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J sil'Eti Sicilijos saloje, visai neto- I 

Ii Katanijos aerodromo.

PATARIA BOIKOTUOTI
LENKŲ RINKIMUS

VARŠUVA, Lenk.—Atoinan- 
sekmadieni visame krašte tu-

LAIVYNO LAKŪNAI NAKTĮ SUSEKĖ BĖGANČIUS 
PIRATUS

LISABONA Portugalija. Pra
eitą sekmadienį Portugalijos šei
nio rinkimuese daugiausia balsų

PORTUGALUOJĘ LAIMĖJO SOCIALDEMOKRATAI 
BET VALDŽIOS NEPAJĖGIA SUDARYTI

>į Pastovią valdžią sudarytų, jei susitartų su Soarės
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tosios vyriausybės jie vieni ne
pajėgs sudaryti. - ' • - - - ■, ■

Niekai sociaderiiok ratai tie.
K * • ■ V I .

gąvo tiek daiig atstovų . kiė|tb 
parlamente, kiek jie prfevėdė" 
fporeilą sekmadienį, bei pasto
vios koalicijos socialdemokratai 
nepajėgs sudaryti .Kiešio gyveri. 
tojams jau ji rišo kas-pusmetis— 
politinė krizė.

Stiprią vyriausybę socialdemo 
..ratai galėtų sudaryti, sutarda
mi su premjero Soares vadovau
jamais socialistų partijos atsla. 
vašs, bet socialdemokratų pirmi 
ninkas Arabai Kavako Silva tiek ■ 
susipykęs su socialistais^ kadjfe 
išprovdkfe!vo ištisus metus besi
tęsusią vyriausybės krizę.

Oficialiai visi baldui dar liesų- 
skačiuoti, bdL Portugalijos tėte*

vyrauja į i ikinimas. kad jį nu
šovė kil- r k bietis,

Susirėmimai krp rusų ir af- 
gEmešių v} ko l\Yiiiano mieste
lio pašlaitėse, Prieš daug m*.tų 
ten ėjo kayos t?ip rusų ir afg^L 
mečių, b.t i, d i rusa; pasiirtu-

Sayieju kvo jogos p:l iekė 
Pagmianą, bet toliau jos nėjo, 
nes keliai siauri o kalnuose už- 
versti sniegu

Lugar slėnyje’ėjo su-irėmi- 
mai tarp rusų ir afganiečių, ku
rioms pavj-ko nušauti automo
biliais vaižiuc'jančnis rusus.

REIKALAUJA PALEISTI 
ARŠŲ TEORISTĄ

. JERUZALĖ, Izr- — Keleisinį 
įtašų laivą pagrobę teroristai pir 
mtdienį reikalavo paleisti 50 su 

Eet vėliau

•3

Prez. Mubarakas teikė netikslias žinias apie egiptiečių 
slepiamus piratus

WASHINGTON, D. C.—Kra_ aerodrome ,kur piratai buvo su- 
što apsaugos sekretorius Casper 
Weinberger po vidunakčio pra
nešė, kad nuo lėktuvnešio “Ša-; 
ratcg-i” pakilę 4 greitieji Ameri-! 
kos lėktuvai, pasivijo Egipto, 
lėktuvą naktį ir privertė jį nu-

cija sudarytų 51% ir-pastosią 
koaliciją, ;kp .krašįtb''gyyenitoįai 
labiausi aH

......... ... lemo
kratų. y&lžs

Mario Scares prezidento parei
goms. Premjerais Soares mano, 
kad ir soči Idemokra tai balsuos 
už premjerą Soėres prezidento 
pareigoms, nes jie neturi kito 
žmogaus prezidento pareigoms. ■

Socialdemokratų vadas Ka-• 
.vaka Silva pirmadienį p reiškė, 
kad; jis bandys sudlaryti koalici
nę ’syriausybę su . Portugalijos 
krikščionimis demokratais, bet 
jie-gavo tiktai 17% p dfuctų bal. 
su. Jeigu jam ir pavyktų susi- t 
tarii su krikščionimis,parlamen j 
tas jų turėtų-tiktai 47% atstovų,] 
o koalicija gali kraštą valdyti, ’ 
jei sudaro mažiausiai 51 %. Rei
kalingas didesnis nuošimtis, nes imtų pates’iniecių. 
kartais parlamento narių suserga jietomkinesi 15, kurie priklausė 
arba miršta, tai premjeras neten. Islamo — 17 grupei. Tai buvo 
ka parlamente pasitikėjimo, ? ištikimiausi Jasir Arafato sargai . 
Fbrtugalijos pfirĮainentas turi', ir patarėjai.
50 atstovų.Nelaimė.kad į krikšl? Grobikai pranešė Egipto ats. 

Čkmių demokra tų partiją jotojo, vui.kad jie tebelaukia Port Said 
rbddkas skaičius buvusių dikta-'pakrašty^ “į 
torių šalininkų. J-'j į | feikb kantrybės.

. Rinkimųįlietu -iškilo nauja'- 
parttjįi, .^T^ivad-nusi 
nk> atgimimo partija.' 
vadovauja ponia 
irili E&itfiSe.g?:

Jįe pranešė, kad ne. Prez. 'Reaganas lojo apie teroristų .pasid 14
Egiptui ir .įsakė imtis priemonių juos suimti ir atiduo- 
U teismui--

- R«r -fer ^^9 jJėmehežmo, kunoj-T=
ai r A_ { stovykloj laikomi Islamo — 17 Manuela Ro—I J . . . . , .

* • ! — Z T- - - - -  ~   ~ Ir « 1

Sekr Weinberger pastebėjo, 
kad nf-ktį sunku pastebėti skren 
d-inlį lėktuvą, bet elektroninės I 
Amerikos priemonės ne tik tam ' 
soje surado Egipto lėktuvą su j 
bėgančiais piratais, bet juos ap- ■ 
supo ir privertė skristi į Sicili- j 
jos salą ir nusilesti nedideliame ' 
Sigonelia ‘aerodrome, esančiame j 
netoli Katanijos.

Prez. Raganas saugumo ta- 
rybos buvo informuotas apie 
piratų grįžimą. į Saido uostą ir ; 
nuturimą atiduoti keleivinį lai-i 
vą su 400 keleivių italams. Pre
zidentas, skrisdamas iš Chica- 
gos į New Yorką, iš lėktuvo įsa
kė imtis priemonių.sekti ir su-

j imti teroristus.
! Beitųjų Rūmų sekertorius Lar

ry Speakes papasakojo ;žumali- 
siįains, kad- piratai nakties mjlu 
pakilo ią^Port Saido ’aerodromo ' 
ir išskrido" Tunisijas kryptimi. 
Egipto lakūnai prašė Tunisijos I 
leisti piratams išlipti Tunisijoje, j 
bet Tunisijos vwriausybe atsisa., 
kė piratus įsileisti į. Tunisiją.

Keturi' Ameriko karo lėktų-i

bet -kuo, sik Mcį(aĄsfcąi^į-
- Mario' Soares šiiiĄse;r rikifmio- 

sė.bevęild nedalyvavo.
sąlygas, ; kad :l?jmėtųr-^eci^ii€^' 
njĮįtratėi- Dabaikthis pfemjsrris' 
planuoja 'sausio', mėnesį VatnUfe 
tCoįi ikraštb ;į>bėžij3eift(j
gem 3/ • J-& b’- je^e • įtikiatr. Ėųnoį- 
pos riįikps .valstybes 'IfeaidfiK 
Portugaliją £ Ėuriįpos'‘Hlrikąr Ėa' 
da šitas reikalas šusitvakkvk 4Žf- 
Portugalijos darbininkams padę 
tis pagerėsianti,' .'dės galės eksč 
portuc,ti vaišink ir šy%žią žuvį į 
Vakarų Eurdpą.

■Prezidentes- Ramalio -Eanes 
savo terminą baigia sau^O n)e

ti 
retų būti rinkimai, bet gyvento
jai nežino, kuriais sumetimais 
ruošiami “rinkimai” kad w- 
riausybė leidžia tiktai komunis
tams veikti Lenkijoje.

Bezlik miesto centre ketvir
tadienį atvažiavo automobilis, 
du vyrai užlipo ant slogo ir iš 
garsiakalbio pradėjo kalbėtį.Jie 
papasakojo, kad rinkimus veda 
va'd’ia, krašto gyventojai ne
turi teisės siūlyti kandidatų.Vy
li, i patarė sekmadienį nebalsuo
ti, nes tai bus tik komunistiniai 
rinkimai

Kada tie vyra-i nusileido ir 
rengėsi važiuoti, tai juos apsu
po •kla-usytojai.Jie dls.tr žodžiu pa
tarė. Prie mašinos atskubėjo 2 _ 
policininkai Apsuptieji tarp sa
vęs prądėja stumdytis ir polici
ninkų neprileido. Tuo rirpu ma
šina nuvažiavo ' t|

Ant kito namo stogo ' užlipęs 
vyrąs pradėjo mėtyti lapelius, 
kuria prtarė sekmudierų neb-ai- 
suoti. nes solidarumo uitįj-'3 
uždraustos. Policija užlipo 'ant 
stogo, bet lapelius išbarstęs žtno 
gus jau dingo.

MIRĖ ORSON WELLES. KINO DIREKTORIŲ 
VAIDINTOJAS

Rastas negyvas Los Angeles kalnų Rosetal name, kur 4 
atvažiavo paatostogauti

i * Y kn; i grupeUKai.juos suras, tai įskai-merolo zinyąna.Pie 's v. 1 -tysvį 3$&£ftaįecių grupę. ;> 
V'^d^timectei pranešė, kąd 
įįi^is' ja'u ' pritruko kantiybėsL’
Jeigu izraelitai' ilgai lauks, tai 
pąiėstiniečiai pildės šaudyti lai. . LOSf ANGELES, Gal. — Kino manęs ir -tiek. ųlaž&i jūsų? — 

1 .direktorius, vaidintojas: ir rašy
tujas Orstn Welles, sulaukęs 70/ atsakyti 
nietų, aįvaž?;vo į savo namus i 
pailsėti ir. nežinia kada jis mirė./ 
Vakar, spalio 10.-d,f: jis ramias j 
negy vas šfcvo-namuose, kur jis j 
visuomet apsistodavo, kai būda-{ 
vo L°s Angeles, mieste.

Orson Wells buvo galiausias i 
kino direktorius, vaidintojas ir 
rašytojas Jis pats pridėdavo,kad 
jis buvo ir magikas. Jis pajėg
davo taip Įtikinti savo kiaušy-j 
tojus, kari jie tikėjo jo vaidini-Į 
rnlsims. Jis mirė nuo širdies prie- j 
puolio. I

Oscar Welles pagarsėjo savo Į 
veikale “Pilietis Kane-’. Pasako- j 
jama, kad jk norėjo pavaizduo
ti laikraštin'Hką Hoearst, l>et ; 
jis nemėgo tokio klausimo ir j 
tokių minčių: Oscar Welles di- j 
rigayo- vaidino ir klausytojus I 
įtikino, jog tei yra tikras ši an- j 
dieninio gyvenimo tipas .

— Aš esu direktorius, vaidin. j 
tojais, kūrėjas ir magikas. Jūs : 
klausiate, kodėl yra tiek daug j

•miinoYpa.r ti jos priešakyj?? ataiš-,
Jėj’o. jcp^ĮonasA^^iai- įsteigto j i t
□AbUli^ra den^kiratinė, oet .ar' v. v.

t» V-r-V-4. - i-i < ve esančius žmones.ji.atgtms Portugalijoje, tai tik; . . . .. .
■' ■ ' ' -- ’ j; -/si kartą ^ąlastmieeiai pranešę

Jis'pataria pagalvoti ir pačiam

ąteUis. parodys.'

-''-RUSAI PUOLĄ KABULO \
SRITIS - %..u.>- Ų- - .. - ■ į

ISLAAIBADAŠ^ Pakistanas j 
-% Iš! Afganistano ateBjenčios.zs. 
nioš sako,, kad .Pietinėj . Afgatii- 

r šianb sostinės -pusėje sovietų ka
ro jėgos smarkiai puola • ęfga- 
niecius, -

?. Anksčfe’u. susirėmimai ėjo įvairias 
Kabulo šiaurėje ,o dabar kovos bes. 
persimetė į Pietūs

Diplomatai praneša, kad *%i-
■ t bos; ministeris Kabule buvo nu- 

nesį. Manoma, kari prez/Jtojiia-' šautas kubiečių įstaigoje. K.'s 
lio Eanes pasekėjas balsuos ;itž nušovė, tuo tarpu neaišku,

EgiptiiŲkąd Izraelįs privalo pa
leisti Hamir-al Konfari. 1982 m.

