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MUBARAKAS TIEK SUPYKĘS, KAD NESKAITO 
J ; PREZIDENTO LAIŠKO 

r KAIRAS, Egiptas. — Egipto —fr------—--
pr.?zidetas Hč»ni Mubara’kafi su-į per- labai aštriai., kritikavo Ame- 

- -- ; . vyriąu^jybę už tai, kad
;.-merikiėeiai nutraukė krašto ap
saugos pasitarimus-su N. Zelan
dija; o prancūzai nuskandino N. 
Zelandijos* Laivelį, dristisį įplauk 
ti į prancūzų vandenis atomo 
bomboms išbandyti.

. Iki šią-nieto N. -Zelandijos ka
ro vadovybė nieko nesakė nese-

kvietė jhikrašti.niĖkūs j prezi
dentūrą ir angliškai jiems ta
rė.: .

— Esu tiek supykęs tint pre
zidento- Reagano,kad iki šio me-; 
to neatplėšiau ir neskaičiau at
siųsto laiško.

Laikraštininkai... muslšypsojo
Vrenas jam i^irė rts dėhdripre- ... ... 1
zidento'ilėaęą porskąity;ti. Gal išrinktam premjerui, bet kai; 
jis tatme Varške atsiprašo dėl tį, gus imsi skundė Ifiigtinėm*- Tau -j 
Tamsftos įž^dinK). tomą, .tai-N; Zeį^ndi os karino- j

ė- Ne'/neskaitysiu, kol jis .ne' menės, štabas pališkė' savo nuo-j 
manęs bet visų egiptiečių nė-' *ni9‘n£ apie premjerą Louger ye-; 

'-damą politiką, g1
■ Paaiškėjo, kad N- Zelandijos! 

kąro vadeyybėSyra labai nepa-Į 
tenkinta, pręmjįro Longer poli- j 
tika krašto apsaugos srityje. Ka- į 
liąi žino, kad be' amerikiečių N. 1 
Zelandijos gyventojai nepajėgs; 
apsiginti nuo Kinijos, komunistų. 
Laimė, kąd Australija nepadarė

-- ' ■ v w I

tos pačios klaidos, kurią padąrė 
Davrid Louger N. Zelandija ne
turi. kųripard.ŲPti.sava produk
tų, kuriuos nupirkdavo Ameri
ka. ' , . r . ;

jis tame laiške atsiprašo dėl to

— Ne neska.it ysiu kol jis ne

• atsipra§ys?ūž suveręninįų.
ti^čių teisių sulaužymą.

•Ką, prejz Mubarakas t oliau da 
jkęšrJ 
fed

Pykčiui dar nepraėjus, 
Mubarakas pasikvietė -kap 
medą Monėbą už parodytą drą_ 
kaklą aukščiausią Egipto me- 
są naktes metu, užkabino ant

pr-ez

Prez. jRėagano Įsakyti lakti

737. keIdivŽ3jb lėktuvo kapitoną 
pasukti; j Siciliją ir nusileisti 
pirmame., aerodrome. Už tai 
prez. ^fnbąra^U^aĮ.. tebepyč

medali-^.. įfž ?: Jk &

kyrė. media£,' ’.itaięgjaih: hjįrėi^ejbę 
pykti
yę v'si&i'sęgeria,uT .Įškaitąht: • ir-
Egipto prėžidęjft^. ,

Utah, .valstijoj, Salt Lake City apylinkės, mormonų 
pilyje sprogo bomba, užmušusi daug tos pilies lankyto
jų. Policija aiškina ir tiria sprogdinimo priežastį.

GRENADOS PREMJERAS HERBERT BLAZE
KALBĖJO JUNGTINĖMS TAUTOMS

— Antradrehfb'i'akarą, pira
tai .priplaukę -prie Sirijos pakra
nčių, nušovė amerikietį Leoną 
Klinh^erĮ ir išmetė į pakįttešįrių 
•vand^s. 1 >■

- g^I-GTedi^erSItidfz, "pasitaręs Įsu 
' jirezid^tirt^RI^ė^^etų pja- - 
■ na :ąĖomo' gin kla-itrs-ęma'ž:n t i. Jis 
?.n-ejmriiainp^s<'ir-Įę

<4

r

< rezjiv RealiaSyėBa Ituosė' 
^RųnuidseL-įą^ė^^P i£ji>rd eini jos

. H’išėjimu -Prežidentas
‘ jfci žadėėjb 4a'm; kelis - nau j ausiu s

. y ;
< rasti 2
jnižu^ti- Izraelio rj^jirėSviai. Jiė

- ■ KRIOKUOJA ‘ NAUDOS..
zelAndijds premjerą-

■■ \4 J’-re’ '-./.J . ’ ~ Si 1

WELLINGcTON, N. Zelanęli-. nebegrįžo i laivą: Palestiniečiai 
ja. — Iki" šio meto Naujos Že- prisipažino, jog tai buvo jų dar- 
landijosy premjeras David' Lon: bari Į ’ 1

Grenada laisva, nepriklausoma ir suvereninė Centro 
Amerikos valstybė

AVIACIJAI MOKĖJO VADOVAUTI, BET VAL-t?- 
STYBEI — NEBETINKA

Egipto prezidentas Mubarakas viešai pareikalavo, kad 
atsiprašytų už teroristų suėmimą

WASHINGTON, D.C. Egip
to prezidentas Hosni Mubara
kas pareiškė prezidantui Rea_ 
ganui protestą dėl keleivinio lėk 
tuvo sulaikymo ir įsakymą nu
sileisti Sicil’jos Šiaurės Atfeaito 
Sąjungos aerodrom?. Jam nebu
vo jokio pagrindo4 protestuoti, 
bet, prez. Bubarakas būtų turė
jęs pasitenkinti, o jis pralaukęs 
24 valaiuLs, pareikalavo, kad 
prez? Reaganas atsiprašytų ne 
tik Egipto prezidento Mubara- 
ką, bet visos Egipto tautos.

Prez. Reaganūts^ patyręs, kad 
Egipto aviacija išvežė iš Port 
Saido aerodromo 4 palestinie
čius tęroristus; įsakė Amerikos 
karo lakūnams susstobdyti Egip
to keleivinį lėktuvą ir suimti vi
sus keturis teroristus.

PiedžJoje lakūnai sekė Egip
to lėktuvą iš tolo, o kai paste- 
jo, kad lėktuvas rengėsi grįžti į 
Kairą, tai priartėjo prie “Egip
tan” lėktuvo ir įsakė kapitonui 
pasukti į Sicilijos salą ir mrsi-

! leisti selcs pakraščio Synazeda čių neatsiprašys. Egipto lėktu
vas su visais keleiviais grįžo,

. .. ........ Egiptui jokios žalos nepadary-> len Amerikos ir Halų kanai j a.
išsivedė ;išį lėktuvo 4 teroristus, 
48;'valandas gąsdinusius-“Achile 
Lauro”, j keleivius ir nužiidė'.lai- 
ve pteukusj. Leoną - Klinho-teri. 
iialai*-nius.tiuiė, kad lėktuve -buvo 
(lar . 3 teroristai, tai iškėlė ir 
tuos. - ■_ . -

i 1 Egipte lėktuvas būtų galėjęs 
cįiĮ^fįęKairą. 'jeigu italai nebū
tų norėję, at rasti kelis “amėr ik ie- 
eius/jĮ^d atpažintų sugautus te- 
rorištaįs. - ■ ■

I • ti- ., i .-Idąsvinti amerikiečiai jau 
buvo*. 'Vokietijoje. Juos reikėjo 
atvežti į Siciliją, suvesti akista- 
lon su tereristais, kad atpažintų 

. nusikaltėlius.

P. ezidentas R. Reaganas

baigti visą reikalą. Bet j s pa
reikalavo, kad prez. Reaganas 
ne vien atsiprašytų ji paų už 
Egipto lėktuvo pagrobimą, bet 
atsiprašytų visą Egipto tautą 
už piratišką el-gesi.

Prez. Reiganas, patyręs apie 
prez- Mubarako naujus reika
lavimus, pareiškė, kad jis nei

sieną sovietu kariams maršuoti 
iki prancūzų sienos. Bet Ameri
kos kariai ir vokiečių kariuome
nė buvo pasiryžusio iki mirties 
priešintis rusams. Jie nedrįso 
kojos Įkelti į Vakarų Vokietiją.

Dabar Maskvos agentai bom- aenxlroine. 
komis ir granatomis gąsdina vo-į 
kiečius, kad palaužtų voki€Įpių;:

NEW YORK, N, Y. — Vakar 
naujai išrinktas Grenados vj’- 
riausyįė§ /premjeras Herbsęt 

yBlaaė- i pąšak-gi- kalbą Jungtinu 
.Tautų asamblėjai. . _•

Grenaih' ilgus metus buvo bri
tų kolonijos dalis. Britai" ilgus 
dcšuiitmėeius laikė prie demok
ratinių. ^savivaldybių. Sovietų 
agentai p:now pasinaudoti de
mokratiniu prcėesu -ii’ jkinkė Kų 
bos F'drt Castro, kad pagrobtų 
Gtenadįos Vyriausybę j savo usln 
kas.

Gyventojų, išrinktas premje
rais Maurice Bishop buvo nuvy
kęs j Havaną ir tarusi su Cast
ro, bet kai jis patyrė, kad rušSa 
planuoja padaryti perversmą 
Granadoje, tai rusams pasiprie
šino. Jis nepanoro net CJastro 
pagalbos. Tada Castro pasirin
ko buvusį Grenados ministerį, 
kuris suėmė ne tik premjerą Bi
shop, liet ir kitus tris kabineto 
ei.Irius. Tuo tarpu Grenadon bu
vo vežami sovietų agentai ir pa
skubomis statomas didelis aero 
dre mas.

Fnez. Reagsnas nenorėjo, kad 
Centro
agentai įkeltų savo koją, pa
siuntė j Grenadą Amerikos ma
rinus, suėmė komunistuojan
čius m misterius, atsiųstus 3,000 
Catro specialistų aerodromui sta 
lyti, kurie turėjo rusų atvežtus 
ginklus. Kubiečius ir sovietų am 
basados narius pasiuntė į Urug
vajų.
pravedė nauju rinkinius.

Amerikos marinai apmokė 
Grenados gyventojus, kaip gin
ti Grenados sienai, pravedė lais
vus biri demokratinius rinkimus 
ir šiandien p?siuntė;?avo prafiii- 
j-erą pasakyti suverenai ei. i r ląis 
ves Grenados sveįkrritnio.'kaK;

Kartu su premjeru.. atėjo ir' 
Grenados atstovas s- Jungtinėse' 
T autose! Grenadoje. gitiięs -■dair- - 
tistas diu leninei - A. 'Stanisti 
lauš. ■ ’ .

PEANUT BUTER UŽSIKIMŠO 
. GERKLĖJE

Krėmliaus

KALENDORELIS

Spalio m. 17 d. — šv Ignotas, 
Gyt. Svaigimas.

Saulė teka — 7:03, leidžiasi — 
6:08.

B

PITTSBURG. Pa. -- 1982 m. 
birželio 11 dieną. 16-kcs metų 
Maiporto berniukas Bakas Prau
st, vajgvdamas žemės ropučių 
sviestu Cpeanut butter, apteptą 
talto< duonos kąsnį ir užspringo. 
Vaikas viską darė, kad kąsnis 
nueitų žemyn, bet pro gerklę 
nepralindn. Pasirodo, kod pea
nut butter yra tirštas ir ne visuo
met gerkle slysta.

Vaikas užtroško, pabalo ir te 
ko vežti jį į artimiausią ligoninę. 
Paskubomis atbėgo gydytojai 
speciajistai ir turimomis priemo
nėmis ištraukė iš gerklės žemes 
ropučių sviestu apteptą apkram
tytą duonos gniužulį. Pabuvęs 
kelias dienas ligoninje, vaikas 
atsigavo. b<d sveikatos negavo. I

Dabar tėvai padavė titanu c 
butter gaminančią Oak Brook

Advo
katai rc’kalauja $10 000 už vaiko 
gydymą ligoninėje (tirir.t galvo
je ir oper.ac’ją) ir už smegenų : 
pagadinimą. Uztroškimo metu 
buvo pa]ie>ta jautri smegenų! 
gyslelė Vakar teisėjas Herbert 
Teitelbaum pradėjo nagrinėti 
Fraiistu bylą.

o pačioje Grcn’znxtijoje Swift bendrove teismui.

KiViceprezidentas George Bush 3 dienas tarėsi su 
nijos astovais, kurie labai nepatenkinti Taivano vyriau
sybės varoma priešiška propaganda. ša! tas, šiaurės vėjas.

■j i pasipriešinimą. Praeitą šeštadie- 
•■rij Maskvos ag€^tair|inėtė bom
bas i 6 dideles SraųtVy^š. Pirmą 
mėnesio Įfstadi^iį\Ą<;di<ižiosios 
krautuvės būn^idai’Os.-iki vėlu
mos, kad dirbantieji .kartą i mė
nesį- galėėtų a^iipirkti; Terc-ris- . 
tai1- stengiasi' pakępkti tiarbinin- 
kams-ir krautaĮyių savininkams. 
Tie silkelio gaisrus krautuvėse ir 
kliudo klijehtąms bei' savinin
kams. ', ‘ ' ■ >■

Teki -.proginėjimai., vyko ne 
vien Hamburge, bet ir kituose 
didesniuose miestuose. Vokiečių 
policija seka sprogdintojus ir 
trauks juos teisman.

