ė, ties o?.t oriean- 
giu Įrengti, tartum tie paukš
teliai aukščiau pasilypėti bijo.

Lakštingala mums, paprastiems 
vaikigaliams, buvo per puiki Ji 
; g’aii'desnę draugystę nesileido. 
Vien tik kažkur alk nyno gila- 
uiicje ulbėdavo devyniasdešimt 
devyniais balsais, ir tu nežino ai. 
ai- iš pat patlangių sklinda tos 
gaidos, ai g-,1 tai patys medžiai, 
atvyniodami pumpurus, lapų var 
pe’iais šimteriopai skambina...

Jei išd:į-;davo į mūsų pana
mės medynus atsibelsti piktva- 
gis vanagas, tučaiojau vištos (jų 
buvo virš kapos, bet niekas ne- j mėgdžioti tą skai dųję 
galėjo suskaičiuoti) 
ženklą: staigiu pavojaus karkte- 
Jėjimu surikusios, paknopstomis 
urmu nerdavo į paklotę ar po 
žabų krūva slėptis. Ii mes ntru- 
kus, pc alksnių smaigalius pasi
dairę. jšvysdavome tą vagių ka- Į 
ralių gudriai šen ir ten strėlėj 
šaunant net ir ties kiemu švais-| 
tantis, bet niekur ilgam neatsis- i 
tojant. Jis teks atsargus, tas vis- ’ 
tienos grėbikas, moka smaliŽiš-1 
kėi tykoti grobio, savo išdavikis-j 
ką kaili saugant.

Kun. Feįėnlry pranešė, kad po 
vasaros ate-togu vengiu gimna- 
fcjrjoje yi’B 270 mokinių; 220 ku- 
talfitųir 50 evangelikų.

Latvių grmirmzijcs;evangeliku 
'.ikVtsts dėstytoja* kun. Ozolins 

.j-,-, . _ . kad tentirt Mvehster
vispkfas — WeštLilijc<’e yta šiito metu 

i^blL:n^r^seijįfų ^^ziiyętoseHrj £0 hicfcitūų: Nevengi?likai ir 2

įęylKigpIlkjt mt.]; Vietą-viikarą Bavarijos eyen- 
J^yyrivo- Vo-' gefikų.1i<iteronų Bažnyčios deka-

• Sįris ,ErW Habeįėr iš Coburgo 
. davė . prealešimą’ apie Bavarų 

tarėme .iį-j ėvčT(Pėltku Tiuteirnų Baėnyėią, 
kilnsfcš (tzkaąlSj još TaWėJtfhūš . ir rūpesčius po
iU- di*b

PM ėvėri^ikt^

I Vįęįa popietį, riabai gražiam 
vorui esant,’ keliavome autobusu 
i pė LObęrfranken kaimus ir mies- 
i tėlfU$, 'gtVžiedamiesi jų ;a^>din- 

w<<. kėmis^.. Privažiavmrie .Saatės upę 
^lūd^^Į^ę’.įiį^rngąi, laįririn-1

L- .ii.i’x)!LxriV-CrA.' r' • y m V

<įvį‘:; 2759 W. 71st St., Chicago, IJL
• KCFESTINGAJ iSPILDOMI RECEPTAI « FANNIE MAY SAI

■ DUKYNAJ » KOSMETIKOS RETKVENYS

rimais.-čia atskiros tautybės dai
navo savo liaudies dainas. Visi 

■■ 'nežmoniškomis* jfertu..sudainavome ir keletą vo- 
^lygtapis tųri-gyAėnii. Ir tai nė-Į kiškų liaudies dainų. Galėjo čia 

pasirodyti rirt^olistal! Nėpajutor 
me, kai ■ priartėjo 22:00 vai. —

luįi;.. ii 
k«ivf<nakj

- BitlėfėHu
i dąr .yeiei'icm-- me-

čia aptartos

Už kūdros, didžiojo alksnyno 
pakraščiu, stūksojo reta eilutė 
ąžuolų ir uosių, dar visai jaunu
čių ir žvaliai grakščių, mano tė
vo 1 ny 1 i m i au sm pa sodini n kų. 
Kažkodėl ir mes juos gerbėme. 
"Šitas uosis mano!” — O “šitas 
mano!” tuojau juos išsidalinome 
kas sau į gnežtą nuosavybę ir sa
vąjį kiek v ienas puc-sel ė j am e: 
niekam revajia šakos nulaužti, 
nei lapo nuraškyti, šiukštu lie
menį dręžinėti ar kitaįp^ankin- 
ti medeli f

i savo kambarius i . T^e med^ k^Mėįe ™a- 
t Uos buvo gyva, linksma J įvairu.

Anksti pro pašalą vaikhi, bas
nirčiom įsistoję į klumpaites ir 
vėsias balutes teškendami, erd- 

hvįai pasišūkaudarci — isrankio- 
Į davome sausuolius žagarus, kad 

1 paskui per kiaurą’ vasarėlę ba
siem strikčiojant, kojai tiek ne- 

atytas Bielefelde, ’Even, užkliūtų,' ' J
Čionai ir pirmąsias žfemuoges 

pakupstėmis skabėme.iį- Smagu
riu sūlpciojcme. VėliŠ£ Ivyšny-

kad nu* — nuoširdžiai jas n.y 
Įėjome ir jų b’ivainę vis iš nau
jo kasmet snvanoriškom aukom 
išgeJbėdnvome: ir šaka* nurink- 
time ir hpus su grėbstysime, ir 
daržus aplaižysime, ir paršiukus 
ersiine... Mums knietė ir pasi

didžiavimas prieš Kuru ar Stik
linus vaikus: žiūrėkite, pas mus 
šarkos gyvena! Jems patinka 
beržų bal šakiuose perėtis! Ne 
bet kur jes suka gūžtas - 

Pav:isariop, vos sniegui nuka
rojus. įsitvždavo ir gegutė ku
kuoti. Būdavo ko pasiklausyti 
— tartum visai ne paukščio, o 
tikriausias žmogaus balsas. Ir 
mes pasityčiodami imitavome 

kukū!
duodavo kukū! Tolei antrindavome gegės 

šauksmą, kol ji supykusi nulėk
davo į kitą vietą.

Puošniausia medynų įnamė 
buvo volungė. Žalsvai gelsvu ra« 
spamiu blizgėjimu ji visada at
rodė šventiškai išsipusčiusi ir 
daili, tikra bajorė, šmaikščiai 
vikri, lyg pirmoji pamergė, ji 
išdidžiai pasišvaistydavo po dre
bulyną, o kai suulbėdavo savo 
vingiuotas švilpavimais, tai mes, 
ausis ir airis išpūtę, grožiu ap- 
tirpdavom. Ir vis virpėdavoni 
baime, kad tik ji per greitai rn- 
paliautu save giesmės. Neapsako 
Inai norėjosi išmokti tokio pa
vydėtinai lankstaus švilpimo. 
Bet nė mėgdžioti nelabai drįso- 
rhe, nes tuoj susigėsdavome savo 
negabaus pliurnojiino. Ir likda
vo tik nepasiekiama svajonė: ka
da nors tą žalsvai šilkinę dieviš
ko balsejic karalaitę nors mažuo
ju. pirštelių paglostyti... Bet jos 

mėš, joms tryniusdyk ai atidavę. | puikybė (ar gal tik baukštvmas) 
-Bet--mtta-’taųi masino tas sąr- -^ niekada, artyn neprisileido.

kų stambus kėrsiimas, ,tas bal- ; Taip medynuose skraidė ir. 
faspąrnis ’plasnojimas- panamėj', . (Nukelta į 5-tą pusi.)