' bajfendžio 22- jis kartu su kitu 
-palęslinięčiu išlipo iš laivelio ir 
i-nušovė pakraštyje, gyvenusią iz- 
• raėlrtu šeimą.

- - — kitus 7 p ratus pasidayu- 
r sius Egipto laivyno policijai, 
j egiptiečiai pasižadėjo išyežti po 

musulmonų valsty-
- . * • . i

i

Smas 
ji mick 

bet ir išlaidas

Ghicagos prisiekusiųjų tei- 
pa reik alavo visus McCor. 
nebbigto statyti pajamas

Oscar Welles vaidino ‘‘Mak
betą”, ’“Hamldtą”^ “Karalių'
Lyrą”, “Faktatą” ir daueglį ki-: vai apsupo Egipto lėktuvą ir lie i 
tų. Jis gyveno kiekviename cha pė skristi į šiaurę. Amerikiečiai ; 
rakterj, kurį-vaidino.
Jis buvo vedęs Rita HL'gworsth kietiją ,o>iš'tėn j Ameriką, bet ' tų. 

ir Ponia Mori.

Oscar Wells rašė knygą apie 
savo išgjvenimus ir patirtį, bet 
nežinia, ar rankraštis baigtas. 
Sayo pažįstamus jis pavaizduo
ja dviem trim būdingais saki-, 
niais. 1

— New Yorke mirė kino afll- 
stab, plikagalvis Joe BraineriJis 
vaidindavo despotišką Sikmoj-ka 

norėjo nuskrisdinti piratus į Voį raku. Jis sulaukė tik 65 me

t Italijos premjeras Craksi prizą-1 
dėjo piratus teisti už keleivinio Į 
laivo “Achile Lauro” pagrobi-1 
mą, padarytus nuostolius ir ke- ■ 
kivio nužudymą. Taria JAV la-j 
kūnai įsakė nusileisti Sigonelia dines teises.

— Prokuroras Edwin Mees? 
patarė advokatams ir teisėjair.s 
kreipti daugiau dėmesio į atsa
komybės jsUsmą, negu į pagrin
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Serapiną.
Makieika, Ugnis.

Spalio 13 d. šv 
uitis, žcminėlė.

(

’ Puerto Riko saloje kalno pakraštys atplyšo audros 
metu ir užvertė daugiau, negu 500 gyventojų Mama jos 
kaime.

drė. Mindaugas.

Salė teka 6:58. leidžiasi 6:18.

Pasirodęs saulė, ne toks vė
sus.

FILIPINAI NUŠOVĖ 
14 MAIŠTININKŲ

Manila, Filipinai. — Benigncs 
i Aquino nušovusių karių teismas 
I dar nepMs.baigė, bet filipiniečių 

kariuomene jau malšina komu
nistus, kurie kelia nerimą ir ar- 

! do tvarką įvairioje salose.
Or tralinėse Filipinų sa lose, 

I Mindanao suloje įsiveržė dido
kas skaičius maištininkų.

! nurautai giriasi, kad tai e<ą 
j žmonės.

Ferdinando Marcos taip 
tu rtina, jo;? t i esą komunistai, 
be’ komunistų pzrlijr.i jie nepri
klauso. Jie nori, kad salose bū- ’ 

i tų tvarka ir gvxxmtojai turėlų. 
i pakankamai maisto, vietomis 
j <.1 būti grupelė* komunistų, 

kurie patraukia j savo eiles ne
patenkintus.

Kariuomenės vaidovyl>ė suda
rė bairdžiamus būrius, kurie ap
supa kaimus, suima ten veikian
čius komun:?tus. nuteisia ir sU- 
šaudd. Nekaltus paleidžia.

Ko
jų

Buvęs San Diego meras 
, Koger Hedgerock eis kalėjimai! 
Į už melagingą priesaiką.

Lėktuvas su piratais nutupdytas Sicilijoje- Visi pi
ratai pateko italų policijos žinion. Italai teis už laivo pa
grobimą ir amerikiečio nužudymą. J



TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIME
Kūno, proto ir jausmų darnos pagrinfLai

NaujausiŲ mokslo žinių populiarus perteikimas 
HJNAS ADOMAVIČIUS. M. D.

T I

Mediciniškas raginimas

E ‘ < STROKO PRANAŠAS (8)

me, kcl dar -laikas šalinti štrpko
p. s....nejus; tada lengviau galėsime stro&o Įš-

jis va-

Ju žinome iš pereito karto 
epi j pi* ma stroko pranašą: žino 
gaus amžių ir jo ly j. Tiedu da
lykai teikia žmogui palinkima 
strekui. šiuo kai-lu mes su- 
sipažinsrnic su antru stroke pra 
np,su. Tai praeinantis smegenų 
arterijų susi t ra tukimas — spaz
mas. čionykštėje kalboje
tunąsi transient įshemic attack 
(trumpiau: TIA).Jis yra 
būtis — įspėjimo ženklą 
gali nstoLmo^ ateityje ateiti tik 
ras s rok.s. P-^igkįnimb žode
lis Isemic reiškia mažakraujė, 
atsirandanti dėl susiaurėjime 
arterijos, aprūpinaiudos t. m tik 
ra smegenų dalį. Transient 
praeinantis o aback,—tai insul
tas atseka.

Praeinančio stroko
PAVYZDYS

> 52 meti? darbą mėgstą
k'^Ė«:k: i dirbtas preuesicna-as - 
rn^dicinos, į rok airius ' ateina. 
rHia dl^rą .p*rvšlavęs į ’.d'urba 5 
sSMl-ytį -pusk* ik s yavo studcn.l 
t^ms. L :ke jos stidertai pastes 
f^jo.kcd: . :ga' prefeseruos kar 

ū'iski’, re ■in< 
ė i o*-savo u .rašų4

r&jpo; paversti d?5įne rankka. J*s. 
lĮikėsj tvįrh-i b: t -rėdu ku> 

laikui ir tik po to pajėgė 
kaitri. >■

t

Ir; pas: d; 
ifitn-s. J-

skani-

T„s pr.Jisurius pą.-£'.<6' sjjvc 
1: 1 nl ■ais ks.l jis per^yn-ėne 
'kiną sm.ą-čr.ų arterijų sasi- 

inr.kimą, spazmą (trjįlsįęnt 
-hemic allart). Lshemijj kaip 

virš minėta, yra .suinaižinte krau 
p kilki, kurioje n°i‘s ktiąo vie- 
oje (šii dyje, amegenyssrt). Ar 
■erijemis einantis kraujas, j kil
ia kūnu viela dėl jos siuianirė- 
'iiiL.i mažesniu kiekiu patenka i 
ą vietą. Tada loji vieta neyęi-, 
kją, kaip reikianl. Jei tas 'ląrki-. 
•1 s e ti. — lai laikinai njidiifba. 
toji vieta smegenyse ir ■‘kitoje- 
' ūno v-toj.-, o • jei negauna

Alvudo pažmonyje, Lietuvio sodyboje, pensininkai 
klausosi gydytojo pranešimo. Nuotrauka M. Nagio

iin.nkų tik maža dalis reikiamai 
kreipia dėme.ą’p savo sveikatos 
pavojus. Dauguma gi tikisi, kad 
tik kitos, ©ne jis sirgs, bej ko
kia liga, įskaitant rr sklerozę, 
įfip ir laukiama susigūžusį kol 

pavojus pasibeldžia-į.'pa- 
gyvertančio pensininko

p<t

šuią. 1|4r
<tp 1

2
dieno

pilnų
CUii-

vą<-41 t 
lolrjflib suvalgY' 
'ta ohoiesoeniUa 
mg. — tai visos 
chulestrrolip su 
O, juk, lots 

vięnu tryniu savo

to nuo 
njęcįnp negerumo i>ę-
turfsi.

GILIOS

Savo dvadrip akAUfli^ia'toriaus 
prSvi-ovimui, i«asdi«i pašvęsda- 
rni 5—Įd— £9 goptųtių susakau, 
pus, galime jaTomis mintinus 
dūmoti, ar šiomis kun. JuogO 
Juozeviėiaus kilnioms mintimis 
oasinaudoli: AT **

Patys eikime Ir Įeitas veskime 
j gerą kelią. Apaštalas Jokūbas 
įspėja per sukčiavimą turtuo
liais tapusias ir pranašaują jiems 
negandą ir blogą ateitį, ųes jie 
neatlygino darbininkams už jų 
gerai atliktą darbą.

Geras žmogus n^kclba įriogai 
apie kitą .gerą žmogų, bet džiau
giasi geru žmonių buvimu mūsų 
tarpe ir jų gausėjimu. Visi visaip

slę (ji tinginiui labai miela — 
jokio darbo nereikia) ir turi 150 
kalorijų ir 90 procentų prisotin. J 

sklerozę* sukeaančių rie
bių. Taagų -su tokiais negali- 

| niat joks nri pradėjimas tvar- 
į kyii pęrrnebų kraują.

Tik 20 nuošimčių žmonių pa
jėgia -dabar pildyti gydytojo nu‘ 
rcjdynKks kraujo suhesicimo rei-; 
kalę. Jie tok^ vengia gyvulinių 
riebalų, balto cukraus ir tinginy- 
■dės. Tokie juda, .kxu?te, nuolat, 
t|arbuojasi, dėl luenKmekio ne-' 
sjjaudina ir vaisiais, daržovėmis

dads daryti gerą ir rūpintis vi
sais žmonėmis. Patarnaut žmo
guj jra geras darbas ne tik ant 
žerųės gyvenant, bet ir amžino 

/pinta, visai cholesterolio mažai gyvenimo siekiant,
^udodami- {be dešrų, dešrelių,. 
Įkaušimo trynių,- pieno riebalų rt 
T raudonus mėsos apseidami).
f p taip elgiąrt per-visą savo šm-

lis nuo 2-jų iki 15-kos rųinupių. 
Tik r ei karčia .s tekia laikina •a ta 
ka užsitęsia vieną parą (24 vs|J- 
Tarpe tokių atakų pacientas 
jaučiasi v>*a* svekas esąs T-ądėĮ 
tokių ačak|į pacienj^ tjWi&si 
.visais sv^ĮČas esąs.TpdĮėltųiiŽĮftg/ 
ir nesi tvarko toliau. kąjp';^fc

<-lMas linkę kaltinti -kitus, tu
rime visu pirma panagrinėti 
patys save. Juk mes pavydime 
ir šmeižiaine už save aukštesnes, 

?rt’ ■ ' : . 'Į-wė§ dvasios žmogų. Todėl iries
•’ Tik .tiems kuriems gręsia šir-j .irisų pirma iš savęs išvarykime 
^escukraji-. ia^kan vsą piktą.

Nopamirškame Evangelijos tvir 
tinimo, kad geriau netekti vie
nos akies, rankos Uįr kojos,negu 
nebūti vertais amžino gyveni
mo, turint abi akis, rankas ir 
-kojas. Todėl privalome save ne 

Jis gab sukelti, pąrąudimą. Kilį tik nežeminti, už save mlažėsnip 
; išalavininio ar žemesnės dva

sios žinomų, bet stenkimės ^pa
dėti iš j ų menkystės išslųkš-

TUOJAU ‘REIKIA NUODUG
NIAI IŠTIRTI STROKO 

KANDIPATJ

Vėliau Įąs profesorius buvo 
nuodugniai;: ištirtąs, įskaitant pa' 
•darytą K-Rąy nuotraukų jo ka- j

5^ C J ** tr ' ' . * * • si A l
kliį ir sniegenų arterijų Buvo ... 
rasta ryskos susiaurejui.as. ka,.l verkia jau
ri^ws kąMo į sn.egerąs kraują :^n 
nesajičips;firt^rijos. Ji vadinasi 
antritis ckr’atičr, c angliškai — 
eą'rotid- airtert. Tokiais- atvejais 

,da?1(>ma.'opet‘sclia ir susiaurėj'u-i 
ši- j ą. Š .ėrį’a.. pjikėič i a ma i 5 k i tos' 
kūH° vietos pąjmjia kraujagys. ■ 
Irtl^krt'dptefaciją tam pi-ofeso- 
rtųįjbuvort ikrtC ir jis atgavo J 
!»’akatą! Tokioy lįgąs šis a<v?jis į 

. įži£y tinas'•'i^ąi č^miingu. ,j

d_tžnausiaį.!^iepalie%ą - rmjoį^ųj 
kiamai savos, sveika.os laibai ųi.es ne.giainųi^&sėkų. rt . T. 7?y/.--s 

i pp.jėgsim syeiJci s išrikti, net ir 
ilgo amžiaus sulaukę.