- - Indianoje elektros kėdėje 
užmigdytas žjnogžudys Wiliam 
Vvndiver. Jis nesigailėjo nužu
dęs savo uošvį ir neerašė pasigai 
’ėjimo.

Pr?z. Mubaraks ^patyręs, 
kad lėktmUs Ilgesniam laikui už
truko S&ilij’O’je.uždraudė “AcbU 
le I^uro’
Port Saide v; 
šė amerikiečiams bei 
kad neudeis TsIų 
Egipto vandenų, ko]

Reikia neužmiršti, '■ kad JAV 
nuo 1974 metų ;l’-: šios dienos 
Egiptui davė javų, marinų, lėk
tuvu ginklus sienoms ginti už 
si 7.5 bilijonų ė:.

Jeigu ne Amerika, -lai šian
dien Egipte nebūtų nei prez.Mu 
barako, kad nėra Lietuvoj gen. 
Gustaičio.

Prez. Sauktas buvo apdaires
nis giegu Mubarakas Ji 
miausia patyrė, ar gaus 
mos JAV, jeigu bandys 
rusus i§ Egipto, o tiktai 
jsakė Egipto aviacijos
Hosni Mubaiakui suorganizuoti 
visą oyiaciją 
karo ]ė<Įas ir

Mub'

par^-

— Juodoji alderiuanė, mero 
geriausoji bendradarbe D. Til- 
m?n gano širdies priepuolį. Nu
vežta Mich‘^1 Reese ligoni
nėn.

— Griežtas ir skubus prez. 
Reagano pareiškimas, kad jis 
niekad neatsiprašys Hosni Mu- 
barako, sukėlė daugelio arabų 
nepasitikėjimą Jasir Arafatu.

— JAV paskelbė paliegusio 
Mteliamed Abas ir Jasrr Arafato 
pavsikdą Tunise vykusioje pa
lestiniečiu konferencijoje. Mu
baraks s išleido A basą iš Egipto, 
ilalai jį buvo sulaikę Sicilijoje, 
bet jis paliego j Jemeną.

laivui išplaukti iš 
denų Jis pi^ne- 

italams* 
laivo iš 
nesuges

ez. M u brička s,

kovai prieš *41 
tomunistus.

kas ginkluotas .Vne- 
ningtis.titnas ginj^-0

Amerikos naujausių lėkiuvą^tų- 
ri jiems 2 mi.jenų šovinių at?T 
gas ir prašo Ametikcc preziden
tą viršui ji atsiprašyti, kad jam 
neleido 
Arafat

HAMBURGE SPROGDINA 
DIDELES KRAUTUVES

HAMBURGAS. Vok. — Vaka 
rų Vokie'iią buvo pasiekę mili
jonai karui Jie manė, kad vo
kiečiai 'škels rankas ir atidarys

Gerrovojc italai suėmė dti 
palestiniečius, praėjusius pa
grobti “Achile feuro".

pamatęs 
grįžusį savo lėktuvą ir pasikal
bėjęs' su kapitonu, būtų galėjęs

-- Prezidentas Reaganas tarė- j 
d su sek r, Weinbergeriu ir Mc- 
Fairlaine Ženevoje prasidėjusiais 
pasitarimais.

Jasir Arafatas, kurio agentai 
pagrobę ifa]ų laiya^Achile Lau
ro", kankino keleivius ir vieną 
nužudė.

įiduoti teroristų.

ak; Egipto dipiom^ 
tai agituoja kilų tautų a'stovus, 
kad iškviestu AiafaL i ,Iu: y:L 
nes Tautas 40 m. sukaktuv.-kal
bai peš: kyti, o z, 
vijūj t ui revažiuo: 
tas ten atvyks.

Prez. Mubaraks
metė. Jis kalba rusiškai. bol4fc>l- 
ševikų nepazįs.a ir ne^iarieitua 
ja, kaip ginti Egipto reikaltw.

s jeigu A ra t a-

— Federalinis teisėj“ 
Plur.kett įsakė Mist 
mą kuri- drardžin 
skelbti, kad pa-du 
mą. Sustabdymas 
išaiškins, kuriais 
n žd*. aud i mes smial“

<k S3VU-J1S-

sumeti® ais

traukė teisman Kohl partijos biz« 
nieriu. šnipinėjantį Rytu Vokie
ti;:!!. Jis teikė žinias apie saugu
mą nuo 1981 metų.

-4*

neska.it


no

WA? 4PPMAVICUJS. M. p

ywua

»" V At

Prieš langą,, medely tarp nuogų šakų 
Nutupė paukštelis* pilkas, kuklus -

Perstojus giedoti,'paėjęs tariau: 
‘‘Kodėl paukšteii, giesmė taip graudi 
Gal širdį nelalpiė sužeidė tau, 
Gal savo lizdelio; neberandi?”

įkyriai 
gyveni 
žnronė-

Hm# u*« of A»w<s**B 
to onc« a day. <hi< tha 
•owningį

V o .f-- -v —■ '
«sd aJ^cfcrictty. ■> (yž

"Wt to» « fcaaa£ja*M4

Nieko neatsakant/ ėmiau paminti : 
“Žiemos rank* tavęs nebelies. 
Nurim^, .pąukšte]į, mesk liūdna piijrtj 
Pavasaris sugrįžo įš d-tijsų šalie?’.

tiška žiūrint kieno fotografija 
skaityti dm-artojim? įrašus, kįau‘••Skridau iš Dapaų por Pa^rgią salį .. 

Ten-ašaros plūsta,<^kt>>x .vargai — 
Pavasario sairtį'kŠįęaš džiaugtis negali

[auau lytimos nario netak- 
.elgęsys. lų kaip malonu 

taktišku žmogumi:
MoKėjimas

Tikriausiai niekas' taip neeipi-J

oenihaliti
ū Kąs yrą'-taktas:
elgtis. Įvairiomis ąpliltkyfcemis' pa, 
^Į1 bendras ėlgesio taisykles/ 
ka rtų laikantis .estetikos ir .etike $ 
reįkąlavin>ų.' Taktiškas žmogus 

•.— tai visų pirma nuoširdus, su- 
rgębaritis pajusti; kas kitam gaii- 
achti nemalonu, suteikti skausmo 
ar džiaugsmo, suprasti kito po- 
..eikius. ■•*-4 ‘ ’

—‘ Įzscai la mieste .britai 
dėjo daužyti Įaugus, nešti pre
kes ir laužyti tvoras, 'kai jiems 
.nepaiko futbolo žaidėjai.

mal
žvily-tūti per kito petį

amžius, visuomeninė padėtis ir 
Kitos aplinkybės.
1 Taktiškumas nieko bendrą ne
turi su pataikavimu, nutylėjimu 
blogio. nepriticjpingiHnu. Doras 
žihogūs mokės taktiškai pasakyti 
į akis, kad ir nemalonią tiesą, 
užtarti nekaltą, ppprieštarauti 
aukštesnės pareigas užimančiam 
^žmogui,,-jeigu tikrai žinosi, kie
no pusėje tiesa.

■ Takto jausmas-išuk.donias.- Jis 
būtinas gyvenanant irdirbant ko 
iektyve. šeimoje, -visuomenėje.

A. A.

Mandagumo taisvkles galima 
.šrnokti ir naudotis jomis mecha
nikai : prašau, atsiprašau, ačiū... 
Taktas — platesnė. savpka Tai. 
sugebėjimas pasriisti kito vielų-

Lietuvio sodyboje, Alvudįo • p-ąžįmohyje pensininkai. kląu- 
;;^.ąn0iipp,.. kultūrinės/ piogra-
paps-piaryfaja .Marija-; -Naujeįšne,‘. f ' ^■Slagio mioir.j

kak-vajana 'broliui,' [ąlsją'jai sesytei. 
Kad ruoštus j kov^Į-

4 Vienas nei
i‘' - - . .2 nekentes. nemirs užgrius.
j W- mes visi išsitirkinfo-šavo 
i krau;^'ir .Kėsinkime ji iki nor- 
y pies visomis mums /prieinamo- 
jį miš priemonėmis ir jėgemišj’ -j- 
i fr .dari ne galas, ui kraujyje

. Jau ąpkscitni čia susųiazujome 
SU dviem snoįio prisa ilsėją h. 
lytis — amžius ir laikinas smegt - 
nu niažakraujiškumas. Daoar su-; 
sipažipsipne dar sij. kitais ketu-' 
rjrrs stroke šaukliais.
i 3. Nutukimas. Vien ųiitukimaj 
{Įar neveda tiesiai, prie stroke. 
Tik visas Vargas, kąd "n įlinkimas 
dažnai eina kanu su pakeltu1 
kraujospūdžiu. Tada tie abu blo- 

^adjdipa naštą širdžiai. Tuo- 
met esji padidinama .-galimybė- 
atsirasti širdięs negajiavjįiąiiis.tT 
ku tuo gali iTŠtis paįįnkinri- strpJ

SųjUdo šakelė aiptieli* jau viehas. 
Liūdnu gįeenės ai{ias plaukia tolumo 
Afijkai B'4wri«i. medelis kiekvienas;.. 
PdUria lakštutei ir giesmę kartoja

. — Jane Ųyme, buvusi Cliica- 
gos yiėrė, pakėlusį nepaprąstai 
didele vandens kainą, pradėjo 
televizijoje šokti ir dainuoti.

Taktiškas žmusu? -savo -eįgesi u 
netrikdo, ;neerziną,, nepapręzi.t 
'jvo pmūašiiiiio, moka prisitai- 
.-.yti prie aplinkybių". - /

;Taktiskas JŽHkpgifts pedeinoi).-- 
UTioja priešiškumo k.tiems 
rodo besaikės simpatijos.

Netktiška būti per dau, 
šiam

rėtrgį#a e«HČuks žmones. • - 
< Jei^intsvfete gttžpiįamą nerno- 

iouioje j>adėfy^<b.twiirdkite, Rap 
nėpuitebėiote. • ipekada to nepH 
minkite kitiems \ z z , z

.Nekelkite vięšumGU apogpus 
llfil&MJjų. fcnrie .nedaro žalės \'i-

^Jė^ikUska apk-d bėt i;
domėtis kitų oSmeuiMU 
tfiM, - ;|H3rti ■'UU ėC kitais

b ’■’‘riįtf
♦ w$t i

W*-'* IV

b Dar to negana: nutukfbs nla * 
Jai juda. Tekiam apftkiąp :kqyc? 
ji su pakGt^ kraujr<5ippd»u, cūk; 
ialige ir sjįė: ozg. pastaroįr 
greitina siroką’. TndėĮ" lapai is.-' 
-nąiRtingą: e|gįasi Hu:ūįęė|is sh\ 
-uųrmuod. mas sąy-o rūme -sūprįj 
TJuorni Zis suipažipia pavojų bp^ 
Jųrėjimpi sklprozsą ji: .gavijiiui- 
stroke; 7' |

Ir Vidfitijjšs Miaukimas -r i 
Neina Svėikiftcm :,.j

hteh taktiškumai' rdfcalawja. -ve- 
Htiaiiinsids alidtcųcipis. -kurpi 

L- flfcas * u st a to žmO n iu sa u tykia1,

•j ■ beratbisjos politika. Mes vi«i pri- 
■į 7Haik5$ime sava] -sveikatai stą£o-' 
Vjnų’i^'rmii ir žinokime. ka<Į ne 

nei lairo-

Pensininkai 
pažmonyje, Lietuviu s<i4yL

k anjv suriėhfjpn ‘S.
rie’aelii rūšini. chpįĮ^je-' 
H yperchctesterotemįa 'io-i 

d:s lie’, ’viškai rcu£<;ą pei^jjs.j 
cbolcste-olio kieki kraujuje.:^bo 
icjJeroU- yra krau jo j įebaląš nm. 
•damas /magaus ir visų kitų gy
vuliu kran uje. Gaudai choles-į 
terodo vra jautienoje kiaujįęnc ! 
je. avienoje žąsienoje, antienbje.j 
yidatis organuose (plaučiuose, k®, 
bejryse..). kai kuriuose vanįenų- 
gyviuesp (austrėse). Tokios mė-į 
sos- valgymas didina žmagaiu 
įtrąuju :e’Cholesterolio kiekį. 
•painirs’.ilja, kad tik labi tikras 
^iekis chtiiesterolio žmogaiųjkrąu- 
jįije y’-.t-būtinas — trk nepėrgau- 
įus. Kak perdaug — net geriau
sio dajyko — visada >nein;i/ svei- 
įgąfotušū j Į V",
/įt Kartą ant visados visi įiėnsi- 
dipk -i atsiminkite, kad ktBujo

sudaro ne viert cKules- 
Į^teiis. -.bet i 
Ifeejtį norin.-i kraujųje

‘Mvrdjo:,
Kviesiu į
p ni^po glebės y<

perti ržą k rauj« 
■?^TiŠ^>piiejios tabįetęĮ 

'•Įą^rioirr'd^^'-'akvtina. kad visS 
< Heft' j di-bąj •. turėtum7

Jįfoti/ Ppt JŽ’ėĮįa jąblętę .ąspirind" 
f'kb >-’Pn^Žtk'^UĮti]pipiX ^Keį-!įf kašdiėn- "tOč ’ nesisvai-gindntieji’ 
Xr’3li',r7į'ūdLf^ėdųLl^^^->’t^-"į-rū<i -į formą alkoholio ?MaL 

vien jtrętm vaitojimu .vaitoji-
■ ♦ -t ‘ \ /'/ ** ■ - (f z . ' ’ V - / ’

fėji.iriU£ padidina kraujavi- 

Pėū riėiųs ^rąųja.s (Hypershoį

usektia: kad vidutinis."ra-
procėntų
utitkirnas • ųp*y-jHpąi
tik su-fo^i rh'izesū-, ' kr:

žfoegūį/ ^ciąų>.us^ąi^ę
gaį. t.r” i njmLatiniaį^akėįtą įęrąiį
jp-'p'tjdj Įjažnitiū. sųrifat^fe

ištrlięjruio .įnęgėjiysė ,W-'šU3".-

širpiškiantieji širdies padidėji
mu, jos pnsil^hnii bei tam tik
rais eJektrcJ^M'ėiograipoje ran7 
dąigais p3kifjgrufc. .#Laj Jeune šįr-j 
dies ritmo s avimai gali su-i 
.kelti atitrūkjjųą. kraujo krešulio 
dalies, ont širdies vidaus šiene-' 
J;ų susidaripsįo {keliaujantieji; 
kraujiniai’ kimšojai — krešuliai): 
!Š(~P*rkeliąvęs Joks krešulys į 
..■sipbšpnis gaji užkimšti arterijoj 
£pi(tfjį. ų- .st^ęfti stroką. < 
; :«?«j r‘* ---d ' •". 1 ' - r

•-diįjykįū 4-tr-omi tokiu atve^ 
^^ymkfUįiivpijgti: 1. Gydom# 
^į^es ’^į-Į.rp-paistais mažiną^

■pĮįthdėjįS įUaūjd- krėšaimfa 
F-pkitiui dabar pat.'l?, 

lyk.ai: 1. Valgvun.-iH 
ėžovių (svogūnini 

ėipimąs

tytsu kiekvienus namas 
Ertližpir seną — . ,

į •-
rvąrgas gyveną..

Švieskimės stiuko reikaluose ir gildykime 
siroko išvengimo reikalavimuose. ,

Mediciniškas raginimas 
ąieskįipe lašinius ir daugiau jotį5 
jais ąe'iterliok/mp" ' nągtAitjnki 
nįe sau Ipapų fiuohš-’ OrisijirUui^ plp/pavoju šųMės -negerumjii -pa

ttboR «cy7f^bus kraujas giet:-t 
u. dar nevisai yra ąiš.į

tas riebURias paguų>į»!
strcfco attirądim,^

'Miflėti .tyrinta)
uįkihijByJtipriaj nusatko kad petį 
riebus kraujas pagausina stroktr 
atradimą pa> žmones jaunės- 
niųs negu 50 metų. Vyresniam, 
žfoūrienfs *his ryšys tarp kraujo 
i iebtųųp įr siroko atsiradimo cįar. 
nėra visiškai ryšk.u6

Čia su tuo perdideliu kraujo- 
riebumu yra panašiai, kaip ir su 
o^keitu krau o-įpū4žįu. ĮTie du t 
•ą^^runvu pavieniai magiau arti- 
ą >tcako galimybę, palyginus su 
ų Jf^ryti abiejų veiįamu į stro
po 4la2^ntnrią. Taip ir išeina, kad 
aąvieeini perriebus kraujas ir .pa' 
didintas kraujospūdis mažiau 
>ke«kj3, žtt-gu abu tie du nieką-: 
Idėjai kart 
žmogų. Tada stroko galimybt 
labai pagausėja.

Visada \Lieias ^ra Sveikesnis-
<• ’./. ',' '. Vž Riebų

vjfeųg 4ies.ų dalykų y?*a *vei
afiįlj >yž irietvi'jsius- LietĮos-mę^ M. D. Ąjoye Book 

dJ^įjebtas pienas -ir dange- - i__. - _ ■ .

1 p daržovių eljfi'its ar kai kurie 
lėčiau ir mažiau pa

teka kmvjuje chclesterplip kie
ki Origįi syje^tas, sajdus pienas 
į*1 riebalais pertekęs steikas.

.'tymas Narių Kraujo Riebumas 
Retais *««<Jptaais, šeimos na- 

tių pakaita? riebumas pa$ 
isrs kr»ūp gimines šeimoje yr> 

sunki liga. Toks stovis vadinasi 
šeimyniniu kraujo suriebėjimu 
(Familial HyperlipideroiaM Toks 
rįpb,ūmas rišasi su dažna Širdies 
\tąka ir siroku pasitaikančiu pas 
tuos šeimos narųis.

Toks šeimyninis kraujo surie- 
l ėįmaas jubūtinai esti prigimtas 
Nuo mažens riebaus maisto val
dymas kartų visų šeimos narių 
(mat, ir tokių -kopūstgajviu pa
sitaiko: fokie gabenasi bankuke- 
fius net .iš .dabartinės Lietuvos...) 
jplj padidinti riebalus kraujuje 
.visu šeimos naiių.

būdami pas tą patį? dšvątia: Kąs galva — tai ir pro
tas. Todėl visi keiskime savas 
galvas išmintingomis, •tada rieba- 
lęri mąžiau kenks mums, nes mes 
taria dažniau išvengsime stroko. 
. rPajiskiutyti. Strokes and their 
Prevention. Arthur Ankowtz,

riebalu .skaičiaus. Dar du įieba-į 
Jąi' (kraupije sųsektmi, ar jie nė-jį 
ra kenksmingame kiekyje. Tei:» 

(HDL Cholesterol) tokia cho- 
k te:olio rūšis, ;i saugo žmogų., 
pur. neyerovių. ta rūšis turi bu
ri pakepkime kiekyje. Jo mažas 
<L^W' kiekis kenkia žmogaus 
Ąveikatiii. HDL — /lietuviškai; 
/eikštų (High Density Lipcproį 
’,e;p): didelio tirštnmo. labai tirs 
ti Jippproteinai haltiilJai. j

Taip vadinami riebajai VLDL;
'-•__ jų padidintas nenormaluma-j 
•pi iskretina keliose arterijose ji’ 
-žmogus ima nepauesti savų kojų

■ Matom, kad sveikatą nėra juo< ■ 
kęl. Jei. norime gydytis šiandie • 
nines medicinos pajėgti n u. turi j 
me reikiamai užbėgu sklerozes 
už akių Todėl būdami savo gy-i 
ijytojo glebo e imkime sava svei . 
kata reikiamai rūpjntis. Anūkė ; 
fh;5 ir -savo vaikąs aprūpinę, leis 

Triglyeeridąlį- Jų: jį"cne turimas santaupas savoy 
yveikaįos priežiūrai. Užteks vai 1 
kanLS ką š.iįtą ranka uždirbome į 
Nepalikite bankuose net ketu J 
rūtose šimtus tūkstančių “vie; i 
anūkėliam'-". Tai pasididžiavi 
riris pemsjlrnko savos sveikai©--; 
šąskaifom’ Neretai ^pensiiiinkae. 
gyvena skurde neišpasakytame. 
o anūkėliams tukstiinčiiis ban ;

' fį^-- *4 -v, /

kuose Laiko Toks vienašaliękhS 
mas niekam nęrna sveikatpn.' 

vienas taip neturėtwilię elg- 
Sava sveikata turi būti .$<’ 

.moję vietoje . Tą turėdami ^al .n

' riebu- mĮaętą.-Tp^iąl'įMsfeir. vSi 
. pėrriųipi^.i ęi‘kijnO^W*pi)ūj| 
riebaus iy •sąiMąūL 
,rpėš.priedąbąį-Jiififir^

. 4 • Pakštais '^airi^^Sd ier ' /• '/, 

-Gydytpifl^
,-žį>-t-j. kjųl '^ą^Jtąk^rajijuf/p^ft 
'p-a vG:^;.4š >Įi^p/įyiĮ^ĮiikėjtQ. 
fye^iąi‘ū/Ad.jųįąį^;^

MĮpėfiiGseFrami lighąmo. tyrų j.JĮrijyjįė mįp./ šji^^ipi'irriljajpįp ■ ų* 
^tųpse si. GGL L / • ’
^al--svorio lęlue’ę T0:20 
■Anrš įde dairi: svo io n *<** . * •' r
jTiepagn i: ipa -sklerozės 
|^a sąlyga." kad tųltiam 
giebūtu perriebus ^ri.yjay ne&ū 
tfu kraujuje" 'chafed e i-plic din 
^iau n=gu 2įiQ mg pTOcentų.^ " ' istdięjruio ,įpęg€jiysę,.lMti-Hiį^^WiBina T^Įpko. pavc-:ų ne til 
tį Būkim išmintingi ir pridžtiškir-mažinio :J^aujo; "f^t&e^Hm ^/iiiSj&ėtakįzinGgaųs.iH'ti'kimas. be

0holl$te;rbTio kiekis krau-filje? 
^.Neiii.desi^iskaip 22fi mg. ph^ep ž 
1j tų. '.Tgiglycęrįl1!11 '■ ■ nedidesnis-"^aip; 

*, \ ’ -L ti,
", inėkite nei ■ savū-

, sydy" ribi laboratoj-ijų.'keks į 
-‘vra’ noijgalrš' kraujo- riebūgiąs.] 

• "it-ųcs ydfl-. skaičius savo galyps-ej 
.palžikyj^jnė iki karsto atnešimo1 
4 mūsų.Jtkuibari. TcfdeL. lapota-j -Nė 
t jpi ijiį*. Upeliuose atžym^ipias,^ jįs.. 

■. ąpd dieįęsterdlio nonna .y.ijš-1
ar jj&6, o triglyceridų'"iki 200voje. neikime toliau .per gyvenini 

nig. procentų.'laikykime tps ta-.{mą vien save apleisdami,- savir 
.syekąta nesirūpindami, sąvęj 
kraujo -riebumo minėtai kętve 
depai neišsitirdami. c vien meni: 
niekius t.a'blpčiu pavvdalepfi; 
įminėdami; Čia įr gydytoj^ fu-j 
retu pasispausti ir pensininku ’ 
pradėtų kaip reikiaiųj-gydyti: ji • 
kran ą kiekikiano minėtai ketVe - 
liepai ištirti, šalia kitokio būtino! 
;ų-apriųwwnio. -į

mo. Stenkimės kiekvienas kiek 
vėliau nueiti pus saViis mylimuo-. 
Jus jau senąj duft^eję pąguldy- 
ųis.

. Žiūrėkime, kaip elgiasi, apdrau 
$os kompanijos. Jų išdirbtos 
žuiogaųs Svorio lentelės nurodo, 
kad <perdidejis ąyoaįs -.rišJši sij, 
pęr-aiik--.ty\5ą mirtimi muo dangę.?

įuąųįi^gyk! ių ligą/ ^SapgatiK ‘ Ėeį 
jsiimąs yya gepesĮrią"<jlfdykas; ūž£

J, 13 JJd 
iU'n>ywip — jnfąj^io.

patyii ūų£ się<j4igiu> d^vjniuj. 
Jiąa at uadiąįpr it roko ((Mažniar- 
■iip. smegenys krau o iiiFieji- 
fnoj esti dazjiesųjj p.a> vis?.i ne.-j-, 
ąsdžtiijiti-'. dr be
<Mtyąikjųsąj?-4|;t|feJtą kjauj^pū 
Hi įmonė?-,iiaone?. u>. 
rinčnrs no Filialų nr reHtiitmei! 
Slflya! kytą hipciįenjįją.

Duba- j:(iį yppgąlimas hiper-1 
lelijos sukontrolimimas. Todėl 

-jfobar jnžadėjp jnąžeii >usirgimai 
|y ifpriiiini nuo kraujo išsiliejimo 
|,sįnegenis.

budies potipi ėjimas, jo* iš- 
Ji0ėiiųas jp U^štiokarijiogia- 
TT^je tnep’ji'maluj.yai:

(j/ab u padidina jstroko ątsiradi-

i* A
* H.