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
yra sėbrausią, didžiausia ir . turtingiausia lietuvių fratemaliuė 
organizacija, lietuviams Ištikimai tarnaujanti jau per 97 metu*.
SLA — atlieka kuliūrimus darbus, gelbsti\ir kitiems, kurie tncr - 

darbus dirba. - - ■ ' ■ • '
SA išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS 1ŠUJONUS doleriu

- apdrąūdu savo nariams.
SA- - apdraudžia pigiausiomis kainomis- SLA neieško pelno, 

hanams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietumis ir. lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda r-' Endowment 
Insurance, kuri ypač* naudinga' jaunĮtnui^ siekiančiam 
aukštojo mokslo: ir Jų-gyvenimo, pradžiai

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota spįžrįūda: ri 
$1,000 apdraudo? sumą temoka tik

SLA — kuopu yra visose lietuviu tai unijose^ v č 
Kreipkitės i savo apylinkės kuopą 4veikėjus- 

: r -Jie.’. Jums mielai .Ibaceftiės’ I' SLA -
Galite kreiptis ir. tasai' į SLA'JSatta:

* ■ • . ••- . - f’ .C

UTHPANIANr: ALLIANCE;

ilDIJW lANONft, poetai fr rm^iefoclertiM, nerrpr*. 
įįp -tr ištofrtetnojtami gyvantoie ir poittfltoj*; tik k
ftrgto UStoka kaygoį® ItiBawi Janonio grranlxng b pot 

JEMbar Wft4 j| gaHma pavadinti kovotoju ni Imogana tais* 
tayya-y-a formato, ^5 poatopK, kainuoja M 
5-J y HTFl^W MOVffLWi. @ Bceėcftko tiryba. I. Vatais 

*<P*0t4W Šalna
j*.- \ lWl 8*. 8^, E3Dam*

IrtaR •tfiuan

; (H tomu.............................................    <10.00

2. Prof. Vaclovo triržiSkos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl. J6.00

H dalis, 229 psl.___ ____$6.00

3. Miko šileikio, LIUCIJA, proza. 178 psl. _ 55.00

A Janinos Naru n ės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai 172 psl. $5.00

5. Prof. P. PakarkEo, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SAN
TRAUKŲ BRŲOŽAL 176 psl. _____ Į4.00

6. J. VenclavM, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.
60 psl  F2.O6

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St., Chicago. DI. 60608 dųs- 
kil« iekj Ir pridėktt vi^aą dolerį persiuntimo UlaMocna,

XNX \\\J|’ h Jf

>&rakė 700 puslapiu knypą, kurion sudėjo ^iską, kai Bet kada b 
let kur. Bet kuria kalbs buvo parašyta apie Lietuvį, lietuviui 
tr lietuviu kalbą. Jis mokėsi kartu su kurt Japnlnm Ir prof. BL 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuviu kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslini rertlmua 

tr patarė mums toliau studijuoti ,

Inta* m. Kieti rtri*ti*L Faktu CL. * "%
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metam* _______ __
pusei metų_____
trinu 
▼lenam meneauu

$40.00
$22.00
$12.00
$4.00
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metama _______
pusei metų ____
vienam menesiui

$45.00
$24.00
$5.00
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metam*_________
pusei metų-------
trnm menesiams
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$24.UU 
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1L 600U8. l eleL 421-6100.

ir iven- 
Bendro 
Chicago, M. Šileikis

AR DRAUGAS PERĖMĖ Iš GIMTOJO KRAŠTO 
OKUPANTO PROPAGANDĄ?
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Ir vėl atvyko okupanto atsiųsta “menininkų” grupė, 
šviesti išeivijos lietuvių. Taip. Ne pirmas kartas, kad jie 
atvažiuoja čia. Tik pirmiau tie “menininkai” apsistoda
vo pas komunistuojančius-lietuvius ir vaidindavo Mildos 
salėje. Išeiviai jais nesidomėjo ir ta propaganda nepasie
kė tikslo.

Vėliau jie apsistodąyo pas žinomus, . palankius oku
pantui išeivius ir vaidinimus reklamuodavo spausdin
tais lapeliais, kuriuos padėdavo prie automobilių langų. 
Irgi ne daug buvo naudos.

Matomai,, kad ir po agent. V. Kazakevičiaus vizito 
Draugo redakcijoje, padėtis nepagerėjo, nes atsiųstie
ji artistai vaidindavo miesto salėse, o Draugas skelbdavo 
tik trumpučiais skelbimėliais, nuslėpdami tikruosius 
vardus. Todėl ir vėl atvyksta tas pats V. Kazakevičius ir 
dabar jau porą mėnesių “atostogauja” mūsų naujosios 
bajorijos rezidencijose- Nežinia, ką jis jiems kalbėjo, ką 
prižadėjo, bet okupantui nauda buvo didelė. Jėzuitai už
leido jų vaidinimams ir okupanto filmų rodymams Jau
nimo Centrą. Draugas perėmė reklamą iš Gimtojo 
Krašto. '.

Šiais metais Draugas jau plačiau reklamavo oku
panto rengiamą šventę, 15 metų sukaktį nuo Lietuvos 
“išlaisvinimo”.Ir reikia stebėtis, kad tarpe vykstančiųjų, 
buvo ne maža grupė, mūsų dvasios vadų, kunigų, kurie 
irgi važiavo švęsti tą “Lietuvos išlaisvinimo” šventę. Už 
tai, turbūt, okupanto jie buvo gerai pavaišinti. Vienas 
kunigas, atvykęs iš “išbadėjusios” Amerikos, taip prisi
valgė. kad turėjo būti paguldytas ligininėn. žinoma, kad 
okupantas yra dėkingas jėzuitams už padarytą patar- 
navimą.už pažadėjimą perkeliant propagandos centrą iš 
Mildos į Jaunimo Centrą.

Kad atsvertų Įvykusį Baltijos Tribunolą, Maskva at-

Žemaitė

Į ŽEMAITĖ

(Tęsinys)
— Andai i • aš j asibaisejau, —?tarė Onikė, 

vyresnieji duktė - Teklė vis man. rūgo jo. kad 
aš pr'e jos nenue nu Šventą pavakarę, pašiūra

MIRĖ ŽEMĖS DREBĖJIMO MATUOTOJAS r j. dreba. Ji pjyįlęda-daužyti žemės 
paviršiųijiaijiažu Žemės: gilumoj 
gyvenantieji gyviai labai anksti 
(hnžyntą U30i4ta. Kaf žiurkės 
pajuntaį kad1 Žehie shiarkiai dre
ba.- t? i sCYd'tt^Vąis skidfe i viršų 
ir salra?! ioWu bėga mio kalne 
awa Žiniją. IA-
bėji <ic3•; 
liau nito 
:u neužv

CHICAGA, III. — Praeitą pir
madieni Pasadenc'e mirė 85 m. 
sulaukęs tiksliausio Žemės dre
bėjimo matuotojas.
Žmonija jau seniau turėjo įvai
rius matus ir mastelius Žemės 
drebėjimui matuoti, bet jie bū
davo labai netikslūs

Istc ija'sako. kad pirmiausia Že
mės drebėjimą matavo kiniečiu;, 
ne neturėjo jokių iitstriiiiientų, 
bet pašlaitėse gyvenantieji.kinie- 
ėril Žemės d*-ebėijimą pranešda
vo pelės.-žiurkės ir įvairiausi Že
mės gilumoje gyvenantieji gy
viai. Žeme niekad, staigiai. nesu-

siuntė geriausius savo agitatorius. Kaip jie gyrėokų-.’ 
puotų Baltijos kraštų gyvenimą ir kaip jie n'iekinjf-išei-- 
vijos lietuvius, rengusius tą tribunolą, gen. Petronįij ne
bereikės skelbti Gimtajame.Krašte. . Per kelius : praug'o 
puslapius, agentų kalbas- paskelbė išeivijos lietuviams.:

Daugumoje Drauge spausdintuose straipsniuesė ne
berašoma, kad okupuota Lietuva-, Išeina, kad' DfaUgūi, 
kaip ir Gontą jam Kraštui, rusai Lietuvą išvadavo buo
žių ir fašistų.Kad tą faktą patvirtintųjodėl Draugas 'taip 
plačiai ir reklamavo tą, okupanto rengiamą “Lietuvos Jš- 
laisvinimo” šventę. . P L-’Aj/L

