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ROMĄ, Italija. — šiandĮęn vi; 
sienas italams aišku, kad prem-

tui pareiškus nepasitikėjimą prę- tęriar sėdėjo su savo partijos na 
mjerui Kraksi, o pirmadieni tas riaiš<

ms

, iniė.'to paskirti pareigūnai nuveš '

reoti buvo vienintelis, kuris sė
dėjo šalia Kraksi, bet kiti minis-

MIESTAS IŠVEŠ PALIKTUS 
AUTOMOBILIUS

CHICAGO,. Ill.,— Chicago

POLITINĖS ITALŲ PARTIJOS STUMIA Į ŠALĮ 
LOGIKĄ

Prokuroras atvyko, Kraksio suimti, o prezidentas ji 
paskyrė vėl premjeru

paminėjo, kad Kraksi turėjęs su 
juo, saugumo komisijos atstovu 

-eras Batino Kraksi leido Maho- pasitarti apie Abaso paleidimą, 
metui Abas dingti, iš Romos, o , bet.su juo visai nesitarė. 
dabartinis prezidentas Frances • j Kraksi tarėsi su užsinio ministe- 
co Conssiga ir vėl įpąreigojo Be- , riu'Giu.Io Andreoti daugiau nie- • 
tino Kraksi sudaryti koalicinę ko. Parlamente ministeris And- . 
vyriausybę.

Prieš 4 dienas italų pe.rlamen

pats Kraksi iš prezidentūros nu-, 
ėjo tiesiai pas buvusį kra&įp. ap
saugos ministerį Sparrdolinį tar- . 
lis; kad vėl įeitų į naujai formų o 
jamą vyriausybę. 1

Nežinome, ką šiedu vyrąi kai-, nuo gatvi iIge=ni lsik pa]iktus > 
?et, į"“ , automobilius;'srnikvtamius, dvi-

račius ir kitokius vežimus.
Praeitą savaitę Sanitary Dist-

aišku, kad Krausi susitaręs su pa ■ 
le^tiniečiais. leido Mahometui
Ab?.s dingti iš Romos. Pb.tš rikto, psreigūnai rankiojo nuo 
sr paskelbė, kai palestmreUj ~ Rivąiriose vil.fo5e paliktus 
Abas iswko , Jugoslavija, o is sunl„.ežimįus ar dužusius au- 
ten pasiuke Pietų Jemeną, tW ,omobilius Surankiojo ir „.„J 
tarpu Abas nebuvo*ne tik Jųgzrs- --- r ';-YL £h* „ u’, . , . . .kurie jau palikti be ratų arbalavijOje. bet jo nėra ir. Jet^ęe. > autonwbilių^ nu.
Manoma, kad K«<k» . padegs ,,,IW „ rai(i,10 Muotos kn|.tc.

Hės w.žinė^Trtt^t&isJi£_,«ieUirėio 
kur dėti automobilių, tai viską

1 nųvęžs^į* policijos turimus kie-jis pats.

Kada 
tarp Kr; 
tai prokuroras pasiuntę sa-sao pa
dėjėją Į parlaroentą.^ajĮ/ jpjjši- < Viši. tūri -.žinoti, kad . iki ,pas_- 
, * kut^es- Jąpkfičro dienoj bus su-
klal1sytri„ką jiep^s apK^u-, JįgSgąkuris 
bemetą Abas paleidlnrą:' .Seije-, vtenDje. vie.
v0). I>r??de’°J b>'1’ f? r,.!'Zrr' -oje. nd-.ur, «„ m..,,, tumi-m:-r 
mečių įsiveržimą i Ačniles<Laii ? -•.A-; •, . / : • z neftur. įmesto ferthmu< važinėti
ro laiva. " Teroristams ir •. pirą- i. At'' ž ■ v ‘ A - ■' L./ J .Ax 5 ‘ A . . ., . Utkerm). has nesutvarkvs savo
tams vadovavo pasimeta Abas. menes, tu-
La^vo Įgula ir kftava^ 
kds> laiva pagrobė ir ffalants ai- •n7> '• • •.'•z’-- A__ _■ .„-.a. —S - --- - - - vilfemar-oseųm-j-U. tarir-tfz par-
delį'zafą padare, bet Kraksi-jį• - y- V. i
išleido.' - • į .Ai'.*'? į I

Prokuroro padėjėjas atsivedė- 
į įjarlamentą dn • policininkus. 
Pfdkuroras ruošėsi atsistatydi- ( 
nusį Kraksi suimti ir nuvežti į 
Geneva, kur jis turėjo aiškintis 
apie Abas paleidimą. Bet Kraksi 
pareiškė, kad jis vyksta i Kviri-' 
nalą pas prezidentą.

Pasirodo, kad prezidentas įpa
reigojo Kraksi sudaryti- naurą 
koalicinę vyriausybę. Policija ne
galėjo suimti Kraksį. nes jie ne
turi teisės suimti premjero. 
Premjeras gali atleisti Teisingu-’ 
mo ministeri ir sustabdyti pro
kuroro užsimo’imus.

Nežinome, koks buvo Kraksi 
pasikalbėjimas su Respublikonų 
partijos vadu ir krrš'o apsaugos 
ministeriu Spandonni. Atsistaty
dinimo pareiškime Spndolim

PREZIDENTAS PASAKĖ
> ' SVARBIĄ KALBĄ

P -zilentas R ReaganasKATT.NDORST.IS

Spalio 26 d. šv.Evaristas, Kę^ 
sgaila, Mintinga, Nargis, šv. 
Florencijus.

Spalio 27 d. šv. Florencijus, 
Hute, Ramonas.

Spalio 28 d. šv. Simonas, šv. 
Tarias, Vikis, M įklausė.

Saulė teka 7-15, leidžiasi 5:54.

Saulėtas, truputį šiltesnis.

NEW YORK. N. Y. — Ketvir- 
tač.'c nio rvtfc prez’dentas Ronald 
Reninas pasakė labai svarbią 
kalbą Jungtinių Tautų pilnačiai 
apie pasaulio taiką, laisvę ir gy
ventojų gerbūvi.

Pati svarbiausioji trečiojo pa
saulio didžioji nelaimė yra so
vietų valdžios planuotas verži- 

1 in.asis p- imesti mažesnėms ir lais 
voms tautoms savo vapą Jis l'"-( 

1 grindė gyvenimo pavyzdžiais, j 
Jis nurodė Sovietų Sąjungos no-Į 
rą pavergti Afganistaną, Ar.go-.