Į 5
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ii.' ^KieXviewi didi$ . jttsįsękimas atsęina didelio

i' Wariė ai^idžią, ę:0iĮ-; 
|| pą^kinio Usi&os Vyčiu 
-|ps Ruįjfpcs 70 ip^ii ęgzųtavfrno, 
—- steigėjų-tr narių

” ‘ VĮpvii iŠ; di£žigU>|ų ir yeikliau-
LjdUivpš Vyėhi kuopų Amer 

rjlęege. CbįCr-igus Brighton Parko 
SfiMssi >ki;«pa ųžsųpezgė kai Mei 
k\ttG'Pra,rdėėjįBio šy;P. M. pa- 

buvo jčmiūtė, Pirpias šu7 
ąiriįM-iHRš. įvykę Tttgsėjo ^23 
l^l5m. parapijos rnelį/klcs kam-; 

stogą bąįgė
Sunku krizj kuopa pėągyveno > 

ir^ndien-kuo-; i920. męttiose .kubipet1 kuopą dėl j 
pą in-riL^viršdOOinŠrių. ’ ’Y įvairių intrigų-būvo priversta r 
uyTą^mingaišA-^riniinėjimąs 370 -feikyti savo sitsirinklmus Mckin- 1 
mėtų; kuopos;spką&iėft-jyykstsu.Į ley Parko auditorijoj. Nuo prą-1 
įšHj^M pcnlttadiepj vąkare,- 1<L žutįes kuopa' tuomet išgelbėjo l 
tb,; spalio, m., Landmark, salėje, | jžjnnps Vyties Tedaktorius iri

Anehekjm&d . Bankieto j kitopps veiklus' naiys Ignas Sa- J
Aųtanas Mickeliūnas, Jo-1; 

Bąijį^ti^.; j.Briwej pas. Stankus, Rapolas Andreliū-; 
Nęhėrięžą,.36toskuo[Xisprezi-
d.fenfesri-pdši'a /Krikščiūnaitė - j Brazauskas ir Aleksandras Šrup-1 

sekretorė- , ; . . " 1

‘ "’Bąpkielp 
jas btfe.;Th-iipąs Pėttaųskas ią Syk.

New -York, kūęik- jjuyo 
įšribStaji- Lietų Cos - V yčių centro, 
pfrntifii^kū- ^ęiU..'^ū»tinįąį}e 
■^^(ė ‘^ądk jriaifte^ .Ne • uHav^ 
.^tįiiiėetjė^tt;;pi^ėifamp': ragprii-r 

’-g- J -

ĄjlŠUPtė Jf Petras Kvietkus, ki;r 
ris pątapo pinniųinku kai kucpa 
pficialiąi Lipo įvykdyta.

Nno pat pradžių kuopos na-, 
t iam^ rųpėjo Lietuvos laisve Ir 
-ąvp pirmame parepgime kuopa 
pąąųkojo 28 dųlerįus ir nariai 

dolerių, Kitame įvyljyje, kuo.; 
pą paaukojo Lietuvos reikalams 
45 dolerius įfinafiai suvirs 1.000 
doįerių ir išpirką dąug Lietuvoj 
Laisvė? benū. Ritės aukos Lietu
vai sekė, -

■»■ - l A « ■ ' ' . - ' l

pas, Kostas Žaromskis, Jonas

,v£

KSą.;.-, .
-? Pradžioje 1922 metų kuopa iš- 
įugo Ški virš 200 narių. Tuomet 
kuopa ’ t’irėjo savo brumes. cno-. 
Į-c iridębatų skyriusL^rkestrą po . 
vadovyste Povilo Simučio, risty-1 
jnilj, j'jkwling ir ’baskęt-baJl, ir 
basėbąll fepmąndas. Kuopos ini- 
-ejatyva Į.923 metais buvo sųfor- 
EiliotabLiptuvps Vyčių Chicagos

Jahn Paukštis

/kuopojsuteikė; Se-.. rpdndųir 1924-m., Vyčių 36-toji 
Jv;/;Kazimiero-^>/kū9pa ląiniėjp- apskriejo baseball 

iš; Vyr j čenjpiopątą. yNaryš Jonas Stan-

yrątiz^or^^^^ųjipoš žųrna.-'
Įe; TaratLikij ušlgįsiųt - pamišyti

‘ scenoje trijų aktų dramą, ‘‘Sibi
ro Žvaigždė“. Tarpe rolės lošė
jų buvo Ignas Sakalas ir jo žmo
na Sofija Sakajienė, “Moterų' 
Dirvos” re daktorė. Sakalas irgi 
buvo dramos režisorius ir Sta
sys Pieža buvo sufleris.

Kitas žymus kuopos įvykis bu
vo nugalėjimas krepšiažaidirru

V^ ^OT^lp.^s^ijsdjntą.iSSŽ m.|kūš įjuvo kuopos.“sporto širdis” į (basketball) L. Vyčių 47-tos kuo-- 
nes perjj kuopos baseball lošė- 

„jąi Isii|f]p basebąlT komandos 
ųniforpjaš,. -Taipgi sporto rėmė-; 
'Įąį buvo' Adomas Banys ir Jųp-! 
.'ząs-; Ręrrif,' .Jonas /Stankus mirė- 
sulaukęs 29 ; metų automobilio 

;;nelaimėi.e. .

Vyčiu jSĮMojj kuopą, su Igno 
Sąkąlo pągąįbJų davę ■ iniciatyvą 
dęl; suorgunizarimb Chięągos L. 
^:?yypių'ąSęhjorų kuopos.
■ Tąrpe įSkHmingn Į vykių savo 
ėgžištąyiĮnė; kuopą parengė 1919. 
ha. - sir'Šy?- -Ceciliios choru Šv. 
Kryžiaus pąrapijos-koncertą, kū- 

;jiĄpiė'sąridąrę'.viiš 106 dąiąinin-- 
jjį po "yg.dovystė-< vargąhimhkp 

;y;uT>ąųk^s< tMoIįstė1 biiyo ; Omą 
' Strąfiąi3»kąWgr "t narė ! .36įęfe; kuo

yd l^syš Riešąjq -busiiną ’ŽĘ?? 
nV Opa' Sėjate, ir ■ “Sibirą:

Į&a^ę>ą'4ųkąkt^.: Sę-sųo vJoaije- 
ifa,-^nėroj^^yčI^žžnJ^d: Šeį-:

’y; t -;
'• ■'.!'■ - -‘ T i ■ *-

■ęy^te^gejKl ^t^^kijppos,. į ku-;
lĮetj»ųĮį

ffeff. Ičfctą'.ptanūaės Juosė?,yiifitąi«Eėe s. ipk įthu

ttetfii, ršrižLu* xutc?ėi puHIu rMIluml fr iurinJrtxJs doam*ninit 
įsd ^flralirAh. Stsidiįi ?r< |51 pusi., kainuoji ?X

yy^.-VĮENlgitf: ŽMOGAUS GTYY^mIMAS,'Antano Rtfltf
W fno® Adonnlčio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne mum 
gyrenlmo brnoJn-apraJymts: bet tiksli to laikotarpio butties Mt. 
fttftrtni liudija. iMkttrtyta- .Ta 206 puslapiu knys

įSomlsi pArtiyti. rtudiji ipie Rytprfiriųt, rejnUnti* Pakalnii

SetnvInL.LddLap SiradrootM anotraakocnK ptbtlfoje duodam. 
VitarartHii p*r»dlrinixi»lT rtrUobri | roidcžlif tadEą. CAS*.

®B ptaL. kry.aoj* ’ti Ryė>rS«f^ X&Im W
L* . > M £AUM®8 LIMA r»Jyta}of ,«ttron^ėc Ortattn*! 
sMtod b dslntrr tpi* Mtrnenb k ftetu Mprfk. Uetavoje Ir pti 
mAtrhls bnlievtkij oknp*djoe mrtxU. Kąyfs tarf 234

- -f JULIUS JANONIS/ poetas s 
SSS £ klaidingai laterpretuojima* gyvenime 
rirtfir JąJacekc kžtytoje *?(♦ Jtriirw O'-o^.k

tab*.

rm <1^

L’ETUVOS KRIKŠTAS PAGAL LENKŲ UŽGAIDAS

i: lietuviahhi k u^ltkams to> mei. 
lės netu i.

Ir tokios, padėties pagerini 
JTiui, popiežius Jonas Paulius II 
lieti viams nieko geresnio neda- 
re, buktai jis nieko nežino, o vie
toje to pakiša mūsų vyskupams

T’ic būdu vyk ia ir toFaii lie- 
ypr.č priau-.

Jei ten klebo , 
kunigas, tik-Į

ruoriienę, pasuko mūsų tantoft*
ęąirą vakarų kultūras krypti

O vyskupas V. Brizgys
kad “1387 m. krikštas pr.kreipet*

gar.čicse ka. t( se. 
r.u būtu. Ee'u.vis
lidib’ii sugaFėlų aptarnauti abi 
tar/vbes lietuviu^ ir’Jankus 
re pek i’O<l:inias abiejų teises. Į 
Dabartine klebonas Rcgovskis 
yra pa įžymėjęs I'T.kiįku nacio-; 
n.-.žzmu ii lietniųars jokie pa- 
k: kuruc neredo”.

Ar -ai nė a lenkų dva-iškijos 
užsibi ėžtas tik-las sulenkinti lie
tuvius. O per mišias k įlieja, knd 
reikia nivlėti. ne tik savo arti
mą, bei ir ;avo priešus. Bet net

Arielkoje. Prerrjią Piežai įtei
kė Illinois gub. Otto Kerner 
bankiete-Chicajos Standard Klu

V. •

i Dvasios vadais 36-tos kuopos 
, yra buvę prelatas Briška, kun. 
/Juozas .vaulinskas, kun. Povilą^/ 
' Juknevičius, kun. Vito Mykolai
tis, kun Jonas Stankevičius. 
; kun. Stasys Vajuckis, prelatas 
; Viktoras Čemauskas, ir kiti. Da- 
' bar inis dvasios vadas yra kun- 
i F. Kireilis, Nekalto Prasidėjimo 
f parapijos vikaras Rėmėjas kuo- 
• pos yra parapijos klebonas, pre- 
! latas D. Mozeris.
1 Tarne pirmininku 36-tos kuo- 
| a* -L

i pagerbti Jugailiniv — lenku L:e- 
į tuves krikštą.

Be to. kad Vilnims Bažnytinę 
provinciją sugrnžiaits lietuviams, 
tai popiežius Jena* Paulius II 
tani prieštarauja. Nors iš vokie-j 
ėių priskirtose apt’ii.nkėse, tuo
jau pHskvrė prie lenkų bažnyti
nės provincijos

“Drauge” 1985 V 31 d. Bronius 
Kviklys rašę: r .

Vilniaus krašte “Buivydžiai — 
Nemenčinė nuo amžių lietuvių 
gyvenamos vietovės. Tačiap jųl 
gyventojai amžių' slinkty gero-: 
kai aplenkė o. o didelę dalis ir r
visisRai sulenkeio. Bet aptenke-i1 . _ -

. * ■ T-1 . . \ , hmnkibmas nėra senas. Lietuviu kaj- 1 v. • v:

pos iš Waukegan skaičių 15:9.
Tarpe žyrniatisių kuopos? na

rių, buvo teisėjas Jonas T. Zuris. 
Domininką s įVąrnas, kuris buvo 

: mirtinai sužeistas antrame pa
sauliniame kare ir kieno vardas 
-yrą Įamžintas pęr Don Varnas 
Amerikos legiono' -postą; Ričar
das Dųrbin iš Springfiejd, Illi- 
rioįš, kuris yrą Ų. S. kbngresma- 

- nas; kun. Anastazas Valančius, 
buvęs Vyries -redaktorius ir L-, pus pLuiuimi^as ± 
Vyčiu centro dvasios vadas; J. Į pagerbtas.1961 
Zelis. kitas, kuopos herojus, bu- grant Service League 

Į .Vo'patekęs. Jąponū nelaisvėn ir langas gerovei etni

buvo vienintelis lietuvis, kuri
maršavo į “death march” iki Ba-' pos yra buvę Petras Kvietkus, 
taan; kun. Pranas Juškevičius, A. Prečinauskas, Stasys Pieža, 
buvęs klebonas Dievo Apvaizdos Paulina Kelpšaite, Jonas Gotau- 
parapjjos; redaktoriai Ignas Sa-' tas, Petras Balsitis, Bernardas 
kalas ir Sofija Sakajionė, i? Jo- Kvietkus, Vytautas Geštautas, 
vaišų sūnus dr. Aleksandi ?.-> Ja-; Vincas Sernoška, Sabina Klatt, 
vois, ir jo sesutės Genovaitė ir j Martin Geštautas, Rūta Kazl^us- 
Ona, abi buvusios mokytojos. į kas, p lė J. Jakūnas, Jonas Pati' 

_ oc j,--.-, ! kštis, ir kiti, ir dabartif^miani-Daus pasižymėjęs 36-tos k..o-- . ’ -‘<o:e 1 T r, -+- ; ninkas yra Bruce NeberiezaU- pps narys...yra Jonas Pau.-estis,. • ■ ?.
buvęs kuopos pirmininiqs, bu-;
vęs Dariaus - Girėno _ Amerikos 
legiono posto ir Ąir^kes First 
Division komandieriuš. pis yra 
gavęs Illinois Valstijos ‘^Hall of 
Fame” pasižymėjimą kraujo da- 

: irimo programoje, ii gi yna buvęs 
^■pininkuS De La Šalie alum- 
jSfurau rijos.