Kaip minėjau,, ir šią vasarą vėl būva okupante- ’ at
siųsti keturi “menininkai”. ŠĮ kartą Draugas- jaurpĮa.čiAr 
reklamavo jų gastroles. Atvykusiųjų, ! rašytojų; draugi
jos politruko Bučio, pasivadinusio literatūros, kritikū, 
agento L. Noreikos, Justo Paleskio žento ir • kitų atvy
kusių menininkų, Draugas įdėjo net: ‘. dideles fotografi
jas. (Gimtajame Krašte jos buvo murzinos. Kok$ jpątąr- 
navimas okupantui!). Ir apie jų veiklą, pačiai relgąma- 
vo bent kelis Draugo puslapius. ./■

Daug kas sako, kad tie atvykusieji “menininkai”, 
tik dainuoja lietuviškas dainas, o visai ne agituoja ,už 
komunizmą. Okupanto politiškai puikiai žino, kad dau
guma išeivijos lietuvių nebesusižavės komunistinėmis 
idėjomis. Jie švelniais pasikalbėjimais, siekia užstopiiiti 
išeivijoje Lietuvos neprklausomybės idėją. Stengiasi 
užsiauginti jaunimą palankų okupantui. Tą tikslą pa
siekti padeda ir Draugo reel aktoriai. Iš Draugo jpusja- 
pių dingsta žodis “VLIKAS”. Tas žodis minimas tik ta
da, kaip ir Gimto jame Krašte, kada? neaiškios praeities 
redaktorius nori VLIKą suniekinti ir apšmeižti. A'.:.

Ignas Petrauskas

siusi motinėlės, nubėgau prie Rugenio Teklė 
! įsive’^ė mane į alkierių, kur lopšely žadino vai
ką, Šnekėjome, juokavom linksmai, atsiminda- 
mos savo jaunas dienas 'r dainas, kaip mudvi 
visados sutikdavom. Prašė mane, apsikabinusi 
bučiavo: “Onute, ateik tankiau, mat — aš .nuo 
vaiko negaliu išeiti, o man taip ilgu!” “Juk tu- 

I ri vyrą!” pasakiau. Ji nutilo. Po valandos sako: 
j verčiau netekėk!” Tuo tarpu įėjo kas Į trobą, 
j Teklė prišokusi privėrė alkieriuko duris. Jos vy
ras metė balną į trobos kertę, šaukdamas: “Tė
vai! kur bernai?.... Kad nuo manęs arklio nepri
ima, kas aš do gaspadorius?! Nieko manęs nešė- 
navojat!.... Kur moteriškos?.. Teduoda pietus!.-

Šūkavo, keikė, bangu klausytis Dar būtų 
i šaukojęs, pamatė mane, sako: “Onelė besanti!...

Tekle, ar laukei manęs?” Norėjo apsikabinti pa
čią- Šlitinuodamas mažne išmetė vaiką iš lop- 

, šio Kaip virs ant lovos murmėdamas: “Tu 
• manęs nemyli, ir aš tavęs nemylėsiu " Teklė, 

vargšė, nubalo, akys pilnos ašarųi...Aš kuo grei
čiausiai sudievu pasakiau, sprukau namo. Iš
bėgdama mačiau Teklės tėvą sėdintį ant lovos 
troboje, ranka pasirėmęs. Motiną Pasitikau 
kiemuke, sakė? “Onele, kaip mūsų Teklelė piU^
puolė!” Nieko neatsakiau, bet aiškiai supra

tau, kodėl man Teklė sakė: “Verčiau. Onele, 
netekėk!”

— Gerai Rugienienei! — tarė motina. _ Ar

ntmp j 
artėjantį žemėj drebėjimą, bet 
ir žmonė* žiurėjo j žį paėio* gęm 
tos išaugintą "barometrą”, kuris 
iš anksto pituiešlų, jei ne audras, 
tai Žema* drebėsimo pavojų. 1

Dabar labiauūai pagarsėjo 
Chat lės F. Rich.td\ Jis mirė pra
eitą antradienį Kąjitornijoi, Pa- 
suuena ligoninėje, žemės drėbė 
.iiinui jis pašventė vną savo gy
venimą. Jis mirė, gyveųdarpas 
žemės drebėjimu. Jis turėto bė- 
cos su savo širdimi. Kartais ji 
su dirbindavo, ir jam pridary
davo labai šilta krūtinėje.

Kai sudrebėjo Žemė Meksiko
je, tai ii- jis sudrebą o. Jis prie 
savo lovos turėjo dalį instrumen
to, kurį jis pasigamino 2emė> 
stebėjimui pranešti. Beguiėda- 
.mas įovoj ir besi’iiduriucMląipas 
Pasadenos ligoninėje, Ricnteri, 
sudrebėjo, kiti sučirškė jo 
instrumentas. Jis užgirdo pvaš- 
neknsiąžemę. Ji ūžė, bet tas ūži
mas jo nokei ė. Bet kai sučirškė 
jo instrumentas, tai jis užmiršo 
skaudančią širdį ir pašoko iš lo
vos. Jis žinojo, kad kti 
vo didesn 
skausmą jis užnnr 
ligoninės sesutę'i 
Sukti radiją, kad jis 
Žemės balsą.

Jk> užgirdo rugsėjo 19 diėnos 
stidrebėjimą Jis žinojo, kur rei
kia žinių ieškoti, kad n ustutytų, 
kur tas įtrebėjimas vyko. Už •ke
lių minučių Richteris jau pasa
kojo atėjusiai sesutei, kad Žeme 
dreba Meksikoje.

Charles Francis Richter gimė 
Ohio valstijoje, Hamiltono mies? 
■felyjė r-1900 metų balandžio 26 
-dieną. Tėvai jį leido mokyti^. 
Baigęs mokslus Ohio valstijoje, 
.irs atvažiavo į Chieagą ir Įstojo 
į pradėjusį garsėti Chrcages ppir- 
yersiįetą. Jis nė tiktai? dėstir.to 
mėto .jyairįij moksle šakų daly
kus, bet jis mokė vaikus ieškoti 
didesnės, gilesnės tiesos. Jis pa
tarė profesoriams mokyti moky- 
tojus. Jis pašalindavo tą profe
sorių, kuris nei diegdavo mokiiiiti 
tarpe gilinti' fizikos, chębtijos^ 
kalbos. fUOsofijos tiesos. Fizikos 
profesorius įdiegė norą siekti i 
tiesos iš mokslo žinių jauną Chap 
les Richterį. ,

Tais metais sunkiai sudrebėjo 
Žemė Kalifornijoj. Sudrebėjo ji 
ir Chicagcje. Sudrebėjo ir ją tu
nam studentui Richteriui. .Su
drebėjo ji ir jaunai studentei. Li
lijai, kuri buvo pamėgusi fizi
ką ir kartu su Karoliu studijavo.. 
Niekas nemokėjo jam taip gy
vai papasakoti, kaip jam pasa
kojo Lilija. “Tau taip ji sudrė
bėjo, kaip ir man”. — tarė jai 
Karolis- j

— Važiuojam mudu į Kalifor
niją pažiūrėti kaip ten Žeme 
drebėjo, -- pasiūlęs fizikos uni
versitetą baigęs Richter. Ji suti- 

Žvėnukai ne tiktai buvo žmo- ko, savo daiktus susidėjo ir abu

yįr&?. žiurkė} bėga to- 
cxfetjejirco' .vietos, kad 
Tsbr Arba neūžtroski n-

įSenovęs kiniečių pasakose mi
nimas žjųiiQų. begjmas.ČKai žiur
kės bėgi tąi ręiškiš, kad ir;.žmo
nės priya|n -bęgti nuo.jiavojaus. 
Taip ,sendyąs. žibortės.;iįL daryda
vo, sek<Įavų*jj«ga|tęius;gyvulįės; 
Nuo ŽęiRės- dnebėjimo' -bėgdavo 
ne vien tik'peį^, bei žiurkes, bet 
bėgdav^žvėiy% paukščiai ir iatt 
kiniai gyvuliai._- J ... <

. A rijosi, ypirnjžeji išra
do prrętį.jsųš d&emės drebėgimui 
niatuotL Ją^ė^^Įęrėjo' prietai
sus gan>yti Jję išmoko
užrašyti ir Ženaės'Kaką. Bet tas 
užrašymas ; nedkslus, ma
žai iš jo būdavo naudos.