PRIE BUENOS AIRES KAREIVINIŲ DAžNeJO 
BOMBŲ SPROGINĖJIMAI

Suimtas pulk- Pascual Guarerri, maj. Jorge Granalb, 
kap. Leopoldo Cao

kių demonstracijų, bet patarė vi
siems būti pa?iruošusiemst' nes 
grupelė jaunučiu karių ruošėsi 
nuversti dabartinę vyriausybę, 
paleisti iš kalėjimo nuteistus ka- 
Srius ir vėl grįžti pile buvusios 
karių santvarkos.

Prez. Alfonsin nurodė, -Įkad 
kariai ištuštino krašto iždą,- vi
sai nuvertino pesą, nepasiruošę

Remember Hungary October 23, 1956

Vengrijoje sovietų tankai, prieš 28 metus nuvertė 
rinktą vyriausybę, kuri nenorėjo rusų klausyti.. Rusai 
vyriausybės narius sušaudė ir primetė Vengrijai ? dik
tatūra. į

4»

ŠULTZO PAVADUOTOJAS WHKPEHE AD 
ATSIPRAŠĖ TUNISIJOS PREZIDENTĄ 

>lzraėliovkariai užmušė <60 palestiniečių ir nužudė 
12 Tunisijos piliečių

.TUNISAS, Tunisija. — Valsty 
bės sekretorius Shultz pavaduo- 
lajas ' John C. Witehfead, pasl-1

; BUENOS AIRES, Arg. — Prez. 
Roul Alfonsin, pasiremdamas 
veikiančiais įstatymais, paskel
bė apgu]os stovį ir suėmė įtaria
muosius 6 kariškius ir 6 visuo 
menės veikėjus.

■ Trečiadienį buvo paskutinė 
diena teisiamiems Argentinos ge 
nerolams, nuvertusiems demok
ratinę Argentinos vyriausybę ir
valdžiusiem kraštą jų pačių pa-' pradėjo 
skelbtais įstatymais. Pačiose Bu
enos .Aires kareivinėse buvo ra
mu, bet šalia kareiviniu pradėjo kybos 
sproginėti bombos. Pirmadienio^ 
naktį sprogo nepaprastai galinga * 
bomba, kuri sukėlė nerimą sos-, 
tinęs g\rventojų tarpe. j

! Karo policija žinojo, kas tas j 
bombai sprogdina, šiomis dieno-1 

‘ mis sostinėje pasirodė lapeliai, 
niekinantieji demokratinę san
tvarką.

’ Prez. Roul Alfonsin. pasitaręs 
su Buenos Aires demokratijai iš- 

t tikimais karo vadais, kabineto 
nariais ir artimiausiais visucme- i 
nes veikėjais, antradienio vakarą 

ŠArarbiausias. Sovietu* Sąjungos -per kraštd rAdijo "'stotis bei tele- 
tikslas Ženevoje. Sofijon atskri- viziją, kad skelbia apgulos stovį 
(io Andrei Grcmyka, premjerai sir įsakė suimti perversmo ruošė- 
Nikolai Ryžkos, Edv. Ševardna- ]us. Jis patarė krašto gyvento- 
dzė, marš. Sergei Sokolov ir kiti

;ų Izraelio karių Kipro vandeny- , 
f-e.

Vėliau išsikalbėjo su prez. Į 
kalbėjęs su Egipto prezidentu, Burgiba apie Egipto prezidento 
Hcsni Mubarakų. užsuko į Tunt-. Mubarako reikalavimą atsipra-i 
si:ą, kad galėtų atsiprašyti Tuni- j syti, kada Palestinos teroristai; 
sijos prezi.donta Habibą Burgi- taip žiauriai nužudė jtalų laivei 
b.ą.

Niekas nepasakė tokios karčio? 
teisybės amerikiečiams į akis, 
kurią pasakė Tunisijos preziden
tas Burgiba.

— Pats prez. Reaganas prašė 
mane, kad priimčiau Arafatą ir 
io vadovaujamus palestiniečius, 
kai niekas jų nenorėjo priimti. 
Paklausiat- prez. Reagano ir pri
ėmiau. Nieko kito būčiau nepak
lausęs. O dabar Amerikos lėktu
vais 60 palestiniečių buvo už
muštų. o dar vėliau tas pats pre
zidentas pateisino netikslų Izra-

I elio aviacijos puolimą.-.
Įtakingiausiam sekr. Shultzol 

patarėjui buvo labai kartu klau
syti-šių žodžiu ir ra-sti pateisini
mą. Bet jis pasak,- prezidentui 
Burgibai turėti galvoje, kad ne 
iš Valstybė? departamento ir 
prez. Reagano žodžiai, pateisi
nantieji Izraelio karo lakūnų 
I ombardttvimą. b°t sekr. Shul- 
tzo ir JAV vyriausybės vardu jis 
atsiprašė prez. Burgiba.

Pavaduot.įja- Whitehead pri
dėjo, kad palestiniečiai neturėjo 
‘oisės imti priemonių prieš pa-

Amerikos pilieti ir įmetė lavoną I 
į Vidui žemio jūrą. Už tokį žiau
rų žingsnį prez Reaganas turėjo 
teisės irti< priemonių prieš pa
lestiniečius. bet jis susivaldė.

Bet didžiausią darbą atliko 
diplomatas Whitehead, įtikinęs i 
prez. Mubaraką bei prez. Bur- 

| gibą grįžti prie pasaulio tvarkos.
‘‘Achi] Lauro” kap. de Rosa, į 

pasiklausęs keleiviu vietoj Geno-Į 
vo< užsuko i Acbdod uos4ą. kai i 
Genovoj keleiviams buvo priža- j 
dėjęs Izraelio vandenyje italu 
laivą <augc. tiktai du izraejio ka- j 
rial

MUBARAKAS TARĖSI SU 
SHULTZO PAVADUOTOJU

KAIRAS."Egiptas. — Pirma
dienio rytą Egipto prezidentas 
Hosni Mubarakas porą valandų 
tarėsi su John C. Whitehead sek
retoriaus George Shultz pava
duotoju. . Abiem rūpėjo išsiaiš
kinti dabartinę padėtį.

Prez. Mubarakas apgailesta
vo, kad iki šio meto dar negavo 
iš prez Reagano atsiprašymo. Jis 
neturėjęs teisės sustabdyti Egip
te keleivinio lėktuvo. Sekreto
riaus pavaduotojas jam atsakė, 
kad prez. Reaganas nesirengia 
atsiprašyti ir neatsiprašys. Egip
to lėktuvo niekas nepagrobė. 
Lėktuvas jau namie ir visi ke
leiviai sugrįžo sveiki. Egiptie
čiai norėjo atiduoti palestinie
čius teroristus Arafato žmonėms. 
Teroristai palestiniečiai ne tik 
nušovė laive buvusį Amerikos 
pilietį ir įmetė į jūrą jo lavoną. 
Sirija jį rado ii atidavė ameri
kiečiams. Jis nuvežtas į New 
Jersey ir palaidotas Mvbarakas 
apgailestavo kad santykiai įsi- 

ar- j tempė, bet jis nelaukia didesnių 
pakaitu.

krašto gyventojai dar nespėjo 
atstatyti ūkio, pramonės bei pre- 

o grupė karių ir vėl neri 
grįžti prie netvarkos.