ŠTAI LIETUVIŠKO PENSI
NINKO OžIšKUMAšj ‘

l’er 80 metų .persiritus, labai 
ai-. yvus lietuvis profesionalas 
Vieną rytą prabunda suglebęs, 
vienos rankos nevaldąs ir gerai 
kalbėti negalįs. Išsigandusi ano 

........ f j na jam pasitarnavo, aptap^no ir
jfaąs arterjjos sūsiarrrėjimišs-.esti!^ - - -• 1
diį-fk erožės-; vhpfcjnis. Tada tą 
vi0ą sutvarkius^žmogus atgau- 

ixa -3>bną Sveika ą. žinoma, to
kiam rėrkiąjyiscniis jėgomis k<>- 

■ Votį su skleroze. Api? tok ą ko
ji ap’ė tą-laikiną arterijų >-spaz-i ;*ą-jsu p1 ^a-ijoftoai šioje vieto
tą (TIA). ję -buvo minėta- bet'• mūsų pen

ni B'ką, ta fa? kratųo 
-niršta. / ’

Tas prcfesoi ius trlcramoje 
urėjo aptii-pimą (mhiI^fess) ir 
ipn irm ą (vvceu'k ness-) »ffęėinė j e. 
• a key, kai.jis mėginri-^iy^jsti! 
:.yo 1'r.-ų tapą. Žts
>ci gyv n.) te-'^vą svoįięijBĮ* (d,-z-. 
rin<: j 1 t am sum 1 - ąkySę. ■ ( vi-;

_-uk i’kš) .- Tūcjrtrtmrt 
k me.nesi rgrikės 'gydy-!

h .ii kinįi. o-t j s kalcis-'

Ipks taikįųas •
i , sunku atskirti 

neurologinio vyksmo —- 
kuris gali atskasti visai d§lrka-! 
tokių priežlasčiųy mąl šinapto-. 
iriai gali būti v'.sai panašūs.

to: laikinos atakos turi
PRASIDĖTI NUOLATINĖS

PASTANGOS

gę tu*'i, |Wik211o kraujo>pū<lžto 
hėsilvąj-Įtp' kkdrių šeimoje vy
rauja krąu-j o i'.ebuųias ir jskte- 
rozė, tie.-prie, minėto maisto, tu-., 
i i dar- pričįėli įc -yajštos.Iš vaistų 
lakiems yrą' geriausias niacinai..

nūs snp-'a
o

-* .i-i būti ne lietuvis.

1 ’ ?r kę i 
jenimai p

ininif.es. visi fteiaje- ~ ~ JT ’tą ■ profejorilį pra
nyko ir jis su studentais "kMbiįj0-

Re

pc*

Cold war.

' . iškąsta ir. jo hęiiria. Visai taip, 
J nereikia ėlgtįį ^ei nemėgsti to 

Svarbu atsiminti, kad po to-j fto-audimo.' paimki pusę valau-
isi negerumai, netrukus praėjo. ^.jo laikino stroko reikia jjaojat^ rtacu^);edmh?są, aspjfi-J-tenji.
i$ gydosi širdį pas savo gydyto- .ūntis priemoirių ligonių ištyrjri

• mui ir gvdvmui Ka-i.esti tokios, 
jerozes, kuri sirkėlė jam laikinos atakos j>riėž)a^Cis ^urah-T;

ta ir ji šalinam;i? Egonis gali iš c 
vengti nuolatinio pakenkimo ii: 
luošumo.

i&VADA: Kol dar laikas ne-Į 
'buktai paiki f visi iša-tirkime, ąil 
turime vietinį arterijos susiau-' 
riejimą, ar labai jį .papSlusj. Jei 
vietinis ir piieinaimčje vietoje;

‘ bus arteli j os susjau-rėj knas, -tai 
^parsčija esti būtina ir ji gal>? 
!>ūli šė-kminga. Tas esti-su kakle- 
ju< d auliniam is arteįijomis. - Gi, 
41 smegenų gilumoje ri- neprii. 
.mamoje vietoje operacijai, pri- 
nfis. gydytis sįtterozę bendromis, 
rjums jau žinomoms priemonė-- 
uis. ‘ *

Tik svarbiausią dalyką atli
kimą- pirmiausia: tik rinkimės1 ir 
gydykdmės, kol dar laibas! Nėraj 

o layk.ti, .aidėti, turint arterijų; 
lerozę, paskambinančią pirmu, 

ąkaniLučiiv pranašaujančią afei? 
gantį stroką anksčiau, ar kiek 
rėliau. - , - - .- _-.

Nėra kitos išeities lodei ir ne-.- 
egkokime jos. jSulkiniės. Hgo. 
torėn arteriogramai: arterijų 
J^-Ray nutrauktai. Po to pildyki
me gydytojo. ncu^odymus. Kos 
tas atsitiks, visi- pradėkime si-ei 
kai gyventi dirbti, poilsiauti,. 
Valgyti, gerti ir jausti. Tik taip 
elgdamiesi mes kiek dar Giima; 
gerinsime savo sveikatą. Dau-' 
g’iati apie tai, kitą kartą.

PASISKAITYTI: Arthur An. 
kowitz, M.D. Strokes and Their 
I’r.Tvcntion Groye Jtook,

ją ir atsisirkosiniediriio tvarky
mosi skj
šitą praeinanlj siroką. Jis atsi-: 
■-ako tiitis ligoninėje. Tai visai; 
p eš Ligas elge>ys, negu -vii^ 
minė'.o profesofriaųs,

N: manykime^ kad šis pęnsi-Į 
nnkas gaus stryką, kad verks- 
prazidenstas, randas popiežius 
ar dejuos Chicągos 'ourniistrasl' 
Ne! šitaip elgsis tik jo žmona ir 
artimieji. ..

Tai kodėl munis, pensiniu-.' 
kams, nesignebti ir imti tplihU 
stroką į vėlesnes dienas. ,.AJes 
Taukinės teisi n tjs, girdi .jau tai.p 
sęnam operacija negalima; Juk, 

i tik pagyvenusieji ir sargą strok- 
; ku, tai jų liga. Todėl liaukšnės 
i panašiau ožiuotis ir pradėkime
■ visomis pestangonnis kovoti su. 
j skleroze, kuri sukelia stroką.
; O strokas nėra j įtakas! Kuris dar
■ ne u in? avižinės košės .kau
kolėje pradėkime pridęranici

STROKAS YRA DAŽNAS ,
pensininko svečiais

I^neinantis arterijų sųsitteu- 
; mas (TIA) s’aiistiskai -yra -visų 

svarbiausias veiksnys siroką 
gauti. Net 20 is HM) lokiu plieien 

j tų laike 5 mc ų gaus suliuobiau 
j tį a s mirt na siroką, jei jn <ie- 

sigydys. Taigi. &as 5-las toks li- 
■ gcn;s (turėjęs praeinantį \-arte- 
Į rijų susiaurėjimą — ^paziną), 

sudirgęs sunkia ert^xiko foiwa.
ra d r liudnesBė trtaWtfka, 

kjm 70 i \ š‘
f?nių. 
o kių 
SL’kli

nilo. Jautficių sklero- 
gaiis nmfcų štn>ką
metu. M.a^o iaSfticoj 
5-kiu« metus po pšr_ 
ir r. ids a-twkos lijro-

ir spie 5 procentai jų gavo I

žę >• 
laike 
bu M)
UI

niai,
^ėlau s i ipką. t
TAIKINĄS STRIKAS TĖBC-j 

NA PAŽADINTOJI VBIKLA1!

! Laik p.i alaka pensininkui t?- I
iif "A ,k^į, r-iidojja skara*-*-Mta- 
nų buliti ar l^uyiScas kala-

uyveni s th veikiu su si?lętx>ze 
kovai visoms jenflMitiR pni#št4i.

ia kiekviciL.na U^inU. puo 
f sklerozę 1
kaip an..> profesoniM,

STENKIMĖS GERŲ PATA
RIMU PASINAUDOTI
PERRIEBUS KRAUJAS 

TVARKOMAS PIRMIAUSIA
MAISTU Y

KL- Turiu, aukotą kraujyje 
kiekį cholėstovoho. yįtkj^ūua 
vai-tns, bet jis vts laikomi »ikš- 
lu-moje. ’ fhtpirklfe, A®? jį ge
ria. i'.ii, į,' lėčiau šumašMiii.' Ačiū 
iš anksto. • ' - '* r

į

i . Halina Mošinskienė 7'
aiokytgjosajirtis \

Tylos namuos viena, .
’ ž* *'' ■'■•.t -:“-. Vr.įįi-ir'i ' pečius .apsisiautusi skara, 

ma-no :naiokyLoja/ kažko laukė. *
Svajoja. -Šumano visus koncertus pažinusi, 
savo piano klavišais perbėgo ir staiga 
bildesys i duris nakčia. .

■>R .

Ramiai atrakinusi klausia, 
■o čia Įsiveržia kareivių būrys....
Nesupranta, klausinėją:...
•niekas nieko neaiškiną, tik rėkauja:
— Pasiimk ryšulį, kas lengviau!
Ir važiuojam tuojau’....

Paklu?niai, tyliai apsigaubia skara, 
moteris slenka pro duris su menka, manta- j 
kaip‘kūdikis bežadis, vėtros pagauta, \ 
nieko nenuskriaudusi auka. f '
Paskutinis žvilgsnis į piano klaviatūrą, / 
Šumano elegijų partitūrą..!. 4 .

t

Įgrūdo vagonan Į dejonių tvaiką baisų. r 
Nusviro galva, prigludus prie lentos/ 
ausyse spengia riksmas, vaikų maišatis., 
Kamputyje ji užmerkia šviesias ūkis. '■

Ir skrieja neišsakyti žodžiai—kodėl?/už ką' 
Svajonės# sukurtų persolrtžų, -miražų. .. 
Dar tiesiasi kauni pireUi Į vitražą,
vagono lentų plyšy pro šalį skriejančių pievų-... 
Sukepusiose lūpose užgęsta paskutinLs‘'Sudiėvu’”

& ■

Susmunka trapus kūnas Mirtis užraukia- akis -f*; 
Kažkokioj palaukėj išmeta lavoną, . /
kažkas uždengia šakomis. .. " r

•-> 7 t ■ .■ * rt' '’

P.S. Taip žuvo rrmno muzikos mokytoj Ele, 
na >feim^aitė^ėm|4*įė, m. trėmimu* is 
Panevėžio. Baigusi iZip^jo konšervatoriją. bu- 
vn ištekėjui TIž. ServskinĮ pb/Sr
j-ų mėnesių žuvtisio I D. ,k<>- j meju Dp^te. Ji buvo 
is Lietuvos žir.araos & . -rmatų Noimanų W.

ATS. Dieta yia 15)535, 
Įnažniarit- .
riebalu:, lai o tik-dietai Ir nė' 

nas. M rticiniškai' per plauką kitaip. Bet •»« lei ituj
.lake 4TIĄ) yra ! ri pa centas keisi i .šaryfo gytejĮi-j 

i', atsiradęs we- * movągąir pradės e ti ties-'n kt.j ' -j-

-rityje Tokia 3k-l liu sveikatom , ' ... * <#ttad
iKotarpis gali tfS- Bet kur tu tąsi tokį žmogb..

•' i viena ;? (
f t w jos r/

t evėžy.e*. k

’ n*enes seserų.
192: iki 193$ jį

> r naug jps. n». k>:’i i įrį’mjįj
ją šv^i ir piiftaU>ągąrbos jausmais ’ T.

Mond., October, 12 —.11,;1985<
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KRIKŠTĄ* PAGAL LENKŲ UŽGAIDAS

Airlift 4fcdrd&a
W- Y;.‘Ui2»XL<<r.t ■ Mil ■ . J

įy jpĮcriįkMuimą m,» 
goįoraioįoraa ir praeinama paty

špvcje pasitiuli, dėl tų 600 me
tų ju.i-Rjau^ miitėjimo.