Žiurken Pelės.'dvkūmu kiau-

ba.r gerąfcląūsą- Gyventi? mi ke
bų pėdu gylip}'-urvuose, jie už
girsta bąfsą, kai-tiktai- įkaitę la
vos gafai pasiekia Ženijės paviru
sių ir pradeda į jį čiaužyti. Nedi
delis stuksenimas ju negąsdina, 
jie nebėga,,bet stipresnis jiems 
neduoda ramumo, o kai pradeda 
stipriai daužyti, .tai jie landa į 
viršų ir,per miškus, krūmus ir

• akmenis jie bėga tolyn nuo dre-
■ bejimo. Žvėreliai turi laiko ne
* tik išlįsti įyįfšij. bet tiek toji nu- 
I bėgti, kad jų nepasiektu krintan- 
I tieji p'ęlenąj, suodžiai .ir iš Že- 
j ;nė< gilumasišversta karšta la- 
i va. -.

gtriaiĮdĮu Įspėjimas f pie ijvaJMvo į Lę»
Abu apžiūroje žęm<« Jrfbfjh 

mo žalą, žuvusius žpaųnt^.-Abu 
nuvažiavę- j Teksas ir ten išlaikė 
kvotinius ir tapo žepiės drebęjj- 
nų specialistais- * į D.

aš nesakiau jai : “Leisk Tekliukę už Gėrybuko...
Jums pinigų nereik, toks geras vaikis, o dar in- 
' dus tajp gražiai moka dirbti!” “O tai gražu bū- 

: tų, sąjjo, kad mano Teklikų Važiuotų į jomarką 
su injais!” Kaip bijojo meistro žento, ko da
bar verkia, bagotą giiįpoUį gavusi!

— Naiį jau gana, gina! — sako tėvas.—Ko
kia motina, tokia ir duktė ! Kai tik turtingas— 
ir negeras, o koks plikjs — tai vyras! Jau, tur 

! būt, jsispytrėjot į (Jumbakio berną Kazimierą, 
kur čia pas jus vis lando su popiergaliais...Skai
tys, skaitys visus niėktis, o kas iš to? Vis bai- 
kos, tįk pinigus leidžia, kaip kvailys vėju. Toks 
tad kavalierius jums |irika! Bet, Onike, liau
kis! Kad aš jo daugiau nebematyčiau prie ta
vęs! jį tuos popierius sudeginsiu.... gali dar žan

darus užtraukti! r .
— tėveli nepyk p—r/atsiliepę sūnus Stasiu- 

jkas, —Kazimieras ne jjrie Cinikės ateina, bet 
,prie rpudyiėjų su. Jurgiu. Kai pradedam škaity- 
j ta, tadą njamelė ir mergikės,visi klausas. Kad ir 
tata gidetfamei, kaip tęn gražiai rašo! Malonu 
klausytis!

P kas iš to- graįtrmo! --^ sako tėvas- — 
Kokį Jš to^ttrite peingfk Jau jums visiems tas 
kvailys-Kazan apsuko galvas, ’šu visokiomis bai- 
komio besilankydamas pas jus:*;./ O tuo tarpu 
meilija'prie mergų

— Oi, tėvai, neapka{binėk/Kazimiero!—už

Augelęs priemiestį Ten jiedu 
visą gyvenimą prągyvępę. 
jiedu ątsikvjetė ir rnctjną 'U 
Ohio valstybės. Ji buvo vjejia, 
visi kiti šeimos nariai juji tuĮyo 
nubyrėję.

Motina jaunai povai buvo la
bai reikalinga. Jiedu rūpinosi 
Žeonės drebėjimu,’a motipa rų- 
pinosi jais, kad jiedu būtų paval
gę ir apsirengę kad galėtų rū
pintis Žeme. < . k

Motina norėjo sulaukti anū
ku, bet jiedu “neturėjo laiko’’. 
Iš vienos paskaitos skubėjo į ki
tą. Jie jau buvo mokytojąis, mo
kė vaikus. Charles Richter tapo 
profesorius. Jis ne tik dėstę fizi
ką. bet padėjo pagrindu* Seia- 
niGlogijai. Tai buvo mokslas apie 
Žemę, apie josios judėjimo 
k^tas,: drebėjimus,/ Senatvėje,

r nors bu- kai išėjo pensijoj,. tai .. parašė 
pavojus, širdies ‘ Seismologijos, pagrindus^- įla

ša Jis pašaukė bar ta knyga išversta į x^uNli 
r liepė jai ;už- kidbų. Tai yra pagrindas žinių 

užgirstu iipie Žemę. <
' , ' j. ■ ■

; 1972 metais Liiijos aędi^.-ir
vėl sudrebėjo Tiktai si 'Wrtą Ji 
neatlaikė
tašai' sunku. Jų motina tęįp ,|>at 
jįftt buvo i&kelfevųst-. KaridHs įiko 
vienas’ Jis pajiitbrkad i# jo iir-

- dfc sušilpiiėjo. Bet-jis dar ! be-, 
veik .1’5 metu laikėsi ir sęįė žę-

. męs; dcebejnną.' -čį -Į; 
: kžfeū^-birtšo
. < dfėbėjimh, 5Ta i-kuįh iii puąįąiyti 
t. bėt niekas, n.epas^tė foktdsriPgš 

šines, .• kuri” Inušęątty^ to.^į£tai,: 
kad žemė dreba, . šžip-

ji- dreba' it jiojsį’jaš lęĮęęĮąjėji- 

. rijas- sudaro pavoją/ gyyęiūan- 
Jticiib žmonėms. /jA.1 J// J 
Į .-Mašina .turi 3.-popieriaus iro- 
| Tolius. • Rrie -kiekyįęjjo rdfip yra
• ■elektros kutas nĮt^siay J/jgb^į. 
f .Tas laidas yra įręrigtas prię uuc- 
l lit/ rašančios stiklines -plujįksnos. 
L Richteris mėgo, j matęrfratįką. 
į-Jani patiko logaritmai. Man į’ū- 
»4u. simkų pasa^Hi Aąip Tie Idga- 
Į-ritmai apskaičiuojami, nes. savo 
’ ta^u mokytojas Stasys- Tfiiarjus 
į labai lengvai j uos. aiškino. T ri-

ipiršąu nęaš vienas, bet juos j>a- 
■miršo ir kiti mokiniai. Manau, 
kad iš to laikotarpio, tai- Vienas 
A- Zujus juoš gerąi prisijnęij^ ir 
galėtu priminti. ” /
• Richteriui logaritmai.d padeju 
sustatyti tokį instrumentą', kad 
logaritmų pagalba jis pastatė prje

• taisą, pagrista logmitmais. kurie 
j parodo ne. tik kokie stiprumo
yra tas drebėjimas; bet jis. paro
do, kurioje vietoje yra stipriau
sioji jo vieta. . :■ y. -

Charles F Richter mirė rug
sėjo 30 dieną Pakedeno ligoni
nėje.

mirė. Karpljųl- bu v

tarė motina. — Pasakyk, ar yra mūsų sodėj dįž 
I jį doresnis vaikis.... — Tylus, darbus, dievobai
mingas — žodžiui vietos nėra... Kaip jį giria 
Gumbakis! Ir pats džiaugeis jo darbumu .,... ...

— Na, tiesa, yra ko pagirti,—sakė tėvas, — 
už darbumą ir tylumą: Bet vis jam vėjai galvoj 
su tomis knygomis! Ot, per ražančiavą. kad nu
važiavom į bažnyčią,, jūs nuėjot, aš pasilikau pą- 
šventory..:. ŽiūHu — ateina jo motipa su mažo
mis mergaitėmis. Pasitikęs nubučiaVo motinai 
rankas, seserikes numylavo, nuglamžavo. Tuo
jau vienai ištraukęs davė knygelę, įiažajai ku- 
kavinį rąžančių,... Vaikai džiaugdamos nubėgo 
Į bažnyčią. Su motina pasilikęs, klausinėjo nja- 
loniai: “Be nereikalauji ko, matušėlf” — “pi
kui, mano Kazeli, nieko nereik ..: Laikykis sap^. 
viską man atiduodi!” — “Eikime, -*sako,—mo
tušėlė, aš knygąnupirksiu” — “Nereik, vaikeli, 
man senoji paprasta . maža bemat^uT —■ “Ma- 
tušėle ,aš tau akinius nupirkau, eiįtme, prisi
kirsi prie akių’'. Ir nuvedė motirę prie pąuįa- 
rių— Mat, tariau,' kur Kazas ^ave\ algą -pa
deda! ‘ * F* >

(Bue, daugiau) . .