Iš civilinių veikėjų, piktų agi
tatorių suėmė Ernesto Rivane- 
rą, Eurigve Gullando, Navaro, 
Danielį Rodrigez ir Jorge Vago 

keli kiti. Tai dešiniųjų agita- 
* toriai, kurie anksčiau prašė pre

zidento Alfonsin protekcijos, o 
dabar jau agituoja prieš demok
ratinį krašto prezidentą.

Prez. Roul Alfonsin buvo ge
ras advokatas. Jis mokėjo teis
muose ginti sudėtingas bylas. Jis 
įtikino dangum r Argentinos ka
rių ginti demokratinę santvarką, 
nes ji yra daug saugesnė pa
tiems kariams. Jis karo vadams 
aiškiai pasakė, kad j u pareiga 
ginti krašto sienas, bet nesikišti 
į vdaus reikalus.

ti tvarkos. Paaiškėjo, kad da-! Vidaus reikalu ministras An- 
bartiniu metu Rajiv Gandhi ne-' tonio Troccli pareiškė, kad bom- 
vadina jo .vardu, bet jį vadina f bos sproginėjo sąryšyje su artė- 

I jaučiais lapkričio 3 dienos riitki- 
! mais. Sproginėjimais jie norėjo

jams būti ramiems ir neruošti io

Rajiv Reagan, nes jis naudojo 
valstybės galią tvarkai atstatyti.
Suvažiavusieji nutarė paspaus-Išgarsėti, kad žmonės iž juos 

ti Pietų Afriką, kad rastų bend-, balsuotų, bet prie karių valdymo 
rą kalbą su juodaodžiu vadais. | Argentina nebegrįš.

ragną.
Prezidento kalba buvo nepap- 

tastai sklandžiai pasakyta. Ji su
silaukė didelio plojimo. PJgjo! 
visų valstybių atstovai, išsky
rus sovietu valdžios atstovus, ra-1 
rniai sėdėjusius asamblėjos sa}ė j 
ie.

Rusų jau pavergtu tautu ore- Į 
zidentas neminėjo. Ju skaičiusi 

• | būtų labai jau didelis. Nepami-
lą, Etiopiją, Kambodiją ir Niką- nėjo ir rusų pavergtos Lietuvos.

GORBAČIOVAS IsVYKO 
J BULGARIJA

MASKVA. Rus. — Michailai 
Gorbačiovas vakar išskrido į B ui 
gari ją. kad Sofijoje galėtų su vi
sais paktų valstybių vadais
lis apie artė ančią Sovietu Są
jungos ir Amerikos konferenc’ i 
ią. Sofijos eras šiltesnis, sovietų I 
draugai giiės pa.įšildyti saulėje.

Pradžioje buvo manyta, kad 
kad pats Andrei Grrmyka vyks 
i Ženevą ir tarsis su prezidentu 
Bet dabar aiškėja, kad ten vyks

i pats Gorbačiovas, komunisnj par 
rijos vadas ir politinio biūro pir-: 
mirrinkas. I Ženevą važiuos už
sienio reikalu ministeris svend- 
ranadzė ir kiti užsienio ministe i 
rijos patarėjai, bet pats Gromy- 
ka nevažiuos. Grcmyka nesikiša. 
į valstybė" užsienio reikalus.

Sovietu užs. ministerijos atsto- vincijo 
vas Vladimir Lomenko Sofijos 10s 
televizijoj pareiškė, kad g'»L-| 
mas prie detentės politikes bus Į

NAROA- Bermudų salos. — 48 
britų Bendruomenės vai lybių 
vadai tariasi įvairiais britus ri
šančiai' klausimais. Indijos prem 
jera- Rajiv Gar.dhi ilgas valau 
las tarė i su premjere Margari 
ha Thatcher, kad gaĮėtij aptar 

ti visa eilę abi valstybes liečian 
čius klausimus.

R./iv Gandhi pareiškė, kad ji 
planuoja vartoti elektriškas prie 
mono' būtiniausiam maistui ga 
minti. Visi pasidžiaugė. kad ji 
mokėjo 'Gvaldyti Pundžiabo pro 

maištininkus. Provinci- 
seim.as atiteko į nuveiktųjų 

gi iži-. sichų rankas, policija neleidžia
1 kraštutiniems elementams ardy-

■■

HILE

ANTARCTICA

iSOUTH POLE
■»' - -M-"*

O

Prez. Roul Alfonsin pirmadieni priminė visiems krašto 
gyventojams apie karininkų ruošiamą naują perversmą, 
bet jie jau suimti.

bet.su


mis inm rusiu ceiiu na 
pje vadinamoje Poly- 
(flįoly — perdaru cy- 

n^iškia W?*kjo Kūne-

arnos
Naujausią raoludu žinių populiarus petį

JONAS hWMAVICMJS, JtDr

teka 
fxhln. be 1 

p O> lIjJĮ’J* 
1 ’US —’ 1«

< nurja gy > lėse tari
< viliuosi Paiy 
ki ąujas teka t

ai
kai! kr.rnjo kū

gėtisuš kiekis k-aujuje net ib*-

STROKO PRIŠAUKTAI (10) Todėl polycythėmla yranyse
4 roko pavojų didinanti negero

Sužinokime kas prišaukia stroką ir kovokime sų tuo 
prišaukėju, tik tada mes dažniau pajėgsime stroko iš-

tC visndaC kai kraujo tjčš-1 
nadidė’a — pagausėja ir

į jnu iš, anksčiau žinom, kad 
siroko b’išaukė'jais gali būti: 
Irtis — amžius, smegenų inaža- 
kra ui iškurnąs. n’.itukliU3>. peikei 
tfts kraujospūdis, šndfės negeru
mai ir perriebus kniuja>>. Dabar 
susipažinsime su . septintuoju 
'treko prišėr.kėju su cukralige 

diabetu (diabete?1įnėjrifnsy..