KtU tą yį užtušuoti*
“Diauge’

SVEIKINAI JONĄ JOKŪBONJ, SULAUKUSI

tai 
kad

90 METŲ
ikAO minima, 

kun. V. Rinxels važiuoja j Sų- 
1 etuviains at-

Lw4įiWA«šk^o. suk^MuvW^

kįajj^i:b.s
irrinfc ^ĮdnrTi*L'/~riri- iFnirijN~ -

•gąįd&ngi popiežius Jonas Pan
irs yra lenku*, tai jam ir rūpi 
leįk-ų ^arbė, o ne lietuvių. Už- 
tsį jta. riy paręikaiąyo surengti 
Jogailos — lenkų krikšto, 600

vafkų t. «>.-ų}pį, 
likti ržkc^iic.g 
aplankys Varšuvą. O kuomet, 
krjc^i švenčia <>jvo kokius, ju- ‘ 
biliejus ar jje atvyksta į Lie.u-! 
vą p.-suarti? {

Popiežiui, atrodo, yra labai 
svarbu, kad lietuviai atšvęstų 
tą JoiniAbnį taikų krikštą ir tuo 
p-g-Ktų lenkus. Bet apie l*n-. 
kų pagrobtą Suvalkų trikampį, Į 
taj popiežius, nieko neužsimena 
ir jis mažai ką <Lro, kad lie1 u-, 
viai galėtu laLvai mels is s-ivo 
pastLytfijė Katedroje hetuviš- 
kąt Ners dibar jau Lyg žeidžia- ’ 
-ma melsis lietuviškai, b-t len_’ 
kų vyskupai neskiria ten lietu- Į

IM

j.") netrūko Tuo tarpu jis vedė 
čedasktę Eleną Starinkely’ę. Su 
ja visn Laiką gražiai gyveno* iš- 
i.ii'gir.o dvi dukteris Liliją ir Gl
itą, o žentus išmokė Cook & 
Chicic ematų ir jiems perdavė 

va-

M-įnui.jdgo
kįip pąklusiiiois avys, “lenkų 
ąpąštetavimui’’ per bažnyčią 
Lietuvėje; ir JĄ¥; bei kitur, ne- 
sįprįęš<iia', bei l>&i0radarbiauja«. 
'Kesi-'i, kad jeks pppiežius.nokė- 
'!ė :kžąusimoskad jęęįktų atšvęsti

1376l-5 Į 87? 500 melų Lietuvos kriketo
se-j fcaMi,- W nebuvo lenkų ____

kilmė® popiežiaus,’ tai nebuvo v’} kunigį 
k^m įsakyti ’ ! - — —

'l«P to krikS-! v
:įį ė L.... *\*. I| įubiiiejaas* reng'iHio vyskupai

ir kiti okupuotos Lie. r
'”v<>s IsLi^os pareigūnai bu. ... ---------

Įvo atvvį. pM popiežių. į Vati- kųja parapijos dali. Deja, tokioj 

-f^E^i^^s.;sęį^ė&yrįiiš. , ■ ..j
;KL Matulaitis 1 pnę$ 

daugelį, mbtų rašo, kad. .kotos’: 
praettįš,/iO64, II t., I km, 26. p) L 
/-Ltajuvą . apklikštijo - karalius3 
llindaūgąš jr 'sūkūiė -atskirą! 
bažnytine .provmcjjąaT'Z‘ - j 
'l'' ; 'T'sj- T ■ " į

. i .-Kad ,ir. pa-• lįfeLųv-os •. ka-raliąųsr 
Mind^tgp mirties kniksčioiiybė' 
.Lietuvoje neišnyko bei. egoistą-’ 
yo, Tąį ;konslatavo • švento. Tėvo

“Tėviškės žiburiai” 1985 mJ •
21 d. rašė: j
Tai rodo, kad Seinuose būti-! 

nai i-eji caungas lietuvis kunigas,, 
pajėgiantis aptarnauti lietuviš-i

pavyko p-t. jsy i Čikagon at- 
i >'jnkusį laivą, kmio inžuii.nlai 
! c^pcjėgė pataisyti.

Laivas Jckūbouį atvežė į Bo
stoną. Jokio kiš o ten neturė
jo; tai r-uvariayo dirb i pas ūki-: 

■ ninką, »-* kuriuo negalėjo susi
kalbę i. L?t ūkiniiEuts nurodė, 
ką jis turi daryt, ir be kalbos 
jtalu vk.nes kitą suprato. Po 3 
mėnesio jie išėjo į G aid-1 
J2*sr, A J CS. 'r'**™ ni^^Vr/in c«3v<i <n- ' 
minaičių, bet nesnra io, nts z i- 
reso neturėyh

lėlį’ odai n a s g»m inč-s, s ’ j rad o 
darbo. Vienai d rbtuvei ie:kėjo 
darbininko, tai paėmė J«>kūbp- [ 
nį. Kai pramoko visus Gardner 
dirbtuvių d cbyis, tai atvažia
vo kaip speealislas. Jis galėjo 
d.rb i bet kurioje dirbtuvėje, ži
nojo visus darbus. Gavo darbo 
Cock & Chicg dirbtuvėj, kur sa
vininkas jį snuiunėjo (Urbams, 
kuruos reikėjo padaryti vieloj, draugai ir pažįstami kviečiami 
bĄmhonis mokėjo visus darbus J atsilankyti ir pasiklausyti kelių 
Pradžioje tapo Cook A Chick Jokūbaičio minčių. Reta proga 

-djrbtųvės dąįinmkaS) o už ke-. užgirsti 90-metų lietuvį, paša-

dūptuvę. Dabar dirbtuvei 
doyauja jo anūkai.

Dab-r Jokūbonis rašo 
atsiminimus. Skuba, kad 
paV| Igtų, nes sako, kad po 90 

Ten nkškcjo savo gi- Į melų laikas trumpėja.

ava.

dudienio Lietuvių Baptistų mal
dykloje bus pagerbtas !X) metų 
sulaukęs Jonas Jokūbonis. Mal
dykla yra 3647 West 83 St.

'Trumpą žodį tars pastorius V. 
Cibas ir kiti, o pagiedos Graži
na Cibienė su dainininkėmis.

Vėliau visi užkąs p. Cibienės 
paruoštos užkandos. Niekam ne
reikės nieko mokėti.

Taigi ybj Jono Jokūbonio

lių melų, joe savinirkas. Darbų kpjantį pamokinančią patirtį.

sayoį'ajjdyje č .Chięagoj.e ! liętii-

kaną. O. JAV ir vakarams pope-. 
žiųts paskyrė ir- nurodė per vys-1 
kūpą; P. Baltakį.-. j

- 'Už tat vysk. P B'Jltak'S dabar 
važinėja po vakarų pasaulį,bu
vo nuvykęs ir į Australiją ir nu 
ro-dėjcad parapijose, būtų įsteig
ei IcomitetaĮ, kurie rūpintųsi 
-tup iškjiiningu minėjimu.

.‘ID^raug'sis’’ 1985 m. IV 26 ra-! 
šė: ' “Pasiruošimai .Krikščiony-.

. bes Jubiliejų Minėjimui’?’ “Spe- 
; c jalus • Lietuvos’ rkiikščionybės

kunigo kol kas nematyti. Ir lai! 
nė dėlto kad Lenkijoje nebūtų 
lietuvių kunigų. Jų yra,bs. vys
kupai juos laiko lenkiškos? pa
rapijose, o lenkus kunigus t 
čia, į lietuviškąsias. Pvz., lietu-J 
viai kunigai — B KuciulLs, A. ! šia 
Rukšu, A. Jurkeviėji

i jasi

Jonas Jokūbonis

šį še’.tadenį, lygiai 
metų spalio 12 dienos 

siun-J pjlio va’sčiuje, Knbili.
i Jonas Jokūbonis; kuris

Jokūbonio kelionės į Ameri- 
i ką nepalyginsi su dypukų ke-l . • V n • V — • 1

daibuo-j p
lerjkiskose parapijose. i ir

Antanas Marma ; gyvenimą.
(Bus daugiau»

prieš 90 
ry'.ą. Pa- j 
:osc gimė 

j ! dar, 
r.'dien gyvena mūsų tarp? ir ‘ 
paoetkojo apie sa-vo jaunystę palelį. Jis nemokėjo nei 
apie to meto Papilio lietuvių ; angliškai,, i

Mums smagu, kad Jon;s Jo. 
kūbonis turi nepaprartąi gerą 
atminti, papasakojo daug pa-Prie Altoniškių, už Zapyškio*

'jųflšliejų!, koH&tetas posėdžiavo važiuojant šakių link, kur teka' davimų apie Papilio lietuvių gy
ŪL Jaunimo Cent-j- haląj>džio 17 d. Jaunimo Centre' 0n0s upė, yra piliakalnis apimto, venimą, 

ręĄčk^ąu jįgo laikų MndaugOj 
liėtėtyių Vaįdoyo, kuris su vi^ąl. 
iaa'ftrVpfei^ai perėjo į kątali’

^į^j^^f ^epąžsąnft' ? ' sunkumų

įtin&^ą.;.į- ųi^fipažjstamė,, .* ■ kt 
mųm$ ^ntSia-ąukštašįs '• Vati.

'to^Į-įtųe‘stitęikĮi: gar-

lionėmis. Jis maišelyje vežėsi 
motinos spsyaustą sūrį, sviesto 
gniūžtę ir prariektos duonos ke’ 

i žodžio r 
neturėjo jokio ama

to ir joks universitetas jam ne
davė jokio titulo

Jokūbonis kalbėjo Papilio kai 
b?, iš tėvo pramoko lenkiškai, 
Rygoje pramoko latvišku ’ ° 
Rygos gatvės? ir tėvo kieme 
pramoko rusiškai kalbėti ir ’rų- 
rįžkas dainas dainuoti. Rygos di 
džioje gatvėje pro langą prisi
žiūrėjo kaip laikiodininkas tri- 

i so laikrodžius, jis pats ne tik iš- 
bet išreng

tas dalis ištepė ir taip gerai su
statė bei suveržė, kad laikrodis 
skambėjo geriau ,negu naujins.

Jokūbo ns buvo nepaprastai 
pastabus. Tąsi pastabumas jam 
buvo svarbesnis negu gmnazijos 
ir universitetai. Jis tapo inžinie
rius, universiteto neoaigęs. Jam

, prisiminė Kub:lių gy- 
čsčf’K dalyvaujančiais nariais,"' romantiškomis legendomis,' vemmo smulkmenas, kūdikystę 
svarstydamas ,kąip įspūdingiau Ėsą, senovėje, ant šito piliaksl- Rygoje, dari 
paąirinėtr Lietuvos -krikšto jųbi- TŪo buvusi'1’ariizinoji ugnis ir de- siėkaitęŠ“ 
itajn Kadarigi T Jptnyns.krikšto! ginamos aukos jaunikių globė- pirmuosius numerius, -----
buyp.net3 fazės, pradedantka-Jjai Altonėi^ Pgibkalnio j viršų-, no pilnąją', lysvę m^rkii už sa- _ ____ ___ ,
ranis’ Mintda'isgo -1251. ml krik- ’ aėje augęs ąžuolas, po kuriuo ' vo kluono ir iš laukinės lįūkščios, ~įudilniką: 
šta, tędĮąu Jogailos Vytąuto" rinkdavosi apylinkių vaikinai ( kriaušės išaugino didėlę,Į suitin- 
•'JL'1387 m. ir žemaičių —’1413 Prašyti deivę sau žmonos. { gą, nepaprastai skanią ir syei- 
iBeętaiSj įfed' lietuviai - mažiaiP ‘ - Zapiškio garsi savo 15 amž. ką kriaušę. ;
pižeistų f^mįni 'ĮėĮriių)'. tad-. iri. ^tikiiiė.l^nyčia, kuri daugybę! Įdomu klausytis Jokūbonio 
Įfenšs jciiilięj^ųpra^ninii bu- ( k^Ti1! kentėjo nuo Nemuno pot-' pasakojimo^'aip vyresnis jo broj 
vq-pakviestom Juozas Baužys su vyniU- Bažnyčios, sienos kai kur lis nusinešė visos vasaros uždar-

■ redaguoti -2... .irklinius: vieną 'Pd 1 dietr. stprio, plytos rankų bį, ir kaip jis ; rudenį;] gruodui 
prieš patį' minėjimą,’ įnfprmąci-[^bp. Bažnyčia statyta Sapie- pašalus, basas; grubiais keliais 

mbiūjimų dąto-3 SQ6 lėšomis. Pastatas, daug kar. ir pievomis turėjo skubėti na.
niis' iri aųtrąį’po;; minėjimų ; ąfpvj.^'- - - nio. >

bą miškuose ir, pa- 
Lietuvos - tįkininko” 

Ipasodi-

J gą, nepaprastai skanią ir syei-

' .Kubilių kaimo? svirnas' stovi visai netoli kapinaičių.
'.Svirno sienos akmeninės.' ;Ten būdavo supilami visi at- 

ą1 sarginiai kaimo javai? . : š’? ■_ 4

^tk^t-SBaž f|x^aįtiri^mąi’LAč:Ps;B.i'- L; L - j 
'El^rves Tūj jM&įhi';- pačiu .’efikshu 

-.^naŠ^fsj- g.. -nk- - -’per

SH. 
7

y

JAY DRUGS VAISTINĖ L
2759 W. 71 st St., Chicago, HL

• BČTTSTINGAJ IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL- 
šrčT.T ' DUXYNA1 • KOSMETIKOS REIKMENYS

••'Ųį '•■ <■ ■ ? / - Atdara šiokiadieniais nuo

KAIP SUDAROMI 
TESTAMfflte

Tuo reikalu jums gaH daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WRITS peržiūrėta -‘Sūduvos? - 
išleista knyga su legališkomis 
formomis. ; / ■ p-.. .