SKAITYKI DrtNRASTI NAUJ|feNOS'< 'įTĮ 
' * t • ' * e JT
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DR. PAUL V. DARGIS/*-

“Lietuvos Aidai

Tei.: 562-2727 arba 562.2728

KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ
Programos vedėja

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 
3921 West 103rd street 
Valandos pagal susitsris^

nr. ALG. KAVALIŪNAS
Vidaus ir kraujo ligos. Nechirur- 
gmė venų išsiplėtimo hemo-

TEL. 233-8553 ?

Service 461-8200, Psige 06058

QYBYTOJAS IR CHIRURGAI 
Wt*telieptai Cofnmuftjty kllfllkuQ 

Madidno* dirwktoriua

1918 $. Manhelm RcL, Westcheatae, ||L 
VALANDOS: 3- -8 darbo dj^nomia

Modemioe poezijai knyga. Kaina 5 do! Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai aUiųsite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienas, 1789 & Halrted St, Chicago, IL 60608

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vai. vakaro.

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St. Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. Į

iš WT1S stoties, 1110 AM banga 
2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629

Tetef. 778-5374

Chicago, ILL 60629
Tel: 585-2802

OPTOMETRISTAĮ

2618 W. 71$t St TeL 737-5146

LIEPALOTŲ MEDYNUOSE .

(Atkelta iš 3-čio puslapio)

plasnojo mūsų vaikystės dienos,' 
Išdykaudami įsisliuogdavpme į 
alksniu ar jovarų viršūnes ir 
padebesiuos pasisiūbuodavome.: 
Pailsę žaidimuose, isisėsdavome 
į kresnų gluosnių lajos vainiką, 
ir, žalumynais apgobti, tūnoda
vome, lapu gyvo šnarėjimo 
klausydamies. O nuskriausti ar 
kieno .pravirgdyti— dūmime Į- 
tankų avietyną, kur niekas; ne
trukdo, savo širtfej^^sisiriū-

ir “contaet lenses”. ’

INKSTŲ, PŪSLŽS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 

2656 West 63rd Street

ietvirtad. 5—7 TaL vai.
©fisc tslefeuas: 776-2380,

Mhridendjos 448-5545

dava} ’'tai šftkavotnė lakstydasnį 
tarp medžių kasnienu, 9, aidas 
ūbavo dešimtimis pagairių ir —

• dar laibiau .dirgino džiaugsmą.
. Ir kai išskridau iš tėviškės į 

Naumiesti — jau pasilsktinai 
miesto akmenų ir plytų skurdu-, 
me truiLjdi, mano didžiausias il
gesys ’ buvo'.' — ‘ tų ’ žals'ganif me
dynų, kupinų čirpsėj mo, ulbėji- 
nio, šnabždėjimo; to nuosavai

Florida

■nuskelto gluosnio prie šuljnib. 
Ir — keršaspa'rnės šarkos tvas- 
nojimo triberžio pašaRėse...

Iš “Pirmosios Pradalge*'’
• Petronėlė Oriniaitė

PERKJtAUSTYMAI

SOPHIE BARČUS

• ■ Telcf. 778-1543

»■(!«. CbiCfjps lietuviu tenise lę?u- 
bu narys, 2825 West 86 th Pla
ce, Chicago, IL 60662. Tel. (312) 
-37-7117.

Stalo teniso — Jonas Nešukai- 
ris, Tor**n‘o LSK Vyčio narys, 

I 255 Silver Bi ch Ave., Toronto, 
■ Ont M4E 3L6. Tel (416) 69Į- 
I -7798.

Golfo — Vytas Petrulis, Det* 
1 roito LSK Kovo narys, 301Į5 

Brockview, Livonia, MI 48152- 
Tel. (313) 525 0294.

Plaukinio — Stasys Kėkštas, 
I Toronto lietuviu golfo klubo ną- 
| rvs, 31 Bniniell, Toronto, Ont, 
I M6S 4G6. Tel (416) 769-1068.

Futbolo — Jonas Kaunas, Chi- 
I .-ago LFK Litr.anicos narys, 2615

MV

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service

Į

I

West 85-td Place. Chicago, IL ( 
'0652. Tel. (312; 424-0768.

Šachmatų — Vytautas Nasvy- 
i ris. Cleveland© LSK Žaibo na- 
j rys, 1234 West Blvd., Cleveland, 

OH 44102. Tel. (216) 631-0210- j 
Į Slidinėjimo — Mečys Empake- 

ris, Toronto LSK Vyšio narys, 
6 Robin Hood Rd., Islingron 
Ont. M9A 2W7. Tel. (416) 23L 
•1487.

Raketbclo — Vladas Plečkaitis, 
Clevelando LSK Žaibo narys, 
4450 Rabun Lane, Richmond 
Heights, OH 14143 Tel. (216) , 
531-3474. j

Biathlono — Algirdas Garlaus-1 
kas, Clevelando LSK Žaibo na
rys, 20550 Ball Ave., Euclid, OH. 
Tel. (216) 486-6987. ’

Softbolo Algis Nage\ ičius, 
Clevelando lietuvių golfe klubo 
narys. 7702 West Pleasant "Val
ley Rd-, Parma. OH 44130. Tel. 
(416) 845-4954. '

ŠALFAS S-gos sporto šakų ko
mitetai yra pagelbiniai ŠALFAS i 
i^-gos centro valdybos organai, • 
lųrių tusias yrą rūpintis-atatin- 
kaiirų sportų šakų reikalais!.' Pas
kirų sparto šakų komitetai bus, 
skelbiami atskirais pranešimais.1,

Paskirais sporto šakį] reikalais} 
prašome pirmoje eilėje kreiptis j 
i jų vadovus
5ALFAS S-go.s Centro Valdyba

—

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

1

MĘTĮNIS V^UėlINIS ŠALFAS SĄJUNGOS
■ • ■ - j' ^suvažiavimas

? ■'' ■ ■ ■

• 416) -763-4429. F-
.iĄį*FASS-gos Gelti. Valdyba

. ŠALF-AS S-GOS SPORTO
> ŠAKŲ VADOVAI

ŠALĖAS,Š:go^^eų^ro valdyba 
^keH^'-sporto šakų kąmitėtų v^i 
dovfct.i;'-' . y?-"-ri ■'

Kt-djJŠinio — Rimas”Mięčius, 
Tofbftto PPSK Ahstoš narys;

. ., x - •■ . , \ . t įi'6 ’Gsfn«t‘lAve.,š- fronto, Ont.
.jejydtsfeyi ir n^fefc^r ;; M6Q’iv5j.Tėi; {416) 537-5714. 
■ie’t.sĄĮ^ASS-go? -,-į , . . \ *
Patariamuoju' bajsu;' Jnjigcjfripi Tinklinio — Zigmas Žiupsnys, 
dalyvąu-ti sporto Ji* Chieagos LSK Neries , narys,

45Ol'West 100- th St, Qak.Lawn, 
• IL 60463. Tel- (312) <25-3379.