7 CUKRALIGES ir sklero-
- ZitS DRAUGYSTĖ

ja Ms tųss žmoiwst kurie jaudi- Spalio mtowc Lietuvoje Grįž 
iu^i bę ręslEBlo, tu rėkiami pakel | xirn o mintimis i tėvų žemę. Ru- 
tą’ ta'aujosjrijd), peniebų kraują 
bėi ^Utrozf'

Išvarta Atsisakykime neveik 
sveikata besit lipindami

Meskime iš gaivos nusiteikimą 
būk kitrs sirgs, tik ne £§. Kiek- 
viekas riadėkime rinitai rūpinti^ 
apia.iga nuo kiekvieno susirgi
mo; įskaitant ir stroką. Mintinai 
išmokime visus čia jau suminė 
Uis ir dar paminėsimus stroko 
prišaukėjus. Tada su priešu sėk
mingiau galėsime kovoti, kai ži- 
no^nne, kur <jis gali būti.

Kelkimės iš mediciniško letar
go: nustokime tinginiauti ir nie
ko teinamo savos sveikatos pa
gerinimui neveilrti. Laukti, kad 
viskas gerai klosis, negerinant 
sveikatos yra tikro tinginio užsiė-

Juo, šienas nupjautas, sudžiovin- 
• tas. sukrautas i daržines. Rugiai 
mvežti j kluonus. Dėl kitų metų 
pasėti rugiai jau dygsta.

Raunami linai, ka>amor, bul- 
bės. Vakarai ilgi. Lietus lynoįa. 
Žmonės susirenka j viduryje kai
mo esančią nemažą trobą ir kil- 
niomis mintimis — 
rožančių savo 
Kaiba./ 
sikaupusiai, atsidavusiai, su tikė 
’imu Į geresnę ateiti. Taip elgtis 

—kasdien savo dva-inį akumu
liatorių krautis skatina ir dįbar- 
linis nieksiąs, šrmdięnlne iited 
eina, nežiūrintį ar.tu?esi tikintis, 
ąr kitoks. Kiekvienam reikia 
'dvasinės atgaivos, jei norime 
sveiku kūnu džiaugtis. n

kalbėdami 
dvasia stiprina, 

meldžiasi nuoširdžiai, su

turnas
4roko pavojus.

Dar ir kjtos krauju sudėties 
negerovės besirišarčios su stre- J 
ku pasitaiko. Vierta tokių yra 
paguBsėjimas vien raudonųjų 
kraujo kūnelių, (eatrrocitų). Tas 
atšrtiėka ti/i'in’t dažnai tabako 
rūkymo sukeltą chronišką plan-! 
čių liga. kuri< s metu kraujuje 
pagausė s iptgliaiTikstięs kiekis, 7 
o paiuazta dėg 'oniės. Tada žmo-1 

onna. iki 220 rn^pro- Į gui reiki 
jakettar- Iri a ir ospmi Į- I’. j. ’

* RfetESd tvarkyti* sū cukrali- . . 
gę ir pakeltu kraujospūdžiu eslėnis, 
nurodo dar . ir tas faktas. -te-1 celes.
Iriems dvigubai. nega]unjaiitjėrns • 

.-iiėf šešis, tartus padide^a slroko 
T. ' ■ , ■ . S ’ „ ' 1 L

paK^ixiti su žr^gųm ,

Medfcmiškaš. raginimas

padid^h: kai pariestas šalfa" cuk-1 
rajicės dar turi ir pakeltą.Jcreu-1 
, Qspūdi. Tok> pavojus estjt įr ta- 

kai žmogus turi pėrriebų 
kraują', (perdaug choleslerclio 
jame: jc 
.ėntų) ir

gausinti eritmeitų kie
ki. kurie gausumu pristaty- 

Į tu p?’kankatoj deguonies kūno 
pakeltu kraujospūdžiu eelėnis, Įskaitaift ir

Lietuviai pensininkai klausosi sveikatos pranešimų 
apie kraujo suriebėjimą Alvudo pažmonyje, Lietuvio so
dyboje. Nuotrauka M. Nagio

ja tokia h^a C senovėje kara
liai dažnai po<hrą turėdavo.

Nuo seno jau tvirtin.ima, kad 
i jjodartTė skatina arteįiju priskre; 
jTnrią Kai kurie stiokn sergnn- 
ūtfcji turi pergausiai šlapimo

shiėgenųį^s uranju-e Todėl kiekvienas 
vi|u* dabar žinokime savo kraujo 
ntf tik riebuma, sablumą^ hct ir 

/rū gšt urną (uric aci djc i eki Kitau - 
t jpj€t). Su savo gydytojo talka

~ 'Mediciniškoje spaudoje ynr- 
labai dhug prirašyta apie" cukra
ligės įtaką sklei'ezei. Kai kurios 
ligoninės praneš?., knd jose at
gabentų i it su st roku ( su smege-

kraujo išsiliėjiinr) bevefe-v 
trečdalis tifyėjo cuki*aligę.

Tą- tiesą patvirtina ir 
rrfibrns 
rimai.

pavojus... 
nėserganč 
hinertensi 

I
Dar iki šiol netui -įaac- dikre; 

fk->: ’ ėikšrrnhgir susekimų, rūdah- 
Į ?iv fed cukraligės tiknas sujkont-, 

jau proltavitraš ■yureaeina stropo “p-i 
žiriompFramiiigbam ty N^iūrint to; visad^įpeiki.i 
kurie tvirtina, kail net .pnkyatige gydyki■ ir snkputeoliuo 

tik 'vidutiniai padidėjęs cukraus-jrn Tik Tada rajima tjKėtU.’'ma- 
kfekis kraujuje (al!t tuščios — 
12 vallnfiu nevalgius tiriant) 
iųu d’din? ’’avoiii tokiam žmc- 
gui-susilaukti nelaukiamo stro
ko. ’
„Kraūjh’e ctifa-tis normaliai pa 

kvla ])avalgr’š. Pakilęs jis. ant 
Ujsčios paimtą krTj’ją t--------.

—JĮ; --

Jj*a- nurodymas, I__  1-----------
Sįri cukraligę. Nors ir kitos dar 
priežastys gaji toki pakilimą sų- 
feltL bet prak ištai, imant, re:- 
■m ‘ekiu atveju tvarkytis sū cuk
ralige.

u nei 
a.

Dar daugini krattjo negerovių
rišasf’S'i striuku. Tai paawazintas l-
kraujo kresejinlaš, ar rpaditlin-f. .

kraujavimas kii'i trūksta krau į-j^itirkime tuo reikalu savo krau 
krešeilrhą sužadinančių me riš ttiedioiuiška e laboratorijoje; f

! Kaip su cukralige, taip- ir- su .
• nodagre reikia.tvarkytis. Nedaug 

vra tokiu ligų kaip podagra. Ji 
įsakančiai tvarkoma (dieta; 
tvistais) nustoja kenkti žmogui.

tas
iųje k
džkigų (hemophilia ir kitos Ii- * 
gos)* Tokiai padėtis irgi skatina , 
*trokp atsiraduria.