Knyga su formomis 'gaiUMt- 
ma Naujienų administracijoje.? 
Knygos kaina.— $3.95 (su-.per-.' 
siuntimu). i . i7-

yra seniausia,^didžiausia ir turtfn^ąusia lietuvių fratemaltoe 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti/jau per 97 metus* 

t SLA — atlieka kul>ūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuoc 
I darbus dirbą. -.1?'*; ' x

SLA ?- išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS ^KLUONUS doleriu 
apdraudę savo nariams.

. j *LA -.apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
1' nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu,
1 - • Kiekvienas lietuyis ir lietuvių draugas gali
J Susivienijime apsidrausti iki $10,000. -

i
 SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda Endowment
< - Insurance, kuri ypąčraudinta jaunimui, siekiančiam
; ' . aukštojo mokslo ir. jį gyvenimo pradžiai.

SLA — vaišūs apdraudžia pigia' terminuoti apdrauda: už 
p,Qe0 'apdraudos'.3toBą lsmoka tik $3.00 metams.

’ SLA ~ kuopą’jra vL'cse jietuviu ’krioniJoseL:

LmfUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 

-SOthSL,'New
■ vyW?)563-22ia:J . '

^Srif-iddu pirmftaė*. Juosės VaičIūBfęite atsiminima! apie datai

Senatį .fteįnttr autorė® puikiu rtnlunrf ir itirinktais dnęmeahnl

7^ : ' > VTKNIŽO -IMCKi AUS GYVENTM A3, Antano R filė t^rsiy 
h# luoto AdcųntKIo — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne tanas, 
įpratimo bruožų pažymas, bet tiksli to laikotarpio butttei Mt« 
ra tūrinė. vtnttja, apšktrrtyta sklrtnefiala. -Ta 206 puslapių tnyg. 
p<rdnbdasoMJ-. ‘lfiį ui ' - ' '

3 J > rnfTUVBKASIS ^AMaMTS, Henriko Tomo-TtnMlftw 
įSomltl pargfytsrtudija .apie Rytprūsių*, remias tie Pakalni! \. 
Labguvos spėkriHtj dnomenhnfe ĄprajymiJ JdomtB kiekvienaj 
Setuvint Eehfiny> ffittstruotaa auotraukonafe pabaigoje dnodam. 
ritovardfią pėradlniiD&t^h jų rertinlaJ f rokieėLų kalbą. CaBal 
Mi<ngo> S36- pęsl knygoje yra Rytprartą tentfapli. Kaina F 

/JfTAMS.-mirtoje* FrtroaeW OrtBtaftts ita 
mhftstl Įt mhityf apl* *®menla ft rietas aepnk. Lletūvoje ir pb 
m aft^kLa -boMerikų okupacijos metai*. Knyga tari 234 puslapi*.

For constipation relief tomorrow 
, reach for EX-LAX tonight. c

Ex-Lax helps restore your system’s own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight. 
You’ll like the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax isį^ęr> 
“The Overnight Wonder?

Read label and follow 
. directions.

C Ex-Lax, Inc.. 19S2

>■ 
f

I<

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

ftet kataneja tQt .ft. . ‘ • __ ,•/

> JULU® JANONffi, poetu Jr ęirtilodonlerip*, neraprw 
M* ir kltfcMiigal taterpretaojam** gyTffUitM tr polltCtajei tik * 
fargto /aAtafka knygoje «pfe ŽuHaui Janonio gyvenimą Ir po» 
jtJl. Dtbtr bfltų jf galimą pavadinti kovotoju oi fanogaui tai** 
jTayga y*a SdHlo fannato, 20P puatapif, kainuoja ff.

> VATT1SJW ~0V>T4§B, ĮB. foeėenko ttryb*. 1. ValaOri Į 

KltoaM. M /n it a^noftan aorallv -Kalną

flū tomu —-------- ------------------------------------------ ------- 110.00

2. Prot Vadovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl. __ _J6.00
II dalis, 229 psl.__________________________________ ?6.CX1

3. Miko šileikio, LIUCIJA, proza. 178 psL ________ — F5.00

41 Janinos Narūnės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl. $5.00

5. Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. ____________________H-0°

®. J. Vencltv&i, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.
60 pat-------------------------------------------------------------- 12.00

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St., Chicago. Ill. 60605 siųs
kite ftekj tr pridakte vteną dolerį persiuntimo Ills kiemą

Inž. LIUDAS MIKŠYS, 
60 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ 
ATEINA LIETUVA.

♦arašė 700 pumpių knytrą. kurion sudėjo viską, kas bet kad* tr 
let kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, Hetuvlut 
tr lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prot. X. 
Būga paa geriausius Šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimu? 

tr patarė mums toliau studijuoti

Kaina pi. Uetf rirSetlaL taktu į).

ODHKRD3
UK fi. 3al»ted St. IE IMI

Sęštad. — Pirmad., Sat. — Mond., October 12 — l-t;
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Naujienai eina kasdien, isskiriani 
sekjnadieniuA pirmai ięniH* įr šven
tadienius. Leidžia Naujienų Bendro
vė, 1739 Sa Halsted Street, Chicago. 
IL 60608. Telef. 421-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su

kad ir šią sunkenybę įveiksime.
Visi matote, kad Naujienose yra daug klaidų. Vie

tomis eilutės sukeistos, o vielomis korektūros klaidos 
nepataisytos. Bet šis klausimas pasitaisys, kai rinkėjų 
problema bus išpręsta-

Už negautus numerius, pratęsime prenumeratą id- 
sam mėnesiui. Kas sumokėjo už metus, tai jam siusime 
už tą pačią sumą dar vieną mėnesį. Taip padalysime vi- ■ 
siems,kurie mokėdavo pilną sumą už metus,ir kurie gau- 

i davo neturtingo žmogaus mažą įteensiją ar jokios apdrau- 
des negaudavo. Nenorime, kad bent vienas skaitytojas 
liktų neskaitęs dienraščio.

Bet mes norime, kad prenumerata būtų mokama. 
Be prenumeratos mes nepajėgsime laikraščio leisti. Ste
buklų mes nedarome. Viskas Amerikoje pabrango. Bran
gesnis ne vien popirius, spaudos Stažai, o apie gestėlėju- 
sių spaudos mašinų arba jų dalių taisymus pakilo pasa
kiškai. Pajamos už laikraščius iškyla, bet išlaidos auga 
ir auga- Spaudžiami taupome, bet kasdien darosi vis sun
kiau išsiversti.

Kas nepajėgia už prenumeratą mokėti, tiems dary
sime nuolaidą, kaip iki šio meto darėme, bet kuris pajė-( 
gia, tai prašome kartu su siunčiama prenumerata pridė-, 
ti ir priedą, kuris Jūsų pačių nenuskriaudžia, bet mums 
bus labai didelė parama.

M. Šileikis MadoūapZ. Sodyboje,-akvarelė

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus germsriienipg- 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vaL popiet Šeštadieniai^ — iki 12 vii-

NAUJIENOS JAU SENIAI TURĖJO BŪTI 
UŽDARYTOS

Kiek įvairiausių gandų paskleista apie Naujienas, 
tai sunku patikėti.

Vieni pasakoja, kad Naujienos jau uždarytos, kiti 
tvirtina, kad jos parduotos, o treti pasakoja, kad jau nu
pirktos, ir kad laikraštis niekad, daugiau nepasirodys.

O apie Naujienų redaktorių pasakoja įvairiaustų- 
nesąmonių. Vieni .tvirtina, kad jis susenęs ir darbui ne
betinka. Kiti tvirtina, kad jis nesiorientuoja ir nesu
sigaudo, kad nepatikrina faktų ir prirašo Įvairiausių 
fantazjjų, bet visa tai skleidžia, kad pakenktų Naujie- 
noms.kad žmonės jų neskaitytų,kad joms pakenktų ir nu
trauktų prenumeratą- Tai pasakoja ne tik ilgaliežuviai 
žmonės, kurie nieko negali pasakyti, prie gandų nieko 
nepridėję, bet pasakoja tokie kuriais “gali pasitikėti”, 
tiktai tas “patikimas” prideda, kad jo vardo niekam 
neminėtų. .... .

Kaip matote, Naujienos neužsidarė ir niekas jų ne
uždarė. Naujienų niekas nepardavė ir niekas jų nenu
pirko. Naujienas leidžia Naujienų šėrininkai, šėrininkų 
išrinkti direktoriai. Naujienas, kaip redagavo, taip ir re
daguoja M. Gudelis. Tuo tarpu su redaktorium dar nie
ko neatsitiko. Kiekvieną rytą jis kelias apie 6 valandą, 
išvažiuoja Į Naujienas. Kartais jis vežasi vieną, kitą 
rašinį, kuri peržiūrėjęs atiduoda rinkti. Naujienose dir
ba visą dieną. Rašo, skaito, taiso ir neša spaustuvėm 
Jam padeda visa eilė redaktorių, kurie atsiunčia savo 
rašinius arba nuveža jam į namus.

Naujienos, kaip žinote, turėjo esminių bėdų. Dvi 
savaites jos išėjo po vieną numeri, nes neturėjome rin
kėjų, o dabar jos išeina du ar tris kartus Į savaitę. Esa
me tikri, kad susitvarkysime ir vėl grįšime į normalią 
padėtį, išleisime penkis kartus į savaitę. Didžiausia mū
sų nelaimė — raidžių rinkėjų stoka. Bet esame tikri,

J T - r'i

Lru^aj.-k^įjĮnį^tai atėmė iš lietuvių visas jų santaupas, EUROPOS
Grįžtant dabar prie ilgaliežuvių vedamos šmeįžtų ūkius, galvijus, javus ir padargus. -Lietuviams ųMraųdė -

propagandos prieš Naujienas, tai norime pasakyki,, kad susirašinėti su Amerikoje gyvenančiais broliais; iri"sese-1 Paryžius,' — j^iausias 
pats svarbiausias klausimas, kuris žmonėms nepatinka, rimis.. Lietuvoje laiškus rusai dar ir šiandien cen^ūruo-; Vakaių EaroįĮijg .-st<^^^5iižgulė 
-tai kad Naujienos nebendradarbiauja su okupantu, jo įa. Atrijančius laiškus dar ir šiandien rusai pinsig akai- Rytu Europos-įiėnanHaLf • 

----v.. - „ i'• s ■ • . - - 2 5ttviehį v5&^iš atidžiai 
. . į šaiįgp .yąkarąįgffiHdMtet- šienas,

.. . ....... T.‘V.L . pravedė spyŽ^iasi^^as; jas
... J .. Tr . . -.v.-..-xr > -te-*" lietuvių neišleidžia, iššluoja- bėglių
•j2; drąsą suruošti protestą, Kaune, Laisvės Alėjoje, nacrn-'.. tiktai tię,. kurie okupantui šunupdegauja. . . / pajėgia L

. ’ Jeigu .pasitaiko kuriam išvykti .į Amerikąųąr^tana- . basiekM 'ys^^ii^^g,v

agentais arba jo statytiniais, pamažu įsibrovusius į lie- uo‘h m^taria, kisti jiems savo artimų jų laiškus* skąity? 
tūrių tarpą. Rusai, nepajėgė pavergti lietuvių, atvežė į ti ar neT?
Lietuvą mongolus, kurie buvo priversti spausti lietuvius, i

?oląi gaudė jaunus vyrus ir moteris ir siuntė prievartos
darbams. Visų suimtųjų išsiųsti negalėjo, neš nebūtų tu- c|a mirųgĮų giminių palikimus sutvarkyti, tai š^hėpažį- ; • 'Vddėtųa lkuri

Žemaitė

tTesinys)
— Na. kad tu mums išpeikei Kazimierą!— 

juokdamos at diepe pati. — Bepeikdamas kuo 
didžiausiai išgy/ei - Ar gali geresnį vaikį kame

nėję kur dėti, tai vyrus siuntė į miškus ir Ledinuoto yah-1 
denyno pakraščius, o mergaitėms mongolai kirpo plau-; 
kus ir palpido. Plaukų kirpimas Į)uvo daromas su dide-' 
Įiu pasityčiojimu, rišjųbkimu ir niekinimiL Galima ja--į 
vaizduoti, kap jautėsi' tėvai . ir broliai, kai'mamo grįžo nu-’'’ 
kirpta 17 metų duktė. Galima įsivaizduoti ir jauno vy^j, 
ro jausmą, kada jis žino, kad rusų atvaryti mongolai -nu
kirpo jo .mylimąją ir dar įvairiai ją niekino. Visi atsime- ' 
name tuos lietuvių jaunimo protestus, kuriuos papas au
kojo kelias valandas pasisvečiavusieji ir grįžusieji.