Žurn. Stasys 
pos pirmininkas 1

krikščioniu link”, nors Vu buvo?* 
mūsų karaliaus Mindaugo atlikt* 
1a, žymiai anksčiau. Ar toks tvirJ* 
tinimas nėra patarnavimas len-’ 
kains jei K. Prapuolenis *Leii> 
kų Apaštalavimas Lietuvoje” ra
šoma :

"Vyskupas Mikalojus Stepo
nas Pacas (1672-1684) eilę motu 
ginčijosi su kapitulos kana’Tiin- 

■ kais Savo 1682 m. va-ario 11 d. 
! ganytojo laiške, vyskupas Pacas 
reikalavo, kad klebonai sakytų 
pamokslus žmonėms “poprostu” 
ir giedoki suplikacijas prieš šv. 
Sakramentą. Paco laikais lenkų 
kalba iau garsiai skambėjo ir 
lietuvių bažnyčiose”.

j Tokiu savo išsireiškimu vysk. 
5 , V. Brizgys nori pridengti Lietu- 

iw Į vos lenkinimą per bažnyčią. O 
lietuviu tautą, istorikus ir moksr 

s. nori padaryti, nieko ne 
žinančiais ir neišmanančiais, kad 
lenkų dvasiškiai lenkino ir vii 
lenkina Lietuvą per bažnyčią.

Visiems, kurie pasišoko rengti 
lenkų pppiežiaus pakišto len
kiško krikšto 600 metu sukakti, 
o ypatingai pačiam vysk. V. Briz 
giui, kuris drįsta tvirtinti, kad 
lenkiškas krikštas neaplenkino 
Lietuves kataliku Bažnyčios, siū
lyčiau pasįskaityti tuo klausimu 
mūsų mokslininkų ir istorikų 
knygas ir_štraipsnių mūsų spau
doje, k. ą. kun. K. Prapuolenis 
“Lenku Apaštalavimas Lietuvo-

Ba- 
jiaus, istorikų dr. A.Budreckio, 
J. pairiaiiško ir kt. parašytas 
apie tą krikštą studijas.

Antanas Marma .
. (Bus daugiau t

ba dar buvo čia gyvą 19—20 am
žių sąvartoje, tačiau ji nyko”.

Jei ten nebuvo-lenkų dvasiš
kių Lenkinimo, tąi kąs ir kokiu ) 
tikslu Vilniaus kraštą sulenkino?

O vyskupas Vincentas Brizgys.
Draugas 1985 VI 22 d. Krikščio
nybė Lietuvoje besiruošiant ar
tėjančiai 1387 metų sukakčiai- 
rašo:

“1387 metu krikštas nesujun
gė Lietuvos su Lenkija, kaip kas 
išsitaria, bet pakreipė lietuvių 
tautą Vakarų Europos krikščio
nių link, -vadovaujamų Romos, je”, mokslininko dr- Jono 
Yra ne tiksĮu sakyti, kad 1387 
mefų"krikštas -LiehĮva s-jlenki-

. lįęs. Dr. A. Vasys. “Lietuvos k?1" 
ralius Mindaugas,-fišjungdamas 
-Lietuvą Į krikščioniška bend-

Pieža.

JAY DRUGS VAISTINĖ

Vienas iš uoliausių rėmėju 
36-tos kuopos buvo visuomenė 
ninkas Leonardas Šimutis. Vy
ties ir Draugo redaktorius, kurio 
duktė Riita Kazlauskas yra bu
vusi šios kuopos pirmininkė. Jc 
sūnus muzikas dr. Leonardas 
Šimutis, irgi yra nuoširdus 36 

j tos kuopos rėmėjas.
js kuo- i Valio! Tegyvuoja Lietuvos Vy 

buvo čiu 36-ta kuopa!
Immi- ’ John Paukštis .
jo pas- ----------------------------------- —

John Paukštis .

« EtFESTINGAJ iSPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

i / ' Atdara šiokiadieniais nuo
f vai ryto iki 10 vaL vakaro.

For constipation relief tomorrow 
>' reachforEX-LAXtonight. € I

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

j^4?

Read label and folkrr 
directions. <■
© Ex-Lax. Ine., !9S2 f

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
Dr. XjuAo Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,
ŪŪ. tomo ............. .......................................................... -_____ 110.00

2. Prot Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl. _~______________

3. Miko SMkio, LIUCIJA, proza. 178 psL________ __

4- Janinoo Martinės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl.

5. Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl._____ w______________

86.00
$6.00

85.00

$5.00

I JM1 $2.06

NAUJIENOS, 1729 So. Halted St.. Chicago, m. 60606 «Jq»-

KAIP SUDAROM 
TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta ir . teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta "Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomįs 
formomis. . ■ _ -- •

Knyga su formomis gauna
ma Naujieną administracijoje. 
Knygos kaina - $3.95 (su per 
siuntimu). ;

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia ’ lietuviu frateraalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
SLA — atlieka kuIXiriirius .darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 

darbus dirbą. •> ‘ J į \ '• . ■'
SLA —išmokėjo'daugiau kaip- AŠTUONIS MŪJONUS doleriu 

apdraudų savo nariams. • -? >
SLA —apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA* neieško pe_nc> 

nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu 
" Kiekvienas lietuyis ir. lietuviu draugas gali ~ 

Susivienijime 'apsidrausti - iki $10,900. - . •
SLA —-apdraudžia ir • Taupomąja: apdraudė< »Endowment ;

Insurance,. kurT ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
. myžtojo.nrątdafr'

SLA — Vaikus 'apdraudžia pigia terminuota apdraudi: mi 
. ’ > apdraudes -sumą temoka- tit $3.00 metązsa.

SLA —knopuJ-yra yisesež.lietuviui ktlOTijės^;* ’? . -
-r - Kremfatės- i * savo 'apylinkės kuopį velkėj

/■'* ' jiė;TOins:ti^

Ini. LIUDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA.
?sra£ė 700 puslapių knygą, kurion radėjo viską, kxi Bet kad* Ir 
Jet kur, Bet kuri* kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui 
tr lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kurt Jaunium Ir proi.
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padui 
lietuvių kalbą liečiančia* Ištraukas, paruošė tlksliui verttmof 

ir patarė mums toliau rtudi juott

S® 8t, BPojjn, IE OR
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metama , 
pu^ei metų_____
uuus meneaiama 
nen^ra menanui

lėktuvais pabėgti iš Sovietų Sąjungos, bet jiemi nepV 
: vykdavo, tuo tarpu Bražinskai pasiekė Turkiją ir išvyko 
toli m, kad komunistinė ranka nepasiektų.

* Savo laiku mums buvo pakuždėta, kad apie ferarins- 
kus geriau nieko nerašyti. Buvo daug įdoihaus, drąsaus
ir naudngo apie juos parašyti, bet prisilaikėme piatM*!-; 
mo ir vengėme tai priminti. Bet praeitą šeštadiehj, kai 
sovietų “Tass” agentūra paskelbė reikalavimą pbežiėėn-, 
tui Reaganui sušaudyti “piratu^’, tai visa Amerikos di- 
džioji spauda pakartojo Maskvos nurodymus ir patarė

i vė] Kremliaus valdovam atkišti savo šautuvų varizdžittš
Vieni Amerikos laikraščiai žinią apie 

$i2.uo B’-azinskus Įdėjo tarptautinių žibių skyriuh, o ChfeagPs
i Bražinskus.$22.UU l

As of Janu«ry I, lt>0 
Subscription kafos:

C’ cagu ^40-uu per year, $24.00 per 
ji louuu, S-U-uu per 3 months. In
OttLvX IAA lochuues $4O.VU Per year, K a narinio- 
^Zz.uu per diA moiiuia, ^lx.uU per1 

muuirib. Lanaua >£o.Ou per year;
*'mer cuuuciics l>er year.

cenu per copj

Nuo šaulio pirmoa dienos 
Dienraščio fcalaoo;

Cbicagoje ir priemiesčiuose:

metama________ ;
pusei metų _____
truną hiene&iama

▼lenam menesiui .
Kitose JAV vietose;

W^OO

— “Sun-Times” Įdėjo net pirmarie pušla^yjfe. Jeigu Ui- 
d Įėji dienraščiai žinią deda, tai rian Atrado, kad tokią 
teisę turime ir mes. Mes išvečslftię pagrihdiWes haujbš 
■sovietų valdžios žinias apie Brazihskų pasirinktą kelią 
išvažiuoti iš Sovietų Sąjungos, bet parodysim^ ką šbVfe- 
tų raidžia žino apie Bražinskų gyvenimą.

Šių metų rugsėjo 12 dienos “Sun-'Timeš” pirmame 
Naujicaot eina jžskiriant1 puslapyje Tass žinia šitaip skambe.

sekmadienini, parmadiemna ir iven-j 
tadiemus. Leidžia Naujienų Bendro
ve, 1739 So. Halated Street, Chicago, 
1L 60608. Telef. 421-8100,

meunu —— 
pusei metų ____
vieuaiii menesiui

$43.00
$24.00
$5.00

Uzsiemucm;

metama — 
pusei melų

$48,00'

Pinigus reikia siųsti paššo Money 
Orderiu Kartu su užsaKymu.

uno 9 Vai. ryto iki 5 vai. popiet, Sest&dieniaxx— iki 12 vai.
l

KREMLIUS DAR TEBEREIKALAUJA BRAŽINSKŲ

Kada sovietų valdžia patyrė, kad Amerikos laivyno į 
lakūnai sučiupo keturis palestiniečių piratus, tai parei
kalavo, kad visi suimtieji tuojau būtų sušaudyti. Sovie
tą valdžia paskelbė Įstatymą, kuris liepia visus suimtus 
piratus, kaip jie vadina lėktuvu ar laivų grobikus, ir vi
sus tūdjau sušaudyti.j Z.- .

Prezidentas Reaganas. patyręs, kad palestiniečių te
roristai, paėmė-Italų1 pramoginio laivo ‘Achile Lauro” 
kontrolę ir nužudė ainferikietĮ Leon Klinghoferį, Įsakė 
Amerikos laivyno lakūnams sustabdyti Egipto keleivini 
lėktuvas nusileido Sicilijos saloje, Jungtinių Tautų nedi- 
lėktuvas nusileido Sicilijos saloj., Jungtinių Tautų nedi- 
dėlame aerodrome ir suėmė keturių “Achile Lauro” laive 
buvusius teroristus. Kai paaiškėjo, kad laive buvo, be 
minėtų keturių, taip pat ir grupės vadas, Įsakinėjęs 
ką “Achile Laura” laivą valdžiusieji teroristai privalo 
daryti, tai paprašė Italijos vyriausybę suimti vadą, ir 
kitus du patestihiečiūs, Įsakinėjusius laive buvusiems 
teroristams, ką ir kaip jie privalo dar^Ti.

Visi suimtieji teroristai buvo išvežti Į Romą, o iš ten 
jie buvo planuojama' nuvežti į Genovą, kur keturiems 
grobikams bus suruoštas teismas.

Kremlius buvo labai nepatenkintas šiuo prezidento 
Reagano raosiamu teismu. Rusai reikalavo, kad piratai 
tuojau būtų sušaudyti. Jokio teismo rusai nenorėjo lauk
ti. Prezidentas ir atsakingi Amerikos pareigūnai, ne
norėjo jokių žudynių be teismo. . . b. ;

Sovietų valdžia, pasipiktinusi prezidento vilkinimu, 
paskelbė ilgą praneamą, kuriame aiškino kodėl visi pi
ratai privalo* būti sušaudyti. Jie dar visam pasauliui pri
minė, kad Pranas ir Algirdas Bražinskai prieš 15 metų 
pagrobė sovietų keleivinĮ lėktuvą ir pabėgo Į Turkiją. 
Jiedu buvo vieninteliai,kurie sugebėjo pagrobti rusų lėk
tuvą ir pasiekti Turkiją. Visa eilė sovietų piliečių bandė

i

Į “Teroristų nusikalbimas, nežiūrint, kut jiš bč-i
butų Įvykdytas, privalo būti visu gri'ež'tūmu bau
džiamas.” “Tass“ tarė, raikalauda'mas mirties bąū ■ 
mes. Ir tas griežtumas be pasigailėjimo privalo būti, 
pritaikytas visiems nusikaltėliams. / i Į

Pranešimas nė vienu žodžiu nepainihėjo, trijų 
pagrobtųjų rusų ir musulmonų sušaudyto jų drau“ 
g°. . / / </ < -?■.

Bet pranešimas vis dėlto paminėjo sovietų pi
liečio tėvo ir sūnaus, gyvenančių New Yorke, kurie.. 
pagrobė prekybini aeroflėto lėktuvą, prieš 15 metų • 
ir pasiekė Turkiją- Patarnautoja buvo nužudyta? ir, 
du Įgulos nariai biivo sunkiai sužeisti lėktuvo, pagro
bimo metu. - . ' ’ ;.'■■ /

“Tass” sako: “Negali būti gerų teroristų ir blo
gų teroristų”, ir reikaląvb,:'kad abu4 būtų atiduoti/ 
Soyietų Sąjungai/, './., „ . .