Riinas Kulia-

: . ‘r - 17 ,-5-

lietuvių.įj^io auklėgmb ir >PPr 
to ■sąji^g<>i<;«uva^awnaį-fvy)6s- 
1985 rm-grūOdžio Clęvęlap- 
do Liėtjįgjj^. N-^nuĮaife < 877. .Kist

Fiigai.-^ALF-ĄSS-^ >.
s u va žiav&tte. spreiiidzSaimroj gt.ffąį’ 
i.u

te mv.
Ledo rirUifio - 

jetnvjųrti^5hwt 'v^Tdrnirfo Sėtuvių tedo ritulio
- .rikj 'ri :i j klubo narys. 297 -Kffitjnedy,: To- 

SmuUipgp^ infbii^ęi§i9ą pr> ‘ ronto, Ont. ,M6P 3C4.,Tėl. (416) 
nešamą bpdito klųbaį^icj^AL- ( 766-2996. 
FASS-gA’aaministraįfif^K-l atleUtaį- Algis

seig6nM^..Organ,zae,l®«r-;gs-'Mal.wi)Į8s ppsK
;:1enys.»n W»: Ritamii4-1 A1^ras . 13H,. Hi]lview
lorrn.ew.af pt.ektfpwulyn.u,. OnįlMA 2C6.
prašomi-kreipus Į Š^FA3§-gp> ]; 4J6 844_769r4
centro valdybos nirim)hnką Pra- t* ’ i • * v -o„ '— / %,. - -- -2 įL Lauko teniso— Aimanas Bart-
ną Berpccką, 32 Rivgrerest Rd., 
Toronto, CMit. M6Š. 4H5. - TeJ:;

— šijitas Katakcvą nužudė vie
nu šūviu j smilkinį. Revolveris; 
nusvilino sovietu 
dešinio 
buvo paliktas artilerijos 
išraustoje duobėje.

sekretoriaus j 
smilkinio plaukus. Jis į 

šūvio.

— Maskvos-gyventojai
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4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523 0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AD IO.MOBIUAMS PASTATYTI

rzn.------------- -------------- ----- ______________ -------------------------------------------- --------- --------- ------------------------------------

_____ _ ______ •
- ..____________-............... - ■ - - -—_______ ___ —

žino,; I 
kad muHU}moTiai pagrobė 4 so- 
vietri agentu-s Beirute, ir kad Ar- i 
kadijų Katakovą jau nušovė, bet į i 
penktadienio "Pravda” nieko j 
žmonėms nepranešė. Jie tai gir- j Į 
dėjo iš užsienio radiio.

1424 South 50th Avenue 
Cicero, 111. 60650 

TeL: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

-y
į

Aikštės automobiliams pastatyti

Apdraustas ptrtaaustymas 
ii jvtlriy ststvmy. 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-1882 ar 376-59M

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

šeštadieniais ir sekmadieniais

LsVdlmd — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charga 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TaL 925-8063

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija. /

•’ 5025 CENTRAL AVĖ.
3L Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

LITHUANIAN MINISTRIES,‘piO Bex 321 

Oak Lawn. III. 61)454.

Vtdėis — Aldona Dsukva

7159 So. Maplewood Ave.

Stoties W0PA - 1490 AM 
tr<nsliuoiamos iš mūsų studijos 

Marquotte P»rko.

3 Galinta valgyti šias žoles su 
pirštais?

— Ne, pirštus reikia > valgy u 
atskirai.

Nuo 1914 metų T;

------------- .----------- ,

šeštad. — Pirmad., Sat — Mond., October. ......

892$ SO. HARLEM AVę 
Bridgeview, IL 60455 

Tel. 598-9400

2657 W. 69th STSEFT 
Chicago. IL 80629 

Tel 925-7400

MIDLAND FEDERAL 6 AV- 
INGS aptarnauja tuniwmo fv 
namų paskolų reikli”® 
mūsų apylinke.
Jums ui mumc nrndv^ ne
sitikėjimą. Mes norėta ho 
ti Jums nandingi ir ateityje

Sąskaitos apdrausto^ 
Iki $100,000

Chicago. TL, BOS-32 
CHICAGO, IL 60<31

■

MIDLAND
FEDERAL
SAVINGg,

ANCl LO»N ASSOCifkf^W 1H * * ' - - d
K
B

» ** * **

TAVO ŽODIS YRA TIESA
Jono 17:17

IR PAŽINSITE TIESĄ, O TIESA IŠLAISVINS JŲ3 e|

Jono 8:32

ŠV. RAŠTO ;
NA LU ASIS ’ TESTAMENTAS 

IR PSALMAI ‘< ' ‘ • X * « J v *
LEIDINYS LIETUVIŲ kalba. (RISTAS 
KIETAIS PLASTIKINIAIS VIRŠELIAIS 
PRAKTIŠKO KIŠENINIO FORMATO

KAINA S3 ’

HEA«>T OJSf • si

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

'■

1

• TO TRUST |N YOUR FELLOW MAN 1$ A ~ 
NOSIE VIRTUE*" fXCf/r WH£N M't A L 
DttNINC. NEVER TAKE ANOTHER 
NUVERS ACTIONS FOR GRANTED.
SOONER OR LATER HE 
MAY DO THE, 
UNEXPECTED/

CRT EVRN ON THC

THE OPOJ AHS< 
AEAINST THE - 
irate nrvu 
WHO TUSS TO 
HWHWAY.

*H0W W IMT UITE 
HELP TO FKOTtCT YOU 
IN AN AUTO ACCIMNTJ 

- ACCMMH TO THE 
-A INSTITUTE FOR SAFER 

^UVINS, AMtiKAN MUTUAL 
UAL1UTY iNSURANCE COMFANX THEY 
TEND TO US 
FROM BLOWS 
UlfS OF jyts 
TWTDAMGEI (fr &ING

N THE 10DY 
MINĖT 
ILLESEtN 
wkiwg * 

THROWN (JOT OF fftE CAI, 
AND INCIWK SURVIVAL 
CHANCSS

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
I.ACKAWICZ

Laid riuviu Direktoriai **

2424 West 691 h Street — Tel. RE 7-1213 -
11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois

Tel. 974-4410

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-1003



D. Britam j vn Lūki 
Guordhn*’ pasirodė 
kuriar. e rašoma kur ir kaip ta
rybiniai vadovai praleidžia va\c 
Mcstogas. Pateiki me kiek su- 
Ūuinpintą straipsnio vertimą

straij

Ūma

la

de’’
>.o 
b?, r 
s>u

ybų Sai.it'.Hjx UiuKluct i, 1 
ėgų 1" I’t’k'i ‘”;»■ ’ų 'i -
iš pradžių buvo įrengti peil- 
nami.i karo vetera!iain>. da- 
ši poilsiavietė tapo vyriau- 

armijos karininkų vasaros šta 
Dar aštuntojo dešimtmečio

pradžioje buvęs Tarybų Sąjun
gos gynybos ministeris maršalai, 
Grečka čia pradėjo susitikinėti 
su save draugužiais — d: barti- 
niu gynybas mrnisleriu maišalu 
Sokolcvu ir- Varšuvos pakto ka
rinių pajėgų vyriausiąjį vadu 
maršabi Kulikcvu. Reikia pažy
mėti, kad neseniai iš vyriausio 
karinio štabo vado pareigų atleis
to inteligentiškos ir asketiškos 
išvaizdos maršalo Ogorkovo fi
gūros n cs i matydavo paplūdimy
je netoli ’‘Paukščių lizdo’’. Apie 
tai papasakojo ten dažnai be-ilan 
kęs, c dabar į JA.V-jas išemigra
vęs vieno tarybinio generojo šen 
tas. Jis sakė, kad “Paukščių liz
de’’ dažnai būdavo rengiamos iš
gertuvių orgijos, kurių metu bū
davo švaistomasi stii)riais vyriš
kais žodžiais. Pav., jis girdėjęs 
Ogorkovą sakant, kad pastarasis 
esąs “šiaudadvasis karys” ir. kad 
nuo karo laikų išlikusio minų 
lauko valymo operacijos metu 
jis pražudęs visą kuopą išminuo
tojų.

Iš to. kur peijsiauja Tarybų 
Sąjungos vadovai galima spręs
ti apie jų skonį ir stilių. Pvz., 
Chruščiovui patiko netoli Turki
jos sienos esanti Picunda, kur. 
greitai išdygo Politbiuro vasar
namių kaimelis. Bet Chruščiovas 
įuo nepasitenkino, jis pagalvojo, 
kad būtų gaila Picundą atiduoti 
vien tik Polifbiurui, tad nutarė 
ten įkurti poilsiavietę ir plačio
sioms masėms. Dabar nuvykus į 
micundą, lankytoją pasitinka 
nuobodūs, daugiaukščių namų 
blokai.