Visi žinome, kurias .sumetimais sovėtų jtaro jėgos,: 
geem-olo Vitkausko duona ir druska sutiktos pasienio. 
je, tuojau pasileido Lietuvos keliais į vakarus. Pirmiau-: 
šia jiems rūpėjo pasiekti Vokietijos-sieną ir .uždaryti vi
sus kelius, einančius į vakarinę Vokietiją. Tuo ' me-', 
tu žmonėms reikėjo ėiti per ’laukus, 
ir upelius, nes keliai buvo rusų užkišti, sienos perėjimo' 
punktai saugojami. Senius ir moteris reikėjo ant pečių 
pernešti per upelį-

Kada visą vakarini Vokietijos pasienį apsuko, tai 
iš Lietuvos rusai nieko neišleido. Vėliau neleido^ lietuvių- 
ir i Lenkiją. Šio nutarimo sovietų karo vadovybė nepa
keitė iki šios dienos. Karas juk pasibaigęs, nuo sienų ga-. 
lėtų atšaukti savo karius, bet jie to nedaro. Jie pravedė 
kitą sieną pačiame Berlyne ir visame Rytų Vokietijos, 
pasienyje.

Apsupę lietuvius rasai gaudo, kankina ir veža prie-^ 
vartos darbams. Solženicynas aprašė, kaip sovietų val
džia kankina rusus, bet apie suimtų lietuvių kankinimus 
ir gyvenimą gulaguose jis nieko neužsimena. Vienur ki-,

išsiųstų-: te

•-pačioje -pradąiaje . -aptvers'.ė- si
' . -VoblyBįlė- .Ti^inokedla-

Vaka
rtį VoŽi6tifg-^įwlą vokietį ar.

miškus -

privalo isbbri, kad jis bus Ištikimas Maskvai, b-Į^savbį- 
aramiajiriems. Aiperikon atvykę keturi “arfi^^-būvp^ 
Maskvos agentai., Jeigu jie nebūtų pasižadėję būti .11®-.’-i 
mi: Rusams/--komunistams, tai jų būtų neišleid^Tj^KąsĮ 
bud^.Įiei»jątl’btęratūros cenzorius. Jis turėjo -jM^ųkti be; 
ipaagaiMjimo kiekvieną sakinį, kuris primindAw'’'bėiš^i 
vieną sovietinį lupikavimą -;ir' dietuyiųr pJėšinią.-^|etūviaE ,4r--
netari teisės net -anekdotų kurti. -Lietuviai-neg ” 
dotų sakyti apie savo kaimynus. Jie negali .pairi 
lenkai turi didžiausias ’karves pasaulyje. Jų :kį

tėjo, j/. siąęgĮga:pa- 
jcppžfafr jiems
"i- paitežą’ pasis-

'■ ■ ,.Tao-4a^uę^fe&š kftpssįyalsty-

^ėUsųų; b r pa-
sk>gi§sr par-

su-
Į. Auįaiimai d, Pran-

.... : .. . - - - .... tjlfe’hdįjoje
parašytų, kad lietuvių karvės -dar didesnės,

.šias žinias Vilniuje būtų braukęs be pasigailėjimo.'; - - ■'
* Čikagos lietuviai piketavo j ėzuitų centrą/ *įkai čia 

buvo, pakviesti 4 rasų apmokyki “artistai”./ Naujienos 
buvo vįenintelės, kurios aprašė piketavimo eigąį..Saipran-. 
tamia, kodėl bendradarbiautojai su okupantu H^aggstaj 
ir stengiasi jėga pakenkti. Keli norėtų jas uždaryti, bet . 
dauguma lietuvių neleis to padaryti. V. . ;

ima

• vyzdį iš voka^įpj.' Jr^VldaŲsiiną 
aplvaiiyti.'-T.jį.; < i-jį

• ' •; - ■ frV
— Ginklup^Šęuzaį jąijėjo so- 

'-viotų pareigūįfejp;
rusus į ambasadą, 
nęnušairtu. Dtiaaai

' . č A-

suvežt! visus
k.-'.tf -špitai jų

Ivdėtt- Afsits
t prižadėjo pa 
Į Maskva. Ru

sai palieka v^ą-.BeiryĮc.

VISI LIETUVIAI B1ZN1EB1A1;
— <=v  ° ° " - ---- --------------- --- ---- a 12 I *1' ~ L? M .4 Tt TIT swĮK.at»s sotĮTOBrę- alksta
tur jis pamini sutiktą lietuvį, bet jis nepavaizduoja, kaip G A K b 1 n K 1 i ,E c i\ A (J J I E ilj Ų b E ti, labai dauįrį^idžįąy >

' Prez; ' įįftea^anss^paprašė
dirr

•rasti! O kuris myli motiną, tas kurią dieną my
lės ii- pačią.

— 'O kur jis dės pačią! — šokosi vyras, — 
Ar jam vesti!? Nei pinigų, nei žemės jam tik
tai ordinarčiku stoti! 0 dar prie bagotų 
lenda.— «r

— Tėtušėli, nesibark, — sakė Onikė._  Jis
apie vedimą niekuomet neprisimena, nei į -tg pu-; 
sę.... Paskaitom, paskaitom ir visada būryje.- 
Tamstai tik įšnekėjo Levukas Pagirys: jis ne-1 
kenčia Kazimiero dėl o, kad ne toks alata, kaip 
jis. Vėl aš apie tekūtę dar nė manyti nemaniau 
niekuomet ... Ir prašysiu tėtušio jei man žadi 
duoti kiek pinigų, tai iš mano dalies leisk- Sta-’ 
siuką dar mokytis.... Norint man nieko neliktų,, 
lai tiktai jis mokosi daugiau.

— Et, nauji išmislai! — sakė tėvas, — tai. 
vis iš jūsų raštų! Vienas tėra ant gyvenimo- 
Kam jam to mokslo? Bene Į kunigu* eis?Mokės 
gaspadoriauti bet tik turėtų ant ko.

— Oi kaip mokslas reikalingas! — atsilie
pė pati. — Gerai nedėlioj skaitė pats Stashilta: ■ 

Ii* gyvenant niekas per nosį nebraukvs kad i 
mokslo turi.” ’ * '

— Žinoma, gerai. Bet kur tu. Onike. dingai,; 
neturėdama pasogos? — paklausė tėvas. — Kas' 
gi tave paims pliką o dar prie to nelabai 

. dailią?
I — Jei mano rauplėtumu baidysis, im? tiktai

i tamstos pinigus, tai dėkui, tėtuši, už tokį vy
tą, verčiau jo nepažinti, — drąsiai atsakė 
Onikė. L;?

— O kur tu pasidėsi, duktau ? — klausė tė
vas. , ■

— Būsiu .prie tėtušių, kol mane laikysit, o 
kai nebereikės, eisiu ‘tarnauti: moku, iš motušės 
malonės, visą savo -darbą— Nebijau nieko. Kol 
-sveika, užsidirbsiu ir senatvei ... Bene vyras tik- 
4oi vienas gali man duoną uždirbti. Dėl- 
t > ir netekėjusios mažne dar geriau pra
simaitina. *■-<’

Taip bešnekant, jau gerai pritemo. Užde
gė žiburį- Moteriškos' Susėdo verpti. Vaikiukai 
pasiėmė pąnčius vyti- Mažoji Petrike pasistatė 
ant suoliuko puodą su plunksnomis. Atsisėdusi 
klausė:

—- TėtulėH, ar padėsi man plunksnų 
I plėšyti? • ' y

Ną, vaikinį, bijau, man nosis supus... 
| Verčiau aš tau nągines parauksiu. Ateina nedė- 

Ha vėl tu man kvaršinsi galvą.
Ot, ot! — ratuodama šokinėjo Petrike.— 

Nedėlioj -nueisiu į -bažttjHėlę! — ir pribėgusi bū
davo tėvo rankas ir kalius.

— Eik tu, mano lapele! taip moki malonė- 
4is! — sakė .tėvas .glcutydamas. — Bet tu man 
turai už tai pariaianroiL

— Gerai, gerai, padainuosiu, tėtušėli. Mo-

L.‘ 11 r" "——-p™ —it----- iw ė. . . .
ku -naują:-.-dainą., Kazimierasriksmą 'Mias iš
mokė Z į . ' '

— še, jau ir ta mokosi ^Kazimiero .. bib
lijos! -, <•

Visi pradėjo juoktis.
Tuo tarpu pradėjo visos sodos šunys, kauk

dami loti,' kažin kas šūkauti,>|įįlpti.*/
— Na na! ar vilką, ar mešką,šunysįvarinė

ja po sodą?/- sakė Jurgis. — Ir^skart aiškiau 
girdėti ŠB į mūsų kiemą įvarė^Matysime, kas 
čia bus do skečias- *

Tuojau Aildejo į prieangį,'atridarė trobos 
durys, ir su trenksmu įėjo minėtasis Leonas Pa
girys. Atsikjastęs, nei “padėk Diė»” nepasakęs, 
nei kepurės-nenusiėmęs, sušuko:-^ ' d-

— štai kad sukėliau sodos šunis! kaip vel
niai suriko loti!.... Cha, cha, :chąp-juokėsi,sklai- 
dydamos po rasią. . J

— Kur |aip trankais? — paRIąusė Mininin
kas.—Pra šori sėstis. t*

— Mat, U4jaū iŠ namų, meįįr žiburio dar 
nebuvo. Ernu ūlyčią— pamačiau; Gunrikio mor
gų atdarą kamarą. Įpuoliau. I Te*n Mąrė iova 
besitaisanti^ Aš tą lovą ant priegalviu* 
Į kiemą išsvąidžiau; šiandus ant‘'lipinėį.-Rspar 
džiau Kaip ji pradės čirkšii !■ LAlŠėkė-Antro
ji... » ■ . - - ' '•••. s•

(Bus daugiau.)

— Pirmad.. Jtat, — Mond>, Od^b^ |2
? ~ » .>4 Ę"
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Funeral Home and Cremation Service

Telefonas 523 0440
Arafatas jo nepripažino ir savo

Florida ze į

Klebonui Emeritui Kun. ZENONUI GELAŽIUI
mirus

čius. konfratus ir. bičiulius širdingai užjaučia

LACKAWICZ
PERKRAUSTYMAI

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois

SAVINGS
RAOUO ŠEIMOS VALANDOS

V AS AITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Mond

MIDLAND
FEDERAL

mmbri■msMn*

1729 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service

2657 W. 69th STREET 
Chicago. IL 6062« 

Tel. 925-7400

5540 S. PULASKI RD. 
Chicago, HL 69629 
TeL: 585-2802

ANt LO<*N aSSQCiAItON 

404® jkRCHF® AVcaiuje 

CMcągo, IL 60632 
CKtCAfiO, It 60635

KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 
Programos vedėja

I teMpMspspp* 
ti#t1n<«far>l)Bb«ba. 
is Md^oor Hm pi»ea*pte

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

DB. A. B. GEEVECKAS
GYBYTWA5 IR CHIRURGAS 
SPRG1ALYBĖ: AKIŲ LIGOS

Sąskaitos apdraus. tee
iki $100.000 .

9929 SO. HARLEM AVE 
Bridgeview, IL 60455 

Tel. S9S-940C

MOVING
Apdrausta? perirauatyme?