’ - - ‘ !L PERRrGKTTJ&KRAUJAS -
HYPFftURACEMIA f

- __ L GYVAS^DĄGROS ŠVAR-.
Tik tarpi \žįdinaM kraujo rūgs-[’ BŲM£F PAVYZDYS 

tintoįa šlagiūio Rugutis (URIC v ; Sr
ACID), bet’ji nieko bendre nė-į; štai jiwyzdys pčdagros. tvąr 

[turi-su šlapįfnT. Ji gpmind-i ku-i.įtyūio ^varbės.. Gydytojas <<k. 
bne iš cttni fciUtdtiolių. Jos ner ’ Ringai gydo padenią Chicągojej 
! malus kiekiv kraujujė yra £(> mi- t į) brdks krtąrne mieste*nc^alTic

miiirA.^ReiSria kibai sunkiai dirb 
ti idant pajėgtume liautis save 
žudę: turime ryžtis pradėti svei
kai gyventi, visokių liguistų el
gesių atsikratę. Jau dabar kiek
vienas galime liautis rūkę. Kiek
vienas taip pajėgia elgtis jau ga
vę stroką. Mes visi lietuviai nūs 
tokime rūkyti jau dabar. Tai 

AblU mūsų vienas svarbiausiu ei- 
ge-ių. Daugiau ap<e tai kitą kar
tą.

Pasiskaityti: Arthur - 
witz. M. D. Strokes and 
.Prevention, Ajo ve Book.

'žfeui susisukti tos ligas" korųpli- 
feciju; To'dėl reikia vištid^'regu 
tinriai su gvdvtojū,tartis ąToraų-1 
ją tiriis dėt cukraligės aptvalky- ' v 

malKS kiekis kfeūjūje yra £6* mi- <j . = ( _ .........
liaramai prtiėnrit Hypenirece-fijk širdimi, ir dėl to jau turėj< 

dvi sifclies ata1?:'s . nėmirtmąs n 
diT. to gulė?o. du kartas ligoni 

gali rištis <u podagra 'ičjė. '* .
t • Po to jis. nesijautė ■ sverkų. Jc 

atsiranda’ gydytojas rengiasi ji guldyti tre-
- :ia karia ligoninėn. Pirma atsi 
gulant, ji< kreipėsi j Chicagoje 
C brolį gydantį gydytoją. Pas 
tarasis susekė, kati jo šĮąpjm 

į rūgštis nebuvo tirta per du kar 
į lūs gulint ligoninėje. Dabar iš.
* tyrus jos kiekis buvę ląbae 
’ lis — net vienuolika procėnti

m-T. (norm- 
Kiti kv-arjo daviniai, 
debalus ir etikių, buvo 

; lūs. . ..
v 
! Dietos prieš podagrą 
: 'ų pagalba sudarkius
* ’’ūgštinęumas —•. oacientur 
! reikėjo gultis ligoninėn, nes an

gi nežiniai < k a u šm a i krūtinei' 
nranyke ir žmogus sugrįžo dar 

. ban.
Matom, kad pasikarti galim- 

ne vien, taip sakaht, kanapine a.

' 8' KRAUJO; SĄSTA®:
>- ril NENORMALUMUI;:^ __ _ tiriant.! _ . . ... .

kad tas asmuo I Kran as susidedi iŠ tftjiį rū-1
.šių cejių. .(raudonųjų? J&hųjų:
-:lęr3ujo feaneliu — celių.'ir iš!
Lkreuio plofeteliū. Kurios Mėly- j
yAę.ja' kraūję krėšėjimeyuplan-( tiems. Londone vynu daryklose 

kieranenf ypatingame sintyje, i beveik visi darbininkai negaluo

Amerikoje Mes Nutolome 
» Nuo Savu Dvasiniu Pareigų

Mes, čia gyvendami, nutolo
me ir atitrukome nuo tu mūsų 
tėvu laba veikų tradicijų. In- 
dūstrijes, ekonominės sunkeny
bės. naujas gyvenimo būdas ir 
nauji papročiai išblaško mus- ir 
mes nepajėgiame savo dvasią pa- 
pildytii kilniomis mintimis^ Reli
gine praktika.

Dar čia mums prisideda mėtų 
našta. Vargstame iš vienatvės 
ir nuobodumo. Mes sukamės is 
gyvenimo ir galvojame: kas<to- 
l.au? Gėrei 4kad gųžių i 
mūšų Artins renginis gyveęįrtias. 
Kitas — nebažnytini.', tegul susi
kaupia kitam- gero tiokšdąmas 
ir kiek pajėgiant kitam pasitar
naudamas. Tai vis bus lygiai ge

nai nučiū >avumis ras savo senvvo akumuliatoriaus ' - 1 k' Si '• ■ " • ’m ’ t gyvenimo 
saiilėĮėidis nebus taip nuolydis. 
Mat,’-gamtoje ir pensininko gy-

Ūm~ reiškia padidinta tos rūgs 
ties kiekį kraujuje. Toks pagau-

(gout) — poniška liga, nes ji am 
paveldėto pagrindo 
persfvalgantiėmš b girtau j u n

4-6 mg. procentai) 
įskaitai! 

i norms’.

«M a iTwei fw^wt
wc# iAve «M ->-^į>k#
<ppy inMjBt nr“***—^ Xr v*>v»

<c» XdtaJ< «c«nm* & tekt tE>r 
ji rw»r% Pb*t o«Lr » jųuj dr*®.®* 
*• ’-><■ * t»r*r AaĄ «<rr )>'"•
Vaj can Dm <-»a w p ycv trf".

•^Lsj ’ ttr -i r.-.< tfe Ftyr •

-■■ •»■* t»ž* ■ •. ■■ ■„ < 1, . ,.’ - K -
Mį W»

X’*'-
*>*»«' W \,

Perrūgštų jį — visvierr jis šir- 
fic> atakos gali neišvengti.

Ne tik širdimi reikia rūpintis, 
4bąt ir visomis kūno- dalimis, is- 
.kaitant ir smegenis. Tik tada ga
lėsime tikėtis išvengimo stroko.