“Turkų teismas nuteisė Praną Bražinską 8 iUfe// 
tams kalėjimo,' (mažametį1) jo §ūUU' Algirdu me- '■ 
tams, bet 1974 metais amnestija ju’os. išlefdb-S khle-; 
jimo. Jiems buvo atsakyta; azyliaus’teisė, bet jie ikij 

šio meto gyvena NeW Yorke. ’ /- '”
Nekeitėme “Tasšo” pran'ėšimo ir nekeitėme; 

“Sun Times” pastabų. Reikia manyti, kad sovietų: 
agentai New Yorke tikrina Brazinškų gyvenamąją 
vietą New Yorke ir praneša Gcirbačiovui, kad, jie 
ten dar tebegyvena. Yra pagrindo manytis kati New 
Yorke Brazihskuš seka ne Vienas, bet bfeikaitalio-' 
dahii kokie 3 sovietų agehtai. Sfeka al^§A^'ėriiaiš,1 
todėl ir lupa iš lietuvių pihigus dž siūhtinjus, skepe
taites ir apatinukus.

Arkadijus Ševčenka, ilgus metus atstovavęs So
vietų Sąjungą Jungtinėse Tautose parašė 'knygą, 
apie sovietų atstovus užsienyje. Jis duoda dešimtis 
pavyzdžių, kaip kagėbistai New Yorke pėr 15 metų' 
sekioja Bražinskus ir kaip jie informuoja mirusias; 
brežnevų ir gorbačiovų valdžias , 1
Sovietų valdžia atsiuntė Turkijon penkis turkų Įsta

tymų specialistus.Jie turėjo Įrodyti turkų teisėjams, kad 
Bražinskai privalo būti Įteikti sovietu valdžiau kur jie 
bus teisiami už pabėgimą i Turkiją, lėktuvo pagrobimą 
ir kitus dalykus. Turkas išklausė atvykusių rusų, o kai 
paklausė, ar jie baigė savo ilgas kalbas, tai atsisuko Į 
Bražinskus ir paklausė:

— Ar prieš paskutini karą Lietuva buvo nepri- važiavo Į Ameriką.

I

n s?

-A iHr'&rš Bretz'  ̂st a)s Brazihykas

SALVAbOkO PREZIDENTO 
ŠEIM A AMERIKOJE

; SAN SALVADOR, Salv. —

lafkb. Ji tėvaihš patarė būti Ya^ mSė ir bavo UŽ kaimo ribų, 
iffifciiis ir Uėl jos nesirūpinti.

'feet, prbžicferitas rūpinosi, kko-j 
mis sayo dukromis iį- riažafc jų; 
vaikais. Jis žino/ kad žVponių, 
grobikai gali pagrobti .‘kitas jo 
'dukras b'ėi. žmd'ią. .Vjt-nardUkfd; 
Įsiubšė i lėktuvą .siuėtą ir sūnytą. ' ' > • •. J y • * - _ * * •' • *^T *, •

.pŲERTbi RLKd SALpJĖ- ' ' :
VZ.VERTE 500 " -

PONCE,' Puerto Rico.. — ?F*ra-/ 
Vitą- piimodienio popietę- Pųer-^ 
‘6. fejčo saloje,; auflrąi snietkiai 

•palijus; atlipo nfioiis-.kątea '.pas<2 
U ftejė Ar nžiTfe visą’. -rMąitejo 
k.-ramk, k'nriamte gvvsno. vif-š -500;, 
gyventoju. Liko gyvį %

arte žmona, tpys dukterys ir ma
žamečiai ju. vaikai vakar sargai

■ čd'no /JkŲi iii;1 ič’ttlivr :r Ų-. 
kri-ib-f Arder'k? •’- - /

Vhmą ■prĮjžldy-'tc 'dĖl-fę- Į pn-’ 
čiupo iiu<:StiIiihkai ir fisivežė i 
kalnūs. Į^rpftžiojė pi'ezidentaš 
. lėlikė jo, kur jo duktė dingo-, 
'raėjtfs is'u“ ai sava'ųei, p^zildem’- 
as giivd'J? sjn'O 'du'ktėrš -laišką.

kad sveika ir stipri. MaiSiiiinkai 
p’ra'džuojė .ią- saugoje. p- vėliau, iš-
sivė2ė Į kalnūs ir/ctetbąj- ją ten jie -raptaimės -męfu in^auvė. na i 
s'»-^r»žn-ĮaĮįĮfcčr.j.įŽ-^ *'■' - ~ : - • ' ' ■ ■
į , ■' -- ■ J- ’ ' t- • • , ■ f I ’ , ’ , V. *4

KfeŪŠOmk?:" k , - - . " ’ -■ -

Teisėjas mfitėbor 1 kai* Algirdas ’ Sražihškk^ : '7‘ėfe -18 j

Aeprikl^lščim^b'ėš, /kai Hitleris susitarė su 
sidafehb kiiAūvą. Šlalįnaš buvo pafe’nki^tąš,- kad

Mio kraštą; ' . ’ . . - / / ; .
•s*-Ai/iš-rūšųŪžĮmtOs-Lietuvos lietūriar gali-įišya

IN O

sidueb

> '.NTfo^ kahit’ pasiritęs atplyšo 
akmenys; Pftiiš, medžiai, žolės. 
/l.knys ■ ir krito \4su sniarkumi i 
3bito pėdu ^iltfmon ir visai už
vertė visą kaimelį? Vfaįfe apylir. 
Jšėje pasigirdo ; nepaprastaigar- 
šiis užniKp-h’ ^ėnkšrnas- .Poncės

. sukvietė višu< apylinkės 
tiprit'is> vyras ir liepė' ..iškasti 

:žipchėį: Yvku bandė; bet 
pra- 

'Sięa«6..; Jie: klausėsi ai- įkartais 
'iįėūzęrs/gyvybės, žymių,-/bet na- 
ūiru būva suplSlcti ir žltvo. vis - 

dainiMcSe buvo. Su 
V sTVH darbiYfin kai nijtžj-ę' Mani ą - 

iJ^eįįj -pgr>'kėW'li^nėniis 
ff^yA‘10^Stį^U]^.:^?šiekti: 

i/*-''.’ ’■

j

. . ,KAMA’S.- Ėgipio
MiėbarąkAs., patyręs,

4 -J^dtavai/sustab-
i|e^lėiyipŲĖgij»t<j-4ėl^uyą Ęoe- 
įiinšg^M-' i r -p'ūyėrtėi'ji/niisileisti 
^ęSu£i<e .Sifiljps, į dalyje,
.iteskėibėi- ametikiečio» .’ piratais. 
Jį.pšfėftiė rtowvcH deli^ptktuin a s, 
į kad ‘ sukvXbie ■' airnSaĮfetruš ir

, Vmbrrkos y^yriaųs'ybęy.-Žšvadino 
ilėktū- 

Wš'.\-’>' /i’ *'' / /’ / r. .7 'r/- 
/ gerai

į^te^tikiė^ai/-pagrohė 
‘ /^n'ūžudė

■ I X

zinskas.pridėjo, kad ruski ta.fekM Ife^vių hteišleidžia. / ii, . .... , ,
— As įvažiavau visas. Riisijcfe '^ferias, 

plyšio išvažiuoti. .Bet tokio plyšib neradau. Tada jljpku-'Į ’ 
lėktuvą-ir liepiau kapitonui,: kad nuvežtų manė į Trape-^ 
zundą. Tikėjausi, kad rašai manęs TMfkijbjė hėlieš. / t /

— Jpdu esate laisvi, — tarė Bražinskams teisėjas— 
galite gyv&rti Turkijoje, o jeigu čia nepatiks, t>i lg/alite? 
išvažitrc^Ų '■ '

Bražinskai teisėjui padėkojo,- o .teisėjas Turkijoje 
prižadėjo -saugumą. ./ /■ /M

Penki sovietų specialistai, penkių rusų.lydimi, 
nosis nukabino ir išvažiavo. ,»r > •’. •' /<< ,

Pranas ir Algirdas Bražinskai, gavę visus savo do-
11 limentus, pradžoje išvažiavo Į Venezuela, o Vėliau at-

^ėstįniečramgį pagrobnyjenis “A- 
į>b?iė"L<iirc”, Egipto lėktūvu jau 
: 'kride ’L.Tmnsrą. Fi^z/ Reaga- 
i-.jas. žiūį^p./kąda.yie' .Į»|estinie- 
’'iai pakife.'ir nojo,
'kad iįiužpnks-
Ąąu ihėErv&j,- '-pi^besd^nias, kad

— Lietu* padeda kukurūzams, 
sAjos pupelėms ir/, kviečiams, 
džiaugiami ūkininkai.

Žemaitė

I

ŽEMAITĖ

.1

ėjo n.^ne laukan išmesti. Kur aš 
u! Toki ten padariau bildesį, kad pats 
s ririim; i’šktrris išpurtė1 vrižčti. ko tos

tau

mergte čypia.... Pamatęs purvyne priegalvius, 
kaip ims ant jų bartis.... Aš pro duris, i sodą ... 
Iiš ir pašiundė mane — kusi, kusi!.... Kaip su
kiko šuhys, lig pat čia atsivijo.

— Kas begirdėt? — paklausė šeimininkė.— 
Tėtušis ar pagerėjo?

— Kur tau pagerės, jau visai baigiasi se
nis...  Nė namie negabu būti: tėvas dejuoja^ Ste
na, motina užsirėkusi, susiraukusi vis bafasi ! 
ant manęs, o tos mergos rėkia, žlembia — wėr! 
kur dėtis!.... Kunigą vakar parvežiau: dar mer-' 
mos šaukia, kad daktarą parvežčiau. ,

— Na, kaipgi, reikėjo šiandien parvežti!
— Bene dar kas begelbės? Juk senam tik ' 

mirti bereikia, ir gana!
— Atleisk, Leonai, kvailas esi, kad taip 

šheki,—sakė šeimininkas; kodėl šiandien neva- 
žiaVai dAkaro?

— Kad neturėjau laiko: reikėjo Į skodą va- I 
žiuoti.... užvarė po stropą; tata pats liepė 
važiuoti.

— O ką ten padirbo i suėję?
— Vot, jei bog. nieko nežinau

Į kalodnę Įkiąo, kad ąną velniai!
— Na, meldžiamasis, už ką?
— Mat, kai nuvažiavom kartu

Rugienio žentu, jis sako:
kim išmausim po kručioką.’ Nulėkėm t 
!j — tas neduoda arielkos pirma skodo

Dar naSIfe

su Statkumi, 
Dar skodo nėra, ci

s' Sro- 
Paskui

Berkiuka* Įvedė mudu Į "kamarą per stadalą, iš- 
movėm trejetą pusbutelių vienu du — ir nuėjom 
j siėlską?.. Statkus eidamftš man sako: “Leonai' 
lirėkis smirno, bo barškėdamas yra atvažia- 

v ii

Jėjbfh į Vidų. Mat, AŠ pamiršau kepurę nu* ’ 
siimtk stačiai priėjau prie put stalo.. . Pisorius
sušuko:

(Bus daugiau)

IŠKRITO DIRVŲ VARDAI

ŠPAUdOŠ klAttteS' MITOLOGINIAME 
STRAIPSNYJE

Mano straipsnyje “Apie iifettlVių mitologiją 1 išaiškinti 
be/MHtaaįjų (rugsėjo 18 -27, Nr. 101—104 yra ; 
pąsilikę spawns klaidų, kuris® pakeičia- prasmę 
arbajos iš viso nebėra. RMkiū patkisjrt^:

. Rugsėjo 2(\ Nn 102*.pirma skiltie: j
dkoHrm&s (Occopimnis, 1530 rt. šaltinis}- 
Tėh jvat skUtiš:

aflfcr aw*< "MUttktV dfevybė

Apie pasaulio sutvėrimą Įfr Mlhtvėrkos 
statymą .

Medeinė, miško>-ir gal yžerių deiVė

yra - 
Per-'

nu

Ten pat ketvirtos skilties.. gale Iškrito žo- 
džiai: ’ .-,.// ’ \\ -
.... javų varpos, turinčios reikšmės pjūties pa- 
boigiuvese. /. ,,

Rugsėjo Ž5 Nr. 103, pirma skiltis 
skritai (ne Apskritikai). -

Ten pat, antra skiltis: Garbino gamtos 
mentus. '■ ■ -

Ten pat trečia škiltiš:
Oxėl Otrik X1864—1917)./

...kritiškai žiūrėti Į jų pžtikimūhi^ (nė 
tikrinimą).

Ten pat, ketvirta skiltis:
. .‘HiėvoVaHiMb (hė dienoVardžio). < 

kolbUrrtkiį šūr&štus tnė jiš) "bandė
1..L prieidami.../

Rugsėjo 27-d., Nr. 404, bįrma skiltis:
turi žinoŲ ir (ne ar) r folkloristikos 

toriją..,. ...
Aušrinį ib’Lrtnią
IVn jjat,.trečia kiltis:
Išleidę savti tenkiĄą (ne lenkiškų) sakmių 

khygą 4rakrti&: ūkiškai
išversto^!) ':2 -/*-«/->';•/’ y? "

iš vįtyo.
Dr.- Jbnąa fcalys.