Brežnevas, kuris laikė save tik 
ru vyru, buvo įsirengęs medžio
tojo būstinę apie 160 km. nuo 

____ _> esančiame Zavidove. 
Jc sūnus Jurijus peveldėjo iš tė- 

jis yra

Kai neseniai Gorbačiovas trum 
pam ' pertraukė savo atostogas 
tam, kad galėtu atidarvti Jauni
mo festivalį Maskvoje, ištaigingų 
Valstybių vilų persinajas. kaip 
visada būna panašiais atvejais, 
pradėjo ii šį kartą spėlioti kur 
partijos g^neialinis sekretorius 
praleis likusį atostogų laiką. Pa
našiai kaip Jungtinių Valstijų 
prezidentas Reaganas, kuris turi 
rąncas Kalifornijoje ir Kemp 
Deivide arba kaip D. Britanijos 
karalienė, kuri paprastai pi (.lei
džia atostogas Balmorale ar San- 
diinhame, taip ir Tarybų Sąjun
gos vadovas gali pasirinkti neri-, 
rną poilsiavietę. Tikriausiai , G or- j 
bačiovas pasirinks Krasnyje’ 
Kamni kurortą Kaukaze. ne< ši 
vietovė įeina i Stavropolio sritį. | 
kurioje jis pradėjo karjeros ke- j 
lią, atvedusį iį į aukščiausią par- * 
tini postą. Be to, per pastaruo-i 
sius dvidešimt metu du kiti ži-i 
nomi politikai Suslovas ir And
ropovas taip pat atostogavo K ras 
nyje Kamni ir, be abejo. Gorba
čiovui dar būnant Stavropolio 
srities pirmuoju partijos sekre
toriumi, ne kartą tekdavo su jais 
susitikti. Sunku pasakyti kokia} 
forma praeidavo šio susitikimai, | 
bet galima manyti, kad jie padė
jo Gorbačiovui tapti tuo, kuo jis 
dabai' yra. Tarybų Sąjungoje; 
atostogos irgi politika. Pvz., tai, • 
kad buvęs TSRS Aukščiausiosios 
Tarybos. Prezidiumo pirminin
kas Kosyginas beveik kiekvieną 
vasarą atostogaudavo netoli Ry
gos esančiame Jūrmalos paplū
dimyje, užtikrino dosnias sumas 
iš? valstybinio iždo Rygos miesto 
restauracijai ir geni plentų sta
tymui.

Vien, tik pavarčius Kryme esan | MasięVCS 
čio taip vadinamo “Paukščių liz
do kurorto svečių knygos pus- Į v0 jrgj panašią aistrą — jis yra 
Įapius, tikriausiai, būtų galima i v;enas nedaugelio tarybiniu 
parašyti neblogą studija apie. ofjcia]ju asmenų, kurie važinėja

medžioklėn į Alriką
Ners ir tc;gr’ma, kad Tarybą 

Sailing7* e et anti privejigiiuota 
valdančioji kkw\ bet vilos vi> 
vien lieka ne vadovų, bet vaLs- 
tvbės nuosavybė. Pvz., buvusio
je Kcsygino vijoje Jūrmalo/e da
ta- įrengti poilsio namai aukš
tiems svečiams. Kalbama, kad 
alk dus Romanovą iš Politinio 
L m: n naiią, jam buvo leista ap
gyventi b u vu s ioj e Ch ruščiovo 

vijoje Picundoje. Naujasis Tary
bų Sa ungos vadovas Gorbečio-■ 

s, panašiai kaip ir jo pirmta-; 
s Andropovas, mieliausiai ato$

og’mja K’’ynjo kurorte Krasiiy*j 
e Kamni. I

K

Visgirdą
E. L.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DARQMO6 DUOtEMS TEKMBVAJlfc y> 
3 ŪMAIS NUOŠIMČIAIS Mjtji'ESlNlAiŠ MSIMOKUlMAnL\ 

DEL VISU INFORMACIJŲ KBEIPTIS L i -> !

MUTUAL FEDERAL SAVING| 
PETRAS KAZANAUSKAS, PYotdettMiS < t

£212 W. Cermak Road Olieaįo, ID. ’ ’ i
  ——v. . t .. r« -jpfeaį,

UAL UTATB POB SALI I «1AL MTATK f
Hmm. mm* — v i lteiW, fa4 - M"*"*' !

----------- r—iiĮjiIM1i | 1

į STASYS SAKINIS
I.IMIVLS DAŽYTOJAS

. . Dažo namus iš lauko

' Darbas garantuotas^ n }< •

4612 S. Paulina St
/ Si t • (Town of Lak*)
- ir.iš vidaus.

Skambinti YA 7-9107

Miko šileikio apsakymu knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja’jljėtuvių 
gyvenimą nuo XX šuntpiečįb 
pradžios iki II Pasaulinio fcar^A 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, .184 psl. Kaina. $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729*50. Campbell

Ave., Chicago, IL 60629.

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas ’
Jei ruožiatė» keliauti — kreipkitės į Lietuviu Įstaigą:

American Travel Service Bureau
,727 S- 'W**™ Ave^ Chicago, UI 60643

Te]ef S12 2S8_t787

■ MumnhrtTBM p»tntaTtni>j utąknnt lėktuvu, traukiniu, litru kelto- 
(cndiec), vienbučiu ir automobilių nuomavimo rerervacijai; Parduoda 

so kelionių draudimus; Organizuojame keliones j Lietuvę ir kitus kvaituz 
Sudarome U kvietimu* gimimu apsi lankymui Amerikoj* ir teikkunė imte 
axaojM. naais leiionių reikalsla.

• Taupykite skrisdami Cbartered lėktuvais, tik tolau reszrruoa vietas

1 ~------------------------------------ -------------------------------- ---------------------
’ NartijlĮjįĮ- tfiėft? tarsi prisnigo... Į Dabar ' mokyt /as su jaunai- 
! eglutėms Aišventėm prie jų> skis krašte tyri n inkais renka me- 
] i tsid^a/^ėm .Nupuošėm ir »š-‘džiagą apie komjaunime organi- 
Į metėm. Jei niekas nepasibeldė į 
j mūsų duris ir neišnešė taip šau- 
j niai ir gražiai mums tarnavusių

SLA 134-tos Moterų K^cpcs Į cohičių/tnrėjoh^e pagalvoti. Juk 
susirinkimas įvyks ketvirtadienį,* labai negražu prieš vaikus, kad 

naujametinis stebuklas guli nie
kam nereikalingas kieme.

Pernai mokėjome, kad ir per 
j vargą įsitaisyti eglutę ir ją. pa- 
Į puošti. Šiemet nė visi sugebėjo
me padoriai su ja atsisveikinti.

* # *
Pamiiiėta Kazys Boruta

Vilniuje, Mokslininkų, rūmų

spalio 10 d., 12:00 vai.. Great J 
American Savings patajposej 
6201 So. Western Ave., Chicago- i 
je. Kviečiame visas nares daly- t 
vauti. Bu> kavutė. ,

Valdyba

Bu.v. L. Policijos tarnautojų 
klubo Krivūlės metinis susirin
kimas ivyks šių metu spa.l’o 6 d.j . , - 
toVia tvarka: 10:20 rvto pamal- salė>’ ^u-ib mžn- pradžioje jvy- 
dos Šv. Mergelės Gimimo Mar- į ko vakaras, skirtas rašytojo Ka
uti ette Parko parapijos bažny-Į z>h Borutos gimimo 80-sioms me
čioje- 12:00 sv si rinkim as Anėlės paminėti.
Kojak scilėje 4500 So. Talman. i Vakarą pradėjo Vilniaus um- 

Prašome visus Krivūlės narius! versiteto profesorius J. Girdzi- 
daly vauti j

Bvv.. L. Policijos Tarnauto- j
ju Klubo Krivūlės Valdyba.

pavergtoj Lietuvoj
Buvo stebuklas...

zacijcs istoriją.

BUTŲ NUOMAVIMAS '' 
tf VKMU PIRKIMAS • PARDAVIMAI « VALDTBAf ^ 

i NOTARIATA|I • VlitlMAL . . /

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTUM > { '

Geriausių melžėjų klubas

Lietuvos veteriKaiįjos akade
mijos mokomojo ūkio melžimo 
meistrė, mechanizuoto miežinio

! čempionė Jolanta Ojberk^ene iš-1 
rinkta geriausiu raiono melžėjų 
klubo pirmininkė.