* * ♦

10. TABAKO RŪKYMAS

Pagal statistikos duomenis, ta- 
□ako rūkvunas yra stroko pri- 
Šaiikėjčrs, Jau inūms žinomi Fra
mingham studijų daviniai: rū 
l^mas yra stiprus prišauktas 
Visokių širdies — Kraujagyslių 
negerumų, įskaitant arterioskle-

isozę. O pastalėj i šaukte šaukia 
stroką! Todėl minėtoje studijoje.
"buvo l’ibai ryšku ’siroko gausu 
?rūąs pas labai didėlius rūkorius 
į Dar ir kitos studijos nurodo, j 
?banašų rūkymo santyki iri stro
ku: kuo daugiau rųkonia. ,t|ĮO 

į daugiau j
Trumpai — dtirtai kalbant taba 

fro rūkymą.' tarp tampriai riša- j 
.'j.su stiuku, kad kiekvienam vy^cj[n.j{xnjs mjntimis. venimas savo panašumu eina kr

tii ir moteriškei reisia mesti rū-£ . ' . .
kins .dabar, dar^šiandien, o Metas-Ir žmogaiLs Gy
te tada, kai jau strokas ąisiran

ir vais 1 
kraujo 

ne

šis gyvenimiškas pa 
kiekvieną pensininke 
vispusiškam gydymui

Hebūs kran o talka), bet ir pc 
n’ušku šniūru — podargos įmigai 
ba.

• Tegnl
vyzdys
nuteikia
(j ne vifen tik viena dalele -aVa1 F •‘ J
Sveikatas prižiūrint Matoiiį kad 
šfeli žmogus turėti nesaldu |i ne 
nebų kraują, bet jei jįę-turės

• lai

Anko- 
theyr;

GILIOS MINTYS

Kiekvienanf reikia pakartoti
nai. kasdien prisikrauti savo dva 
)nį akumuliatorių, savą asmeny
be papildyti grėromis. ijirbtaiko- 
mis. .kilniomis mintimis.,,Įpraš
ome sukaupti kasdien Skeletai

stroko >u J laukiat^ ^pintimis gėrindami-^ąyu^ nesi- Lpri^rovimas. Tada 
- drufciiį kalbant, ta^a- pįlkiinu^ pasr11 — J-iT ~ - - ■ ■

j sionus' kui
__ _ Galime paąįftaudcti ir 

kim. Juozo Juoževičiaus 
£ kilniomis mintimis. * - * - .*

JAUŠM1NIS — EMOCINIS £ 
NENORMALUMAS

Nuolatihi< emocinis persitem * 
r-rmaV, tėi htėūkniekių iš iygs- 

žaros- išė’inknr kenkia širdžiai. ; 
" u-te rijoms ir ^iėrvams. Tik npr 

nalus TPažavunaš i gyvenimo 
nesklandumus mums naudą ne- 
:a- Permprus jaudinimai ke 7 
ia kraujo riebumą, greitim 

r kierozę ir didin? kraujo pūdi. t 
t- Aiškiu kad reikia imti save
* lagan ir tvarkytis su perdėtu jau- ■ 

rumu. Pamėgimas gėle< žiedo r
-•įlomi gėrėjimasis ramina žmo

ų. Doru žmonių būrcjL veikia ? 
įminančiai musu karštakošišku, 
na. Kiekvienas savaip raminki 
>i> ir tureni s#vo sveikatą gc-

* i irkime. Malda, daina, giesme i.-
i gerai pydo mūsų nervus. O 

i Tip p<Tt ir sveikomis — kilnio- 
r* nis mintimis už^.iėmimas svei 
' riati muš nuteikia. Sveikas nu

‘ teikimas pydo mūsų kūną.
Tik liaukimės visų pirma grieb 

? is už Vnlhmroar kito panašai^ 
.i *a:sto. Daugiausia tokiais atve- 
z ;»is ką gali paimti besijaudinan- 
t J moteriškė, tai Valeriono lašu c 
r* nit cukraus, i \

’ * - t . L
t Pavojus stroko žvmiaj Dailidė- .

’1.

A.-Skirka

ja f koją;

vertimas Turi Panašumą

Lietuvio sodyboje, Alvudo pažmonyje pensininkai klau- 
s()§i sveikatos praneši mo. Priekyje kultūrinės progra
mos pildytoja Marija NaujelLnė; (M. Nagio nuotrj

• Lietuviai ir jų gentys buvo J .siuita, kidba. Todėl chromninkai 
giliai tiki žrnioiiės. Jau nuo tų tai-j iy. kelialttYai. lietuvių kalbos ne- 

žinodami, tų apeigų nesuprasda- 
0 ir premies bei maldau kai jas 

i(n šydr.vo. iškreipdavo. Del šių 
gerbė medžius, su i^js kaįbėda-!■ Mr^ipymu :’prašym.-!i kartais vi- 
VO'i, dėkodami die\^is už ge • ,-iškai-ftetmi vertės, kadangi iš-

kų. .kada istori a . pradeda juos 
minėti, visada-, pabrėžiama, jog 
jie giliai garbino s:tve (tfcvus.

Vo<i, dėkodami die\&hs už ge 
ią derlių, priešo migli Įėjimą it. kraipytuose aprašymuose n«±>e- 
kirus pps-sęknT-us. (...) Ners ii 
'vetimuju voklomi, jie visas ti 
kybines apeigas

gapuuLSiiro>:i rimtų pėdsakų rie
tuvių kalboje.

atlikdavo savo’- (iMažoji Lietuva"

ILGIUOSI f AV^S.

Tave myliu tyriausia širdies meile, 
Tave sapnuos kas naktį aš regiu- 
Ryto maldoj kartoju Tavo vardą 
Ir vakare — su liūdesiu giliu.

Tave matau tamsiausią gūdžią naktj, 
Tu man šviesi švfet iausia žvaigždele. 
Tave matau, kai rytuos saulė teka, 
Tu man esi gyvenimo dalią. .’ . .

Tu man brangi jaunystės- atminimais^ 
Svajinga meilė ir kilniais jausmais. 
Čia vienišas klajoju nusiminęs.
Ilgiuos Tavęs su p rantytai š namais. 1

Tavęs ilgiui su vasarom auksinėm, 
Žydriu dangum, šilojais ir kaliais. 
T’av^s ilgiuos su tetikės ramunėm, 
Ilgesio daih<f aidint vakarais.'

Nrio 1914 metų
* *,Koi£,tAD SAV- 

v ■ hųimrmn <r
*<nu ąa.<k(*Ai n»ĮI<>)N< viso* 
iO*u arivlfot** f>bknjarrM> 
nm< »»f mrVmc p»r(w<v*n ♦*-» 

Sle? norėtum bū 
•hitn.< naįtfinsi ir ateityje

apdraustbt' 
•1M r«X».

2657 W. 6$th STf EET 
Otic^O^ U. 60629

. Te( J4Ž

SO. HĄRLEM AME.
ŠriRįAirvJ IL &CM5J 

1«C 59t *<OU

Ml
. MIDLAND

FEDERAL
SAVINGS
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4A4Č ARCHER AVFNŪV.