, 4» -Naujiena

Ap-

ele-

pa-

K -

i
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Modenrioe poezijos knyga. Kaina 5 dot Minkiti 
viršeliai. Pasiusime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1789 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

‘mUIomMUi

DR. PAUL V. DARGIS
- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
" n»&tchest*r Community

M*didncg direktarliM

W38 S. Manheim RA, Weafch«atar, liL
VALANDOS: 3 R darbo dienomis

Tei.; 562-2727 arfa* 562-2728

TEL. 233-8553

CYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
»>ECIAL¥Bt: AKIŲ UGOS 

3921 West 103rd Street 
Valudos pagal atitari

Vidaus ir -kraujo ligos. Neehirur- 
ginis venų išsiplėtime hemo-

5540 S. PULASKI RD. 
Chicago, HL 6062S

OPTOMETRISTA5

2618 W. 71st St. TeL 737-514S
Tikrint akis. Pritaiko. akiniuc' 

£' ir “contact lenses”.

INKSTŲ, PŪSLĖS |R 
PROSTATOS CHIRURGU A 

į 3656 West 63rd Street 
'Valandos: antrsd. 1—4-popiet

Ofise frtafenas: 776-2S3C-
isrifienciicE 448-554J

Florida

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
i4 takų chirurgija,

i St. Petersburg, Fla. 33710 
TeL (813) 821-4200

MOVING
Apdraustas pcrkrwstymer 

iš Įvairiu itetumy.
ANTANAS VILIMAS

TeL 376-1882 ar 376-59H
’ ’ . . ’ lllilll

1 - 1 ---- -- ■■■■■■■
PERK KAUSTYMAI

MOVING
L»Wttin>i — Pilna apdrtvėc

ŽEMA KAINA
Priimam Master Charge 

ir VISA kortele*.
R. iERĖNAS. Tai. W5-8O63

SOPHIE BARČUS
RADUO ŠEIMOS VALANDOS 

t *• į ’
šeštadieniais ir sekmadieniais

Stoties W0PA - M90 AM 
tnnsliuot****0* ® atw^to* x 

Marquatte Parka.

V»dči« — Aldona Daukix 

7J99JSO. Maplewood Ave.

Tdef. 778-1543

“Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

Programos vedėja

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St. Petersburg, Fla., 12:30 vaL p.p.

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

Tdef. 778-5374

SUSIRINKIMŲ

Chicagos Lietuvių Suvalkiečių 
draugijos .poatostoginis narių 
susirinkmas įvyks penktadienį,

lės Kojak salėj, 4500 S Talnieu 
Avė. Nariai kviečiami atšilau-1 
kyti, nes yra daug svarbių rei
kalų aptarti.Po susirinkimo vai
šės. E.. Strungys '

JUROS VANDUO -

Jūroje -3,500 pėdų gilumoje,, 
vanduo ramus net didžiausios 
audros metu.

• Gilumoje vienos angliškos my
lios, vandens, spaudimas viena
me ketviitainyje colio yra lygus 
vienai tonai

jei lik leisime Jam išgaruoti, at-

sistovėjugios druskos.
Vanduo jūrose yra 

gilumoje. Norvegijos 
čiuose vanduo visada 
užšalti iš apačios.

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

_____

lažnyčia

1729 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

, GAIDAS- DAIMID I

Al’LiNK MUS K t gali būti mechaniškos, kai plau 
1 kai sužeidžiami šukuojantis ne- 

tinnkančiomis, pvz., metalinė
mis alkomis. Gali būti kaiti per

: i iuuttutni wT?

kas. i’.
Nuolatinis ' phukų sukimas

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523 0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDI1 tONED KOPLYČIOS

Naudingi patarimai

AME PLAUKI ŽILUMĄ

■tą-sustabdyti? Ar yra kokių, ąau atvejį, tai'teRįi 
įLokių-ipnemonių ' nors laikinai’ metų, heftu'LziIu^j

atgauti naiųralią plaukų spat 
va? ■ > .Jonė P-nė

■ĄlKPžau&tų gilumais yra fizio- 
.ixugiiiis pwcfcrts. 35 J —45 metų 
žmcŲėms paprastai pradeda" at
siras® žilų, sidabrinių ' plaukų.

■dažnas plaukų plovimas sti
priais saloniniais muilais, dažni 
iigaplaūkisti ' plaukų sušukavi
mai, dažymas, spailvinimas,švie 
sinimas“, vandenilio peroksidu. 
Nuo elektrinio džiovintuvo, in-

• ; tensvvių-ir ilgai veikiančiu sau-.f
Z1 - * .' -r ~ |«80 lės spindulių, plaukai neretai ij
• pradedi skilti ir lūžti. *j

-Tokių plaukų gydymas yra ii-J
flaetų. Ą/įįž-č '5rS-
; Buvo .a&reiptaįLdĮmesys iriį 
vitaminų vaidine^;; Kui kurie 
ųiano, jog žilinia^įjPfikįąuso nuo

ms re&ia apkirpti -virg išsišaik- 
nejimųz/ ' . .

vėliau, atrodo, ne-

šaltesnis 
pakraš- 
pradeda-

nustojo .gam in tr. plauku dažo me 
džiaga, .8h; šiol nėrą gerai žino
ma, 'Įvairūs 4ąu
Ui

Bendro likimo bičiuliui

žinomos. . Kai kas .^ątvofja, kad 
tąi. įvyksta '-dėl suūžiu nervinių, 

sutrikimų^-kitų ligų.. 
Btkės’ Pas£diau ^Ww^p-I^ku žiJ 

■ ’; lamas-atsmanrfa pa'"^iffikių in-- 
I fekcinių Jjgų, avfiiasnataoaes. dia

beto, dėl baltmės-'lŠBinčo't ir
kt. • - :

! - ^laBk-ų ž-ilhnas ^MŠjia'iiso ir 
nuo rasės, -darbo' gyvenimo bū
do, Hgu ir nuo pavydėjimo.

mirus,
Jo žmonai ALFREDAI, Sesutėms, Broliams bei jų 

\ šeimoms ir visiems giminaičiams ir draugams, 
gilią užuojautą reiškia,

JUOZAS KINČIUS,
EMILIJA GRIGUTIS,
MARIJA KINČIENĖ,

i AGOTA BRAZAITIS

Je;gu Įįjlaiūcai nelygus, yra ,a 
mazgelių,’ reikia nukirpti.Veng- 
ti plaukams kenkiančių priežas .1 
čių, rkbinti plaukų galus riebiu 
kremu..arba kremu- su įeęitinu, 
jeigu jie sausi. .Plauti plaukus . 
kiaušini u tryniais. 

* * *
AUGALŲ ^lišINyjS. 

. PLAUKAM STIPRINTI

"■Reikia paimti:
■ 10 -gr smulkiai sutrintų var

nalėšų šaknų, 5 gr. sausų me
detkų žiedlapių. 15 min. pavirin
ti 0,5 litro vanden vendenv.

Šį nuovirą ruošiant, naudi m 
ga pridėti į jį 10 gr. apynių 
spurgų, Leisti prisitraukti, kol 
viralas- visai atvės o tadla- iš
košti.

Šiltu nuoviru galima plauti
■ savaite

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

1 TRYS MANIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AlJIoMOBILIAMS PASTATYTI

Veikliam visuomenininkui, gabiam organizato 
riui bei ryžtingam ats- karininkui

mirus

Jo žmoną ALFREDĄ, Jo seseris, brolį bei visus gė 
ros valios tautiečius, širdingai užjaučia ir kar 
tu liūdi,

•Nature’s Remedy.
/or G£\TI£ OVTJtWHI TfŪtf Of

tba Nature's Refnedy’ wMy. Gently 
Qhfgnygfri
M <Wure! ect»* •'XT****** lr* *> 
C»0«M>b* you can taka Nature s

plaukiai atgautų sa&> natūralią 
spalvą. Kai kurie 'kosmetologai 
,r?komeiiduoja. —
bepzoinę rūkštĮi.viĮ^eąaią H> vi- plaukus du kartus per 
laminą Ą. Geriau jpasii^rti 
•savo1 gydytoju, Ęą' reikia

1 vengti _ .įvairių šatppų, .' plaukų jr 
pusmetinių ir la'k&ų sušukavi
mų.... Or J |

KL. PesakykitsŲ^bdėl' dviša- '
• kojasi plaukai? '

Antąahjį. M-kienė
j ATS. Plaukai dvSiikoj&si, sky\ kaip staliai, mūrininkai i 

la išilgai ir lūžinėja-dažniau m<o- r"  -- 1—’’ ' ’—‘

su arhia taip pat odą.
šie receptai tinka moterims 
vyrams.

Magdalena šulaitienė<

terim®, turinčioms 4gus pl^u. ba nu 
k us. Išilginio skiliBto priežastys landą.

- Nelegališkai atvykę j šį 
kraštą specialistai, pradėjo gau
ti geriau apmokamus darbus, 

ir maši
nų oj>eratoriai. Kai kurie uždir-

V * AM* »4 
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VANCE Flirt ER AL HOME
_  1424 South 50th Avenue

Cicero, III. 60650 
Tei.: 652-5245

.TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ ■

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI __ I

Aikštės automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laido* u vitį Direktoriai L

2424 West 691 h Street — Tel. RE 7-1213

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

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue j 
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-100 3

— Nau jienos. Chicago, 8. TH. Th n



MIRĖ BRENER

jausdavosi kaip karalių*. galvoju 
k;;‘p karalius, žingsniavo kaip ka 
ralius Įsakinėjo ir šoko kaip ka- 
lulii!'. Juo dažniau jis vaidin
davo, tuo gijiau jis paskęsdavo

<

’**? Praeitame numeryje nrineju 
pile apie genialaus artisre Orson 
JWelles mirtį, o šiandien pekel- 
^>ėsime apie kito gabaus artisto 

Jiedu mirė beveik tą pa-
^i.ą dieną. Vyresnįjį paminėjome į karaliaus asmenybę.
^irma, o apie jaunesnį pakalbėki* žmon’^s BrenerĮ mėgo- Jie ga 

šiandien. įėjo žiūrėti tą patį veikalą kelis
Kaip Orsnn Wel’es, taip ir Jul j kartus, bet kiekvieną kaną jie 

JBixner buvo grabus. Vienas bu 
>/o visapusiškai gabus, jis vaidine 
^langelį veikalų. Jis tuos veika
lus režisavo, vaidino ir scenai tai 
<kė, o antiasis pagarsėjo vienu 
Reikalu. Jul Brener vaidino ke-j

veikalus, bet “Siamas ir aš” 
į^aidino 4625 kartus. Nėra k^o 
Artisto, kuris visą veikalą būtų j 
^•aidinęs tokį dideli kaitų skai- 

‘^ų. Kiti artistai, vaidindami tą 
^atį veikalą toki dideli skaičių 
'Išartų, mechaniškai būtų išmokę 
.įkartoti sakinius ir scenas. Tuo 
4arpu Jul Brener vaidindamas 
’^Siamas ir aš” ėjo į gylį. Kiek
vieną kartą jis įsitraukdavo į ka- Į 
galinus Siamo savijautą, ir, kaip 
-$įš snko, jautėsi kaip karalių'

Gerais bizniems Vengriję/e 
Ad,i; i/’j(. P a D* n tiese.

Jeigu čigonas, atsiskyręs 
čigonų pagarsėdavo ar pruurtė- 
davo, tai čigonu jo niekad nepa
miršdavo ir jo iš akių neišleis
davo. Breneris galėjo su jais ■£* 
siis’Ckti ir nebendrauti, bet jiftsu 
darydavo sąlyga- iš garsenybės 
pesetas markes arba liras išpra
šyti. . ■

.matydavo kitokį. Kiekvieną kar-. Turime vieną faktą, kūjis Jo
tą jie matydavo BrenerĮ karulis Jo ju| Brenerio čigonišką kilmę 
kesnį. j Niekur nepai-ašyta, kad Brenęris

buvo čigonų kilmės, bet būtu 
labai sunku tvirtinti, kad jis flttr- 
buvo. Wj

1977 rr.ę ais Kaire buvo siisatpr- 
ta čigonu konferencija. J šią kgn- 
ferenciją suvažiavo 22 valstyfeHĮ 
čigonų atstovai. Dalyvavo t^ė

Brtneris turėjo nepaprastai 
aišku ir švelnų balsą. Jo balsą 
f irriėjo visa salė. Jis buvo kitoks, 
kai karalius, jsakinėio. Jis kitaip 
'kambėjo, kai Breneris dainavo 
ir kalbėjo. Salė junta, kad Jul 
Breneris jaučiasi karaliumi Sun- 
ku šiuos skirtumus tiksliai apra- konferencijoje ir Jul Bren^}$. 
syti, bet Breneris žino Siamo ka- Kalbos toje konferencijoje jis hė; 
raliaus savijautą. O tie teatro Slkė, bet jis buvo išrinktas Įbs. 
lankytojai kurie po kelis kartus čigonu konferencijos garbės 
eidavo Jul Brenerio pasiklausy- mininku.
u. tai skirtumą jautė ir žinojo, Į jui Brener turėjo labai stiprų 
kad jis yra. Papasakoti savijautą ' jr ma]onų balsą. Jis mokėję ^- 
vargu ir jie tiksliai būtų galėję.. kinėti; kaip Siamo karalius lįsa- 

Jul Breneris Amerikon atva- kinėjo, jis taip pat galėjo paąžk-
.1 ~ j * ’ i ti. kaip Siamo karalius, šokti-nė;

jis nė žodžio nemokėjo. Raidės galėjo. : j

UAL IFTATl FOB SALB

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IX ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSXMOKEJXMAIR.