• . « Ii Įvairų; atstuny,^’
ANTANAS VILIMAS

TeL 376-1882 ar 376-599<

7159 So. Maplewood Ave. 
x Chicago, tL 60629 

Tetef. 778-1543

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Mini FEDkkau SAV
INGS aptarnauja taupymo ir 
namų paskolų reikalus v^so<? 
mūsų apylinkės. Dėkojamo 
Jums už mums parodytą pa 
gitikėjimą. Mes norėtum bū 
ti Jums naudingi ir ateityj

j^ečiąįjn^bdykū

•IĮ savo kovotojų ir permetė į 
Pįeitų Jemeną. Tripolyje sude-

1446 South 50th Avenue į 

Cicero, Illinois

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St Petersburg, Fla. 33710.

‘TeL (813) 321-4200

Kasdien nuo pirmadienio iki p^nk- 
‘ tadienio 8:30 vaL vakaro.
Visos laidos is WCEV stoties, 

banga 1450 AX
St Petersburg, Fla., 12:30 vaL p.p,

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Conununit, Idlaikaa 

Medkino* diroktorim

IW S. Manhelm Rd, WeNri^Mr, IIL

' OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI į 

2618 W. 71st St-? TeL 737-5149 
Ekrip* ai^ T’ritįiko įMždun^ 
. - ir “contact leases’V’

Laid i ‘ ii \ ių Direktoriai
LaMfanai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA Y
Priimam Master Charga 

ir VISA karteles.
R. ŠERĖNAS. Tat 925-W65

kitu laįsaį. T; , 7 į
Paskelbta,' :ka-5*t(aj^^tekavini 

laiya- pagrobė-Palaž^ios; išlais-

Vedėja — Aldona pautui

VAKARŲ VEJAI
Modernioj poezijų Įmyga. Kaina 5 doL Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

. tokiu adresu;

'‘?<Reąrią^n.eųžmfHšt^, kad Arafa- 
•-W bū^:ativy<kęs į Ronią ir ga
us ilgai tarėsi su premj erų Re
tino’ Crąksi. Jis buvo ir popie
žiaus priimtas.
. Ręikįa ’kreipti dėmesio į tai? 
kad pagrobto laiyo kap. patarė 
nepulti pagrobto.; laivo,.

Next *">• you s fcxsuw
tha Mature s P<*^eoy way Genihy

na naftxai ac*ve *»gred»ertH are %o 
dependable you can taka Natures 

♦on-Qht ***l hteP*’

sudaro? aJaoafctnmi me- 
ta. ‘ tas Trsutas laibai . į įėžšku§. 
1982 mstaiSi 'iai mse^įai įsiver

rąelis if šį kartą iš pagrindų iš- 
oąprino' šalia Tuniso Įsteigtą 
Arafato centrą.

Yra? pagrindo manytu kad 
Arafatai keršydamas Izraeliui,

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS W - - 

PROSTATOS CHIRURGIJA 

2656 West 63rd Street
- Valandos: antrad. 1—ė popiet * 

ietviriad. 5—7 ?aL vak.. ' ’ '' 

Ofm t®lafonas: 776-28SG, 
2»Bdendios 44S-S545

ir parę&alayo paleisti Izraelio 
stovykloje laikomus Arafato as_ 
meniškus- sargus ir pa-tarė-

Arąfatas išvežęs Bėrute ban
kų aukso a-teargas, kovos nebai-' 
gė. Jis planavo tęsti, kovą prieš j

grupė. pagrobė keĮeįyirų -lhiįijos ir pareikalavo p^eistkl 6 tjpaleš- 
krekgij ~Adiil?n Laui-o”,i«plaul tinieeių. ’ > \ ■ C' ’■
kusį iš Venecijos uoste’,-’su" 100 Jeigu Izraelis įep^is reika- 
keleivių ir Įgulos lianų.1 - laujamu .“paic^įnaįitr į-tai^-gro-

Kdeiviai turejo ^pasivažinėti -bikai nuskaatefink vąšus 400 knei 
Rytų Viduržemio jiajkfenimi5, 
užsukti j Egipte Ąlekstindriją, 
pasekti Boil Saidą, užsukti į.-Ši-

• Pirmą kartą žemaičiai nuo ■ 
aukštaičių kalbos požiūriu atski
riami pirmoje lietuvių kalbos 
gramatikoje “Grammatica Lit-1. 
vanika”, parašytoje D. ■ Kleino 
1653 m. D. Kleinas rašo: ‘'Mes, 
sekdami Didžiosios Lietuvos Kn: 
nigaikštystės lietuvius, rašome: 
tie žodžei, tiems saldžems žo- 
džems..., jie y- žemaičiai — V. 
G.) šituos posakius taria be kie
tojo priebalsio ž ir sako: tie žo- 
dei, tiems .saldiems žoderns”. 
Nors D. • Kleinas ir nenustato, 
dėsnio, kokiais atvejais žemai;/ 

, čiai nevarto ja'afrikatų, tačiau tek 
singai pastebi vieną iš svarbiau
siųjų skirtumų tarp žemaičių ir

L, aukštaičių tarmių. (...)
Pirmasis moksliškai aiškinęsi 

afrikatų žodžio gale nebuvimą 
yra'A- Šleicheris. Jis ne tik pa- | 
rodė, kad žemaičiai nuo aukštai-1 gos priebalsių jūngijaių. tk dj 
-čhr skiriasi afrikatų neturėrimu, rajdos aukštaičių ir žemaičių, tar- 
bet dar išaiškino, kad šis skir- mėse. - *_..x <
tumas yra atsiradęs dėl skirtin- "itemalciu

1424 South 50th Avenue 
Cicero, III. 60650 

TeL: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Lazeris operacinėje

Šiąuljucse pirmą kartą chirur
gams į'pagalbą atėjo, lazeris: gy
dytojas V. Abajrška lazerio spin
duliu jau atliko keletą žarnino. 

Arafatas atšivec^;| Egiptą (fe- skrandžio operacijų.

Pavergtoj Lietuvoj
.. "Azoto" viešnagė Korėjoje

Jonavos ‘’Azoto”.gamybinio su 
sivienijįmo mišrus choras ir Kė

liai šžatirė's Libano‘dainių meno saviveiklos kolek- 
>čmį ’nuo tyvai sugrižo iš kelionės pc šiau-

palesti- r®s Korėją.
nįečią oi^a'biž^cijas-' 'i- Sudarė 
PaiestinėS rišteist^imp - frontą. 
Bet izraelitams gerai '•užkirtus, 
dalis tų', “ftontinb^”- ’.pęrsįkėlė 
i Damaską ir k^įp^iiSjės vie-

seryyje. esančios keįęjviui; kdpi- 
toną ir-vi^’įgė^ iį t, >• ■ 

Tiktrcmtb^. Jtu ’V; nebu v o.-;. KM) 
keleivėj,'-pilelė’k^le.v-jy dąlis iš. 
lipo ATeksamK-ij*^. j ieį planą v<x 

_. aplankyti, t>enbs Akk
Pirmadienį, .igvm tos isptau- . „A j..,,į,„įja3> 1M. 

kųs..iš Ąleksandajos, i.-f^gerai ą "
ginkluotų vynĮ^tiaukŠ^inklus 
j§ savo valizų, šnėn^-J&pitoną 
ir kitus atsakingus t^rėivias. ‘ ‘
Jūreiviai pžske^ėjkąd grobikai, • . ’ 'y*'5-; ’-.’-
ktĮršydami už l^nišp .paleątinie- j Iš Ą' ^iecijcią isg-ažu^o ~8< 

______ j--_ J _ _ b£t iv' Aleksąn

apaiea to tita tog&Mtios proeedtm in thlf recipe, just omit tb« 
Mep. The taste t litete teas of pineapple but they ’ll
MSI bi i -x

This rathir rotast dbb k Idetl for & barbee-Rf psrij. Jar 
1 pound of sparttd* for each pertoc >^>4 

mereaM »£ batting sauce accordingly. Accompany
mW yitb ^tato or nsacarad galad, ahead tomato^ 

tbe praaiMb sauce for dipping.
Sar^ Sazxgria, dfiWrosF wine, or the white

%% the saxjcs ~*a eoU Chabte or SoaWr 
: - tifflW Ptneappitlpara&B

Sttp )

_W T&JK ® p
doeaa 

M s 
soMa* Ombtet <W 

L,1 ♦ tenai juteu
ii aM xpsMt to a matted 
o dteaite, 

te t te • teffeerdtew a 
lor>0 Qtetetea

m or rgairinę, batesoftaa wMi 
i otte)aaem wtfk Che riba

etetete Ii Selteri teba

W lataoajtece 
daw prik,4ntaaai 
tebtateQMite 
HWįneaaa< 
hrMteiMir

* Nature’s Remedy.
for GCmJL OVOfMGHT t£UU Of

- ' — cr r.—. -
for 1 

gpM. plsc^ tM

•a' JMncaa tEte be

Šeštadieniais ir sekmadSaaiais 
nuo 8:30 iki 8:30 vaL ryte.

’ .Status. WOPA - 14S» AM 
transliuodamas ii mūšy studijas 
.; '. Marquette Park*.



STIPRI SEN KRANK SAVE KU 1TAK *

P;.-’kutinę rugsėjo oieną. pu- 
inadienį, buvo suruoštas sen. 
Fiank Savickui pagerbti pava-

Pietiniame Chicagos priemie
styje PaJos Heights, kurį išgar-; 
sirio Josef Pakel ir Dan Kurai
tis. Antic Gs didelėje salėje, ' 
prie 119 ir Harlem Avenue iš-Į 
kibningai buvo pagerbtas sen.1 
Frank. Savickas

4-tos iki 9-tos per sCę 
nuo 12-kos iki 15,000

tNuo 
pirėjo 
žmonių. Visą kliką grojo 12-kcs] 
muzikų ir dainininkų orkestras. ; 
Dainavo ir grojo pačias moder
niškiausias ir senoyės dainas. I 
Jeigu salėse buvę vi'.tos, tai v>- 
būtų š°kę bei žmonių susigrūdi
mas neleido nei pasišokti. Lai. i 
mingi buvo anksčiau atėjusieji, I 
tai gavo atsisėsti prie didelių sta i 
lu, bet kitiems, tai teko s.ovi- ( 
nėt. (I J

Euvo įrengtas didelis karas, j 
kurio patarriautojai pilstė Įvai
riausią gėralą troškimui namai- | 
sinti o kiekvienoje salėje ilgi . 
st_Li, j kuriuos patarnantojai i 
visa laika nešė karšta maista I ** V €. V •
Kiekvienas galėjo pabrinktų ku- i 
rio norėjo ir krik norėjo. Buvo ‘ 

žuvies ir

'i is nsk>ei, ė jokie dėmfsi 
Sen. >.'/i«-kas mn jo gaki’S 
anksčiau, jis buvo tikras, kad 
visi atėjusieji už jį LLilsx 
ateir.anciucxse rinkimuos?.

Apie 6-tą valandą gražią kai- j 
bą pasakė sen. Frank Savickas. į 
Jis paminėjo atliktus darbus įs
tatymų leidimo įstaigoje ii pa
pasakojo kaip jie pajėgdavo 
gražiai nustumti politinių savo 
prieėų projektus. Jis papasako
jo vieną, kitą dalyką iš pra
ties kai niėr.s Dalev tvarkė vi- 
sus Chcagos administracijos rei

ir *

Padėkojo visai eilei žmonių, 
zurie te kėsi atvykti į vakaronę 
te:iaioriui pagerini. Kalba buvo 
išilga, o k’ji padėkoje Visiems 
už atvykimą, tai \ įsoje salė
je trenkė būgnai ii triukš
mas. ?

stovėjo
paspaus-

įvairios karštos mėsos, 
p.eniškų gaminių.

Prie didžiųjų durų 
pats sen. Savickas ir
davo ranką kiekvienam atėju
siam. Dešinėje visą laiką stovėjo 
Mike Madigan Illnois seimo pir
mininkas, o kairėje pusėje sto
vėjo Frank Doadley.. Madigan 
tapo įtakingiausias demokratų 
politikas. Illinois valstijoje. Jis 
pažįsta ne vien Chicagos demo
kratus, bet moka sugyventi su 
pietiečiais, kurie jam gali būti 
reikalingi, kai iš Illinois valsti
jos jie keliauja į Washing- 
toną.

Salėse buvo juodų ir baltų. 
Šayiskas visus juos gerai paži
no.. .Jis galėjo kiekvieną vai dą 
pašaukti.