Chicago, IL R0fi32 
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fPK&BOMS BUVO PASTABUS ŽMOGUS

(I>ihys)

\iicd>K .Įjpi^n, jnljlon^hygo.h’ę i. Angliškai jis nemokėjo, bet 
•jis jau kalbėjo be gimtosios lie
tuvių kalbos, dar rusiškai len-

pąįi^Į ,8P
įū--ižięt’s IfetvYįų i»e-

if yra,. tįjiĮ kiiĮpi ir latviškai. Šios kalbos 
jię ja^u ^įa*

-ęįšiokai d«tl 
tai net jp. 90
tų ^ibjuuį, Mb* jį
SAętiŽffeJilė įf JlORtnę kįias >uib'

^|»4efis. amerikiečiu

iūto padėjo, n'e$ sivikalbę- 
1iįs daug lengviau įkelti koją į 
b^TiųrM dirbtuvę

Jc.kūbbųis btfvę pastabus jau 
kublis. J& tiirerd palinkimą j 
naeidhaniką. Mokytis jis negalėjo 
eiti, bet būdamas pastabus, jis 
bestebėdamas dirbančius žmo- 

___  . n$$, pate išmoko dirbu reiklia- 
^fyaiiįįis y:jąuku irrūt- >gys darbūs, šrūrtįnečio pradžio- 

nę-1įe. jų tęvai buvo priversti važiuo 
* - -t -■ W . • • VI . • T-dar 3(X mętų'iife- tip, jų tęvai buvo priversti važiuo

: .W dAirgimia ’sųdsj ti į Rygą uždarbio ieškoti. Jie 
rčj fihpjąirlndi. Yya kėli visaį'piu^ lUUs>vęzę ir pęnkmetį Jonuką.1

kūrife-’ėrtėįaJtjlęūbonioAafti-

įįhm-įrifn kojom;,day Jei".

> fe j^įš?'JpJĮūbpnfe - $'?-;
jokios aitt-: 
ijsįferežaa 

s Įt»i-' 
gaudėjjį1/fipljųjįųs Tiąrntiėjū naų- 
>u "UaūrieeSail"Daktarą Ų; gydyto/ 
fąfJ^ŽHii^A'igįi labai taisė
įri pųįfeaiĮ.^y^i^) <? J-bnaš Jpku- 

.kad jis jdip- 
Įomū^trb.tnįęįamaš,.Amerikoje 

ipžiniėriaųs

<1*1

lai man ikyk

Jokūbonis
ias our is. Jos bu\o sinkios ir ne- 
žsidurinėjo Raižė šlifuotu^ ak-

si rado

liau ne/ažiavo Jis pasikvietė in- Eai patenkintas ii man ssktsl 
žinterifs, kad pataisytų, bet pa- • dirbti, — atsakė Jokūbonis.

Visų italų t-rpe pasklido žiniasiido. kad tiš buvo neparmstai
didelis darbas, reikia nuimti vi-| apie Jokūbonį ir jo atliktą dar
<< motoro dangtį.

Kapitonas, negalėdaanas mokė
Jokūbo-js r įėjo, tutj-tu r.us-• ti šimtus do'erių. telefonų kny- 

tatė, kad duru sraigtai buvo ?t- Į f oje susirado Co'k and Chick 
ištikę, sulankstyti. Porą išsisuko. į mechanikų bendrovę, o tada sa-

Giižo i dirbtuvę, smade
.s migius, pasiė nė tinka 
or’i's t:ž->uktir.’iis. Dar pa 
koletą

mus 
iėm< 
c-Aio.

ų sraigtų ir

Jo-

'/*S

s^vp' ’^yyenimb

Beslaūkicdamas Rygos priemies-Į 
Žids ųj peties centro .gatvėmis Jo-: 
mi£o dėmėsi atkreipė laikrodi1-] 
pinkai. | laikrodžių-krautuvę, ar;l 
•dirbtuvę vaikas nedrįso įžengei, 
bet ife Ipokėįb stebėti pro langą, 
’kaip laikrodininkai taiso laikro-Į ... ------------------  ------
:džius. To.jam užteko, kad ir jis]:
pradėtų iaikrotižius taisyti. į Jonas nors jis nieko nesakė. V ė- -tati 

'- įįiėhbmte tėvas gavo darbo di-j Hau turėjo pasakyti, kur jis ta kus. 
deĮėje "dirbtuvėje, o naktimis “budilninką rado^ kaip ji patai-j 
prižiūrėdavo dideli kiemą,.) ku- 
tj-* Latvijos ir Lietuvos ūkinin- 
kai-atveždavo javus,'iškinkydavo 
4‘rkįius, *uos pažerdavo, o patys 
' niėgdavo Sėdėti savo, vėžintuose, 
arit javu..Tarp-tų vežimu trin- pastabumo. Jono amato jis 

:dąypsi‘.ir Jonukas? Jis kl'ausyda- nesuprato. Pastabumas Jonui pa 
kVbSi"kalbų ir dainų. Tame kieme 
,Jis-pramoko- latviškai ir rusiškai. 
Šuvažia\’usiėji ūkininkai ne tik 
'tąi'P-^ayęs kalbėdavosi, bet, ap- 
•tarę, visus "reikalus, jie i’žtrauk- 
■_<Uvotir dainas.- Dainuodavo lietu 
vištai? bet kai kada ir rusiškai..

-jis dar-ir šiandien atsimena tasl^avo nuobodu.
Jis išėjo į kitą dirbtuvę. Ten

Jonas Jokūbonis

at va 
r aps’stcjo prie

Maxveil ir State susirado butą, 
tai nuėjo i miestą darbo ieškoti.

Užėjo į nedidelę Cook and 
Chick dirbtu.vėlę, kurioje buvo 
kelies mašinos sraigtams gamin
ti.

e iš Gardnerio 
sė ir paleido. Tėvas išklausė iv' Įiavo į Chicagą iv 
tarė:

— Jonas bus inžinierius.
Apie vyresni vaiką tėvas nie

ko nesakė, nes tas nerodė Jono 
ir

dėjo ir Gardneryje. Jis įstengė 
’išmokti viską, ką toje dirbtuvėje 
gamino. Už 3 mėnesiu jis jau 
viską žinojo. Jis galėdavo atlik-, 
ti bet kurį darbą, kokį tore dirb-j 
tuvėje gamino- Kada viską išme-. 
ko, tai toje dirbtuvėje jam bū-