DEL VISŲ INEOBMACUŲ KREIPTIS J: \ ’MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

?212 W. Cermak Road Chicago, HL ToL 847-7743

*j- Šiaip., jis jausdavosi su žmona žiavo iš Prancūzijos. Angliškai „• .kaip Siamo karalius, šokti -nė- 
■jr vaikais, kaip namie. Padėdavo 
jai prie namų, eidavo reikalingo 
maisto pirkti,- kalbėdavo su žmo
nėmis, kaip visi paprasti žmo- 
jnės. Tuo tarpu kai vaidindavo, 
tai kasdienybę užmiršdavo ir 
•v ______________

ap-

SIŲSKITE PINIGUS 
Į LIETUVĄ

1 RUBLIS
$1.85

(įskaitant perlaidą ir 
drauda)

Mažiausioji perlaida 30 rūb
elių.Persiuntimas paremtas <&■ 
Chartinę tarptautine pinigų 
iškeitimo suma; įskaitant visus 
'•mokesčius ir pakaitas, kuri05 
Ljyyks prieš pinigų įteikimą. 
'•^Oficialus persiuntimas.

ą. Visi mokesčiai pilnai garan
tuoti. Jūs gausite pakvitavi- 
įipą. Jis teisėtas ir apdraustas.

GRAMERCY
Shipping, Inc.

744 Broad St.
Newark, N. J. 07102

Est. 1947 •

us ne 
ir žodžius angliškai ištarti buvo 
Slinku

Artistas Jul Brener Amerikon 
atvyko iš Prancūzijos. Jis kalbė
jo prancūziškai, raidžių ir žo
džių ištarimas buvo prancūziš
kas, bet Prancūzijoje jis kalbėjo 
ir kitas kalbas, Amerikoje jis 
kalbėjo ispaniškai ir suprato ara
biškai. Arabiškoji jo tarmė bu
vo .egiptiška.

Tikru duomenų neturime, bet 
yra pagrindo manyti, kad Ame
rikoje pagarsėjęs Jul Brener .bu
vo čigoniškos .-kilmės. Galimas 
daiktas,' kad jo tėvai jau būvo. 
atsisakę nuo dalies čigoniškų.1 
papročių ir su tikrais " ,
Europos čigonais Brenerio tėvai į 
jau nieką bendro neturėjo. -

Breneris su' čigonais niekojne-,, 
turėjo, bet čigonai visai . 
galvojo.. Čigonai niekad nėuž-

Jul Brener išgarsėjo Ameriko
je. Jtio buvo--susižavėję ir keli 
lietuviai Vien.ięms patiko jo baj- j 
sas, kiti mėgo jo karališką vaidy-

BUTŲ NUOMAVIMAS 
d NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

t> NOTARIATAS • VERTIMAI

OBŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGKNTURI n 

f. BACEVIČIUS — BELL REALU 
INCOME TAX SERVICE ' ■ 

778-2233
’ - . * • * l » / / < /

Jarr.app Centre. Nariai prašomi vauti. Savo dalyvarimu Jūs pa- 
sd-irietkime cl.ilyvauiti. renjsjtę moraliai ir materialiai

- >. .—TAUTOS FONDO atliekamą
— Žąrasišlcių -klubas rengia <iacbą.

linksmą ‘OcteberfesV- gegužinę, Į_ Šiems pietums suruošti suda. 
^'■aYO’m’n. 20 d. 12 vai. šaulių j -rytas penių - talkininkų komi- 
Nasnuosę, Veiks barsis, virtuvė, I Jis Jus maloniai sutiks 

ir pasistengs, kad pietuose nuo- 
^taiixa būtų maloni ir pakili. t

Pietuose meninę dalį atliks 
žinomi solistai Margarita 
Vaclovas Monikai.
Apie dalyvavimą prašome pra_ i 

nešti iki spalio mėn. 22 d. tel. 
737-0928 ir 424-2904. 
$15 ašmieniui.

Dar karta maloniai V
lietuiviškąją visuomenę 
šį TAUTOS FONDO 
Tuo pirčių- paremsi te 
dairbus. Lietuvos laisvinimo rei- i 
kainose. Tad iki pasimatymo!

Tautos Fondo Chicagos 
komitetas

Bus g~ra muzika ir daug laimė
jimų. Visi im. Joniai kviečiami ir 
laukiami pasilinksminti su zara- 

ValdybiQ

6529 So. Kedzie Avę.

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

DĖMESIO
62-80 METŲ AML VAIRUOTOJAI 
Tiktai 5126 pusmečiu) automobili# 
liability draudimas pensininkamft. 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Ave^ -

Chicago, III. ,
Te!. 523-8775 arba 523-9191

ir 9 butų mūrinis. Labai geros pajamos. 
Dilelis butas savininkui Geras inves- 

1 tarimas.
i -------
13 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys. • • j

Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Nebrangus.

TAUTOS FONDO Chicagos 
. komitetas šių metų spalio mėn. 

bą, o tretieji mėgo čigoniškus 27 d (sekmadienį) rengia TAU
TOS FONDO TRADICINIUS’ 
PIETUS 2:30 v. p. p. Lietuvių 
tautiniuose Namuose, 6-122 So. 
Kedzie Avė.

TAUTOS FONDAS'yra Vy
riausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto- iždininkas. Fondas tal
kiną VLIKui visuose Lietuvos 
jai-vinimo darbuose . juos finan- 

■r^i T • ‘ • supdamas.
, — 'aT-° 1 IVČįd Magniai kviečiame Jus su sa-

vidurio artinnisiais pietuose daly,
valdyba rengia metinį balių,yu-ų . ■ ■
ris įvyks š.m. spaho mėn. 19"’ d., j REPAIRS 1N .^GENERAL

JvaHH Taisyriial

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
iALDYTUVUS, SKALBIMO 
ir džiovinimo mašinas

jo šokius. Visi jie apgailestatijė, 
kad toks geras Siamo karaliaus 
vaidintojas ir šokėjas .mirė nuo 
širdies smūgio. y .•

Stasys Petkevičius

Trumpai

e- j.6 vai.. p. p.,-parapijos syetaįiįėj,
6820 S. Washtenaw Aye. Jty 1 

1■ -Niąriai w- svečiai mloniai
miršdavo, jeigu čigonas pratur- šorni įsigyti bilietus tšanksty.
tėdavo, arba bent kiek išgarsė
davo bet kurioje gyvenimo jjšri 

. tyje. čigonai tapo gerais rnitzi-;
kantais, orkestru vedėjais, Ęųsi; 

joje, Vokietijoje, Austrijoje. Ci- 
gonai tapo, gerais šokėjąis'.Ispa- 
.nijojeK .ApQilRgatijbje,. It^ij^..

. -v- iBūs programa, vaisęs, 
ka ir loterija..- -v-.4

Kviečia valdybą: 778-6536.j Ue*riian DeČkyi
Tel. 585-6624

• L. K. V. S-gos Ramovės Chi- T -
cągos - skyriaus -nariij susirinki-HELP WAITED — ^ih- 

31^huš s^io mėn;2()^ .12 ^31 keikia Derbujlnky fr Darbinlnlęlg, ■
HELP WANTED — MALE-FEMAU?'

GOVERNMENT JOBS.
S16,55Ą -ęj. ,^0,553/year. - ''

Pietūs

prašome 
paremti 
renginį. 
VLIKo

WANTED REAL ESTATE 
Nori Pirkti

■ . ■ —T1
I

Chįcagoje ar priemiestyje nęr’ 
rėčiau - pirti rei kalingą remon
tuoti 2 ar 3 butų namą. Skam
binki tę rytais 434-8235. 
8235. ;

INSURANCE — INCOME TAX
2351 W. 63rd St 

TeU 436-7878

Dengiame ir taisome visų rū^ 
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tąlman Avenue 

Chicago, IL-60629 
434-9655 ar 737-1711

ly2 story brick—1 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,

M. ŠIMKUS
Notary Public /tyl 

INCOME TAX SERVICE 'į

♦25“’ S. Maplewood, Tel. 254-745®

’škvtetimji. pildomi pilietybės pra-

Naujienose
AUGUSTINO UPAŠKONIŪ 

knygą apie - -.

M Can4^Š?-’687-J6ftdp

• MISCELLANEOUS
, d JvaUįrv* OtlvkiT -

Minkšti viršeliai; 90 psL Kaina $4.00. 
Už persiuntimą pridėkite $1.00.

Čekį rašykite ir siųskite:

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

CHICAGOS
1959 metai)

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją
(1869

664 psLy vardynas.
Minkšti viršeliai Kaina UI

Persiuntimas — $2.
1X57 metais išleido Amerikos Lietuvių Iftorijos Draugija

- 860.TKĮ PEB.; HUNDRED PAID 
. for rentailing -letters from home!

Send self-addresged, stamped 
envelope for iMormation/appli- 
cation. Associates, Box 95-B, 
Roselle: NJ 07203:

Open your own beiautiful dis
count shoe store. Nationally

■ kn-ov>m. brands * Jordaehe *
• Bear Traps • Marshmal 
lows.;• Randodino • Natura- 
lizer Candies 9 9. West
• tyOsipezio • Johansen • 

įją^h^okee ♦ •Nike & many .
įĄH first Quality mer- 

chandfee. $1’6,900.00 indud- 
idėsi begining'' ihverrtoi-x' — 
training — fixtures — grand 
opening'promotions & round 

.■ trip .air fare for-ons. Call to- 
day. . ........

We can ha’ve your store open
ed in 15 days.
Prestige Fashions 501-329- 

2362. j
*----------- :-------------------------:-------- -- .

T. HOMES

REAL' ESTATE — OUT

property.

F TOWN
Nuosčvybės — kitur

Homeowners Insurance

F. Zapolis, Agent 
3208% W. »5th St 

Everj. Perk, Hl. 
60642 - 424-8654.

INaujienoms reikalingas raidžių rinkėjas. Puikios 
darbo sąlygos, geras atlyginimas ir trumpos valandos.

I Pasiteirauti galite telefonu 421-6100 arba darbo valan- 
-] domis užvažiuoti į 1739 S.Halsted St., Chicago, Ill. 60608

FOR SALE: Central Wiscon
sin, 20 miles to Wis-:DeHs, on 
blacktop, 200 acres partly fenc
ed. Deer, fox, woodchucks on 
property. Buildings, ‘ electricity, 
water.-septic tank. 6 miles lake
fishing, swimming, boating, 
855,000.

Write to: Owner:
401 Brunswick AAve., 
Blackstone, VA 23824;

Dirbo TiliDdos: Kisdien: ma c 
7A9. vaL tyto iki 8 vai..vakaro.
Šeštai: 5 tai. r. 2d i? taL i. /

r - '• v; į jAgsi sagitin^i/ a 
: -'•įv Tdį 776-5162 U •

Mil Wait' 63rd: Štrtet /U

PASSBOOK 
SAVINGS...

pairf on Sr«^np

Quarter^

>•« u* for 

fin«ncin9- 
* AT OUT LOW IATB

m PA VW M 
TO vOUW IM’OMI

Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL 60608

P •tar Kazanauskaa, Pres. Tel.: W-TH1 
idctmi *3.a.Tw«.rrl.»-4 Thur.SM Sat. >•!

SERVING CHICAGOLAND SINCE IMS .

GREAT investment. WATTS 
BAR LAKE3TN. My beautifully 
wooded lj/o acre h°niesite. Ill
ness forces sale I’ll finance, 
$3,500 down, 12%, 10 yrs. 
$16,950. Smith, 1081 W. Outer, 
Oak Ridge, TN. 37830.

FLORIDA, WATERFRONT 
PROPERTY

GULF OF MEXICO ■
Park your boat in your back

yard in. .private waterways lead- I 
ing to the gulf of Mexico.Comp- 
letely develop, bulding site with 
paved streets, curves, central 1 
water & sewer. Only $24,900. 
Owner finamced. For full infor
mation package, call or write: 
Herando Beach, Inc. 4056 Blue
fish Dr., Hernando Beach, FL- 
33526.

904-686-3978.

ADVOKATO DRAUGIJA
V. BYLAITIS

Ir V. BRIZGY3 ’
Darbo valandom , , 

Nuo 9 ryto Ud.5 vai. popiet. 
Šešta dieniais pagal susitarinus

«60« S Kedzie Avė. 
Chicago, III. 60629
TeL: 778-8000

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga

1247 S. Kedzie Ava.
(3120} 776.8700

MEDICAL 
OPPORTUNITIES

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

— IzraBo užsienio min. šamir M——M—■
atskrido į Washington*. Tikisi
pasimatyti su prezidentu. FIAKITM JAV fAUFTMO eoNvfii

6 — Naujienos, Chicago, 8, Ill. Thursday, October 17. 1985-