Klubus įkurtas rajono melžė
jų sąskridyje ir pavadintas Pen- 
kiatūkstantininkių vardu. Jo na- Dilelis butas savininkui. Geras "inveš- 
rėmis tapo melžimo meistrės, per . Avimas. • ,.
metus iš kiekvienos kairės pri- 3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 

pirkinys. .
Didelis, gražiai įrengtas bungalow.
Nebrangus.. .. . : . .

INCOME TAX SERVICE :
6529 So. Kedzie Ave. *=*r T'JS-!

A

melžusios po penkis tūkstančius 
ir daugiau kilogramu pieno.

. . . _ .< E. L.

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

9 butų mūrinis. Labai geros pajamos.
' tavimas.

ti.EKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

TmH» ChkMOB M4 
Bh-bu Fr UžnUesauMe. pel

yaraiHuotai ir sąžinfntai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

<514 S. TebMR Avšį 
> TeL W-3W - .

; / D t M E S;i t>
62-80 METŲ AMŽ. VA IR 
Tiktai $126 pusmečiui au 
liability draudimas: pe

, Kreiptis: A. LAURA 
4551 S. Ashland A

— Ambasados patarėjas Moro
zovas, šijitų lydimas, nuvyko Į 
amerikiečiu ligonine, kad Javo- 
mnėje galėtu atpažinti peršau
ta galva ambasados pirmąjį sek
retorių Arkadijų Katakovą.

! . . ; Chicago, .111., > 
Tel. 523-8775 ?"INSURANCE — INCOME TAX 

2^51 W. 63rd St 
TeL: 436-7878 -

jauskas. Dainavo sol. B. Grince- 
vičiūtė, aktorė R. Pajiukaitytė 
paskaitė ištrauką iš jo apysakos 
“Baltaragio malūnas”.* *- *

■' Kraštotyra”

Uteniškis mokytojas Juozas 
Žemys sukaupė daug :senų ko-

j 
i
i
r

_  Miestuose, vienur kitur po!• lukiecių^atsiminimų istorinės meTies-jjc’r Leonas Jurša rašo:

----------------------------- i

— Paryžiečiai stebisi, kad Ra-! 
isa Gorbačicvienė buvo moder- ' 
aiškiau apsirengusi negu Pary-j 
žiaus diplomatu žmonos.

.džiagos, užpildė 54 žuvusių 
, “už Tarybų valdžią’’ Saldutiškio

apylinkėse anketas, 
l ------ ---------- - . .

_____________ _____________________________________________ i L c.

$60.00 PER HUNDRED .PAID 
for remailing letters from jiome!. 
Send .self-addressed, stamped 
envelope .for information7app'li- ’ 
cation. Associates, Box 95-BJ 
Roselle, NJ 07203.

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

JOHN GIBAITIS
e Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Avė.
(3120) 776.8700

PARK RIDGE

OPEN SUNDAY 1 To 4.;

GOLF MILL AREA. — Califor
nia Ranch.

3 bdms.,. 1 % baths, profesio_ 
nally decorated. Fireplace, all— Geologas Charles Richter, - decomea. rirepiace, <ai

pagaminęs prietaisą Žemės dre- appljainces^ burglar alarm, e|e- 
bėjimo smarkumui matuoti, pir- ; gaut fixtures, Huge finished .ba. 
madienį mirė Pasadęnoj, sulau-; sement. 2 car garagė^ Lot 
kės 85 metu.

— New York Times išvertė ir 
atspausdino visą “Pravdos'’ įžan
ginį, kuriame neužsiminė nė vie 
nu žodžiu apie. fanatikų musul
monų pagrobtais rusus, ; į

78x130. Mus see. §149,900.
1505 West pąvis,, t^,.'296-S^6.

M. ŠIMKUS
• - iN&ary Public ' •/-'

incomeTax Sėrvics

4259 S., Maplewcod,; .T«l. 254-7454

WANTEQ. REAL. ESTATE 
>ri Pirkti

SIŲSKITE PINIGUS
• * Į LIETUVĄ >

. ’ 1 RUBLIS .
$1.85

(įskaitant perlaidą ir,- ap-
2 drąųdą) .

Mažiausioji, perlaida 3Q rub- 
Iių.Persiuntimas paremta^ da-’ 
bartine tarptautine pinigų- 
keitimo suma; įskaitant visus 
mokesčius ir'pakaitas, kurios 
Įvyks, prieš pinigų įteikimą. 
Oficialus persiuntimas.

. Visi mokesčiai pilnai garan
tuoti. Jūs gausite pakvitavi
mą. Jis teisėtas ir apdraustas

GRAMERCY
Shipping, Inc. 

744 Broad St.
Newark, N. J. 07102

Est. 1947

PASSBOOK 
SAVINGS... 
ths test wry

High 
Rate* 

Paid on Smnp

Intrrtst Compounded 
taiy And Faad QuarUrty

r““-----:t~b 1 1 r^rrr ...
.Mentor- 

juONftfinancing
, AT OUt WW UTB

UVVlH.m^AVfUttaeT • 
▼o nr;vovR ttwco^-TE

If MtMH*

■FSLICį
f W» S>|^ 4 j«.»«w ■« Car» |

, i*.* *• rworno i

Mutual Federal 
Savingsandloan

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

®UKi Moa.Tuc.Prl.»-4 Thur.M lit. >-X 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 .
V ... - — ----------------- i. ._ ... - -....................................................................... - - .......

^3>r&niesfyje_ 
ęĘČaų; >įęęiką|-agą . rėmor.;

žarna. \Skanr

GOVERNMENT.HOMES^ 

from $1 (U repair)-. ? :
Also delinquent fax property. 

Call 1-805- 687-6000-
Ext. GH. 9617. 
for information. - ■ ■

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininkų Ir Darbininkių

.-* Advokatas jųjį 
GINTARAS P-OSPiNAS 

Darbo - valandor Kasdien: utie 
9 t*L ryte Iki S vaL ratam.

Darbo - valandor
V rat ryte Iki i 

fettad.:. nuo 9 vaL r.____ ,
h pagal' susitariau.. •

GOVERNMENT JOBS.
§16,559 — §50,553/year.
Now Hiring. Your Area.

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

Advokatu

□o L15Konjaku p?

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
MedjteooM gulima gunti nepaprastai įdėmius gydy

toje, neoomesėe veikėjo ir rašytojo ataimimnnu.

l*. A. G«mm* — SilNTYS £R DARBAI, 259 pau liečia 190 
metų įvykius. Jablonskio ii Totoraičio jaunas diena* u 

•u>nxpunme —_____________________________  |8.(X

A*r. A. j. Gvmm — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožia. Kietais viršeliais

Minkštai* viršeliais, tik

► A. J. Gowen — AUKATA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionė* po Europą įspūdžiai Tik_

Gaftma taip pat užsakyti paktu, atsiuntus čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant 81 persiuntimo iDaMoma

MEDICAL 
OPPORTUNITIES

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

irV. BRlZGYS '
Darbo taLaiidoc 

Nuo 9 ryto Ifc 5 vii. popiet 
teįtadteaiais p4gal nuitaria* i

■ 1606 S. Kfrfih Av*. 
Chle»9o, HL 60429

. Tel: 778-8000
—..........----------- —

M.Ot

62-0

REPAIRS — IN GENERAL 
ĮvalrO« Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
iALDYTUVUS, SKALBIMO 
(R DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BET KROSNIS.
H e' n D eč k y a 

Tei. 585-6624

eiRKlTa JAV rAUPYMO Mjiavi

Triaminic® Syftip 
Triaminicin® Tablets 

. or r 
Triaminic-12®Tablets

Fot Allergy Relief 
that’s nothing to 

šheeze at

CDorMf tibonfpHh, DtoUltm af 
•Sandoz. The.. Linco**, NRJt^a tBMk '

-

šeštad. — Pirmad., Sat — Mxmd., October £