Juodaodžiai buvo Čikagos po
litikai, bet jie buvo demokra
tai. Jie balsavo už savo aldernia- 
ną senatorių o Į Jackso.

Vėliau sen. Savickas turėjo • 
fotografuotis su šiušiais žmonių. 
Visa eilė jo gerbėjų norėjo kar
tu nusifetografuoti. b t tokio-j 
je minioje tai buvo ncįnifS- I 
r. cma.

Pasveikino sen. Savicką šeri
fas Richard Elrod. Jis buvo ne 
vienas, bet su visa eile savo ben
dradarbių. Jo stalas buvo pasie
nyje. Visi prisimena šerifą, kai 
jis padėjo policijai tvarką at
statyti. Be to, šimtai norėjo 
paspausti jam ranką, Visi su- ■ 
prato., kad jo darbas buvo sun_- 
kus, bet tvarkingas.

Sveikino senatorių pavyzdin
gas pietų Chicagos policininkas 
J. Dauparas, šešių suaugusių 
vaikų tėvas. Jojo tėvas buvo 
Dotnuvos akademijos prof. dr.

n

Miko Šileikio apsakymą knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžias iki II Pasaulinio kare 
'22 ilgesni ir trumpesni apsa-

•. raunama “Naujienose” ii pas 
autorcu; 6729‘So. Campbell 

Ave., Chicago, ĮL 60629.

T

’ t 'x v j 7 ž j

. STASYS ŠAKINIS 
LIETUVIS DAŽYTOJAS

r Dažo namas. 0 lauko ;
"> .* f ” • ** * *■ *- *

k Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St. 
(Town of Laka) 
-ir. iš, vidaus.

Skambinti YA 7-9107

□r
'Triaminic® Syrup • 4 

Triaminicin® Tablets--
'. .‘ or .. ''v

Triajminic-12® Tablets;
For Allergy Relief ' 
that’s nothing to' j 
.. sneeze at..

. . L • i' .

C1985 DoiJsey Laboratories, Division of’ 
Sandoz, inc./LincoIn, Nebraska 685OL

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuviu Įstaigą:

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

Telef. 312 ’ 238-Y787
■ WtmctaMM patariama*j ntstkrjit lėktuvu, traukiniu, laivą kailk 

tlE (eruisea), vleibučiij ir automobiliu nuomavimo rerervadiai; Parduoda 
ase kelionių draudimas; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus k.’ažtus: 
Sudarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoj* ir teiktame Infor 
macn*i vįsam leiioniu reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered kitavai
S anksto — pri ei 45-60 diecv

j. D . paiases Ke iab stu
dijas apk ii kitti Pa-
Lai Ujcs kra*id ūkininkų gyve
ilin'.> sąlygas. Neturėjo Liko > s 
jų Lš tčti pačioj’. Lietuvoje, bst
j.j i-kkio Chicagoje. Naujie
nose go im • g uiti profesoriaus 
s i ( ;/st kurios stebina okupan
tą, panisėiuį, kaip lietuviai 
tvaike savo ūkį.

Ltivo Ejtslle Rogers, kuri su 
sen. Sayicku dirbo ilgus metus 
ir žino visus jo darbus, atliktus , 
ne vi'n l etuviams, bet ir čika- 
gieėiums.

Sen. Savickas buvo patenkin
tas ,kbi susirinko toks didelis 
žmonių skaičius. Jis gali būti 
tikras, kad rinkimų metu visi 

buvusieji veikėjai atiduos sa
ba Įsu

čia 
vo

Reporteris

o u. i

— šakiu Apskrities Klubas 
mesia Derliaus šventės balių

( di’nį, spsho 12-tą dieną, 7 
vai. vak-, šaulių salėje 2417 W. 
43rd St. šalta ir šilta vakarienė, 
šokiams gros Knoll orkestras. 
Nuoširdžiai kviečiame visus 
klubo narius ir svečius dalyvau
ti Klubo vaidvba

• 4

■ — Marquette Parko Lietuviui 
-Namų Savininkų organizacijos 
vačdvha rengia metinį balių ku- 
ris įvyks š.m. spalio men. 19 d., 
6 vai. p. p., parapijos svetainėj, 
6820 S. Washtanaw Aye.

Nariai ir svečiai mloniai pra
šomi įsigyti bilietus iš anksto, j

Būs programa, vaišės, muzi- f 
ka ir loterija.. ’ 1 ■ K

Kviečia vaidyba: 778-6536. • 
i T : ~‘ i

DIEVO APSIREIŠKIMAS

‘Dievus, daugiariopu pavidalu

MISCELLANEOUS 
įvairūs Calykal i

!

860.00 PER HUNDRED PAID 
for remailing Utters from home! 
Send self-addresged, stamped 
envelope for information appli
cation. Associates, Box 95-B,’

Į LIETUVĄ -' '
1 RUBLIS
'$1 M:

(įskaitant perlaidą, ir ap- 
drauda)

. Mažiausioj i • perlaida 30 rub- 
liuPersiuntimas. paremtas da
bartine ‘ tarptautine . ■ pinigų 
keitimo suma; įskaitant visus 
mokesčius ir pakaitąs, kurios 
jwks prieš pinigu '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

I
•;-'V

.......

Frank Savickas
Dengiame ir taisome visą rife

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

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

A . - ‘ - J j ]

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow.
Nebrangus. 4 . - - ' '

ŠIMAITIS REALTY

. DĖMES IQ '*'7: ||
62-50 METŲ AML VAWOOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui avtomomn© 
liability draudimas pen4ninkm$.

Kreiptis: A. LAURAFTfS 
4651 S. Ashland Avs^ 

Chicaao, Hl.
Tek 523-8775 arba 521-9151 i

> —■ ■ -

UAL t STATI FOt lAU

PASKOLOS perkant namus, daromos ilgiems terminam 7MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu., y - .

Cermak Road Chicago, DL TML 847*7741

ir būdu kalbėjęs senovei e tė-' 
vams per p-air šus, šilų dienu 
pabaigoje prabilo į mus per Sū
nų, kurį jis paskyrė visatos pa- 
v2dėtoju^per kurį jis padarė ir 
pasauilį;” (Hebr. 1:1,2).

MačėniLi kviečiame visus pa
siklausyti šios pregramos šį an
tradienį, 8:15 v. v. radijo banga 
1450 AM per Lietuvos Aidus.

Taip pat ir sekmadienį,, 9. v. 
ryto, radijo banga 1490 per- So- 
phiė Barčus pasklausyti “Gero
sios Naujienos Lietuviams”.

Parašykite mums pareikalau
dami 10 Dievo Įsfekymų knyge
lės. Čikagoj e ir apylinkėse 81.00. 
Kitur $2.00. Mūsų adresas: P. 
O, Box 321, Oak Lawn, įlinkis, 
60454, ■ :>'

— Egipto valdžia prižadėjo 
paleisti visus pirsitus ketvirta
dienio vakarą, kai jie priplaukė 
prie Port Saido ir atidavė italų 
laivą, egiptiečiams, b:4 likusių 
piratų egiptiečiai nispcileido, kol 
nuodugniai jų neištardę.

— Premjeras Retino Craksi 
apgailestauja, kad buvo dužu-J 
dytas vienas amerikietis,, bet, 
džiaugiasi, kad 400 liko gyvi ir} 
laimingi važiuos name.

— Egipte vvriausybė atidavė 
ke turis pi ratus, Aleksandrijoj e J 
pagrobusius iia-ų laivą “Achile' 
Lcura”.

BUTŲ NUOMA VIM AS.
MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

e NOTARIAT AS • VERTIMAI

I. BACEVIČIUS — BELL REALTT
INCOME TAX SERVICE.

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

INSURANCE — INCOME TAX 
2951 W. 63rd St 

Tel: 436-7878

114 story brick—4 bedrooms, 
2 full baths. Good condition. Vi
cinity 7200 California. Mid 50’s. 
CALL 778-4557.

BY OWNER.—Custom brick, 
2 flat garden apartment, 
50x125, Marquette Park ' view. 
2 — 6’s and 1 — 5. Ceramic tile 
bath with vanity.” Air-cond., 
fireplace. 3 car garage with 
opener. By appointment only,

-

tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA
> «

6557 S. Ta I mo n Avenue 
Chicago, IL 60629

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE

S. Maplewood;. Tai. 254-7456
\ - r ' - * - -J r*

Taip pat daromi vertimai, :
’skviętiovū .pildomi pilietybės pra«-

425$

HELP WANTED — MALE-FEMALF 
Reikia Darbipink|f Ir D.arbinlnkiy

GOVERNMENT JOBS.
$16,559 — $50,553/year. 
NTow<Hiriiag. Yoūr Area.
;• Call 1-805 - 687-6000 < ;

'J' ExL R-9617

i
REPAlRS—INGENERAt.
. {vairOs Taisymai .4,

TAISO ORO VĖSINTUV’US, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS

BEI KROSNIS.

TeL 585-6624 k

Open your ov»ti beautiful dis
count shoe store. Nationally 
•known brands ® Jordache ~ 
• Bear Ticsps • Marshrnal 
lows • Bandoline • 'Naft£a- 
lizer ® Candies ° 9 W^st 
'• Capezio Joh-aiisen

■ N ;v , ><*-> - •‘SAr- .• ■wi.i ’Y .-A A)

C

- ides - begming inventory- —
- training — f ixtipres —grand 

opening promotions & round 
trip air-fare for one. Call to_ 
:day.
We can- have -yi.'ur store open
ed in 1 5 days.
Prestige Fashions 501-329- 

2362.
i

PARK RIDGE . - 
••;Ą<OW?sįto<-l to 4. '

— Califor-i
S ^nią^ancį. ; j -

gint fixtures. Huge finished ba
sement. 2 V car garage. Lot 
78x130. Mus see. 8149,900.
1505 West Davis,’.tel. 296-8296/

GOVERNMENT HOMES 
from $1 (U repair). 

Also delinquent tax property. 
Call 1-805 - 687-6000 

Ext. GH. 9617. 
for information.

Naujienoms reikalingas raidžių rinkėjas. Puikios 
darbo sąlygos, geras atlyginimas ir trumpos valandos, j 
Pasiteirauti galite telefonu 421-6100 arba darbo valan-1 - 
domis užvažiuoti j 1739 S.Halsted St., Chicago, Ill. 60608 ' F0R SALE: Central Wiscon- 

l sin, 20 miles to Wis. Dells, on 
blacktop, 200 acres partly- fenc
ed. Deer, fox, woodchucks on 
property. Buildings, electricity, 
water, septic tank. 6 miles lake
fishing^ swimming, boating, 
$55,000.

Write to: Owner:
401 Brunswick AAve., 
Blackstone, VA 23821.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

lan

WANTED REAL ESTATE 
Nori Pirkti

Konjaky pasididžiavimą nuo 1715 mety

PASSBOOK 
SAVINGS...

»«• us for 

financing. 

AT OUf 10W IATB «’
PAWIM 

f»r YOua^'row .•

Intwvct
on $***'€>

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL. 60608
Peter Kiiinauikai, Pre*. Tel.: MJ-Tiff

IPUMl MMU^M.Fri.^-4 ftur.k-! Mt. >-l 
SERVING CHIC A GO LA ND SINCE ITOS .

Chicagoje ar priemiestyje no- ' 
rėčiau pirti reikalingą remon- 

' tuoti 2 ar 3 butų namą. Sikam- 
I binkite rytais 134-8235. 
' 8235.

-mjaaii . _ < i«iit , ■ , , ,,
>;. ■ ? Ą ė - io Į \ ;į . ė
GiNTARA^i?. CEt’tNjSr

)*rbo valandoa: Kasdieni nua

-Sežtadu .nuoV/fuL-Ir Hi. 12 V 
’ t 'fi.pagtt/suiitazitoą.

- Tei brantai

s

advokatų draugija 
V. BULAITIS 

ir V. BRIZGYS 
Darbo valandoK 

Nuo 9 ryto iki 5 vaL popfeL 
ieštadieniais pagal rositaHrwa 

1606 S. Kadzla Ava. 
Chicapo, III. 60629 X.
TeL: 77«-8ūOO

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Ava.
' (3120) 776.8700

MEDICAL 
OPPORTUNITIES 1

Positions are now avail-7 
able for RN’s, LPN’s and 
CNA’s Apply in person, 
3311 S. Michigan Avej, 
from 9 AM to 3 PM, Mon. 
thru Friday.

PIRKIT! JAV fAUFYMO BOftuG

šeštad. — Pirmad., Sat. — Mond., October 12 — 14, 1985''