Tįajcio Jis įn&urėjo j o ąd - 
gyve- 

■angli^ar

"SUTik u-j ą.užrašyti, p < dar

d'alpcfšTt ^aji padainuoti. jįs ;§ėjo i kitą dirbtuvę. Ten
;'.^®^^BibJ^.šiūrėje Jonas rado1 pamoko k^’miinėtoj dirbtuvė- 
šeĮią^.,apdulkėjusį ir neinantį] 

fįjjjkrodį .«Tą_ ląikfbdį jis. išrengė 
^į&^ih^įb;;Svarbiaųšia žiūrė -

■ jtl'-įkad/.dalis' galėtų ir .vėl-sudėti
įąip/fkaip.Jęs buvo sudėtos. Vi- 
sąs dališ gražiai nuvalė. Rūdis

neinanti

^jĮ^^^i^ždirbtū.yB'jr  motėj o įp a- 
nedirba jo 
sžsetvfimU: 
/tetHbihin

Sitvo, p dar vėliau visa gražiai 
sitepaudė. kad oeišlakstytų ir he- 

' išperų; Kai- viskas buvo savo 
:riętbje<taihųstatė valandas, mi- 
nųtes ir užsuko. , j 

^;jT.ėvui.;:grįžus;iš darbo ir vi 
' prie vakarienės,

;e gaminėj Iš antros dirbtuvės 
ėjo į treėią;. J porą metų jis apė
jo visas Gardnerio dirbtuves. 
Tai buvo jo kolegija.

Jis pramoko, ką kiekvienoje 
:dirbtuvėje; dirbo. Jam taip pat 
; buvo aišku, kaip buvo atlikti vi
si paruošiamieji darbai/ Viena 

‘ kapojo vinis, kitoje suko sraig
tus (sriubas), trečioj gręžė sky
les, ketvirtoje gamino liktarnas, 
dar kitoje noragus, raktus, uk- 
nolius, spynas, užraktus, seifus, i

— Ar turite darbo? — pa 
klausė Jokūbonis dirbtuvės ve
dėjo ir padėjo ant grindų savo 
rr.aišeli sr. būtiniausiais įrankiais.

— O ką tu moki?
— Aš viską moku. — atsakė 

namas inžinierius.
— Ar gali pataisyti dideles ge

ležines duris
— O kodėl ne? Kbkios' įcs du

rys? . į
Dirbtuvės savininkas bp/1 auši

nėjo Jokūboni. kur jis diį’bo, ka 
da Chicagon atvažiavo, įkokius 
liudijimus turi. Jonas janį papa
sakojo, ką jis dirbo kokioje dirt 
tuvėse. Dirbtuvės vedėjas buvo 
pats savininkas. Jam davė adre
są, vardą, pavardę, papasakojo 
kaip nuvažiuoti ir apžafereti du
ris. J j

— Gerai apžiūrėk. JSef reikės
4-----

bą ‘šnypštančio” italų laivui.
Kada Jokūbunis tilpo tos dirb

tuvės savininkas įai darbo jaiu 
niekada netrūko. į

Tuo tarpu jis vedė, išaugina 
*2 dukras. Abiejų vyrai trnQ 
* Cook and Chick bendrovės sa- 
' vininkais. Jie iš Jokūbonio iš-

c: I vrninkas pasiuntė į uostą Jokū- 
conį. Jis apžiūrėjo pečiu, nusta
tė iš kur garai šnypščia ir nus-

I tatėė, kad buvo nulūžęs pečiaus | jroko dirbti toje dirbtuvėje, ve*
I vienas sraigtas. Kiti atsuko nulū- de ir gyveno.. Vienas žentas tui 

rėjo anūką, kurs kaip Jokūbo!,,. 
n»s, buvo pastabus ir išmoko Jo* / 
kūboric amato, šiandie jis yra"’ 
tos dirbtuvės savininkas.

Jokūbonis abiem vetlusioną 
dukterini nupirko namus. A i 
jos buvo atėjusios į sukaktuvinį 
■minėjimą ir džiaugėsi, kad jųjų 
*ėvą pagerbė toks gausus būre-/ 
. n žmonių.

zt'sia dalį, bet nepajėgė išlupti 
apsčioje užlužusios dalies.

Jokūbonis apžiūrėjo pečiu- pa
sakė kapitonui, kad jis tą pe
čių pataisys. Kapitonas norėjo 
patirti, kiek jam tas darbas kū
nuos. Jam pasakė, kiek kainuos 
už kiekvieną darbo valandą. Ka
pitonas leido jam pradėti darbą. 
Jis pirmiausia atsuko viršutinę

i sraigto dalį, o vėliau pragręžę, piabar Jonas Jokūbonis rašo 
’ skylutę užlūžusiame sraigte, pri-1 ____ !.........................................n^.;

Savininkas nenorėt o patikėti,] pylė aliejaus, kad atleistų, o yė- 
kad jis į 3 valandas būtų visai |jaU Įkalė trikampį.kaltelį, pasu- 
mklypusias duris ] 
<ėdo i vežimą, nuvažiavo, viską 
-ipžiūiėjo. Savininkas džiaugėsi, 
kad viskas gerai buvo pataisyta. 
Buvo likęs tiktai nudraskytas 
grindų šlifuotas akmuo. Jokūbo- 
nis ir tą būtų galėjęs užlyginti, 
bet neturėjo medžiagos. Savinin 
kas ranka numojo ir liepė už
miršit.

Jokūbonis taisė duris, langus, 
pečius, Įvairias mašinas. Savinin 
kas buvo patenkintas, nes galėjo 
kelis kartus brangiau uždirbti, 
negu jam kainavo. Pradžioje jam 
pasiūlė kelis tos bendrovės še
rius, o vėliau pardavė jų daugiau. 
Už kelių metų jis tapo tos dirb
tuvės savininkas. Vieną ■ didelį 
dalyką jis padarė, kurid^ž&ię- 
riai be šimtų dolerių pradėti, ne
norėjo.

Vienas italu laivas atvežė į 
Chicagą kelis šimtus.statinių vy
no, alyvų aliejaus, itališkų sū
riu ir kitokio maisto. Laivas pra
plaukė didžiausius ežerus ir ka
nalus, bet jam sugedo pečius. 
Laivais pradėjo šnypšti, garai ėjo 
pro-dangčio plyšį, bet laivo sraig 
tu nestūmė, neturėjo jėgos. 

Laivo kapitonas šiaip taip at
skubėjo Į Chicagos uostą, bet to-

prie namo. Duris 
tiekiai nustatė. Iš-i?<ivė ė Jas

į aukė sulankstytus sraigtus, sky 
.nLts iškrapštė ir naujais sraig- 
~is v’ ką pri akinėjo.

Jos ats:darinėjo ir už<idarinė- 
g reHau negu naujos. Jas ište-

ė najno piižiūtėtojui- kad uu- 
ys buvo kaip naujos. Baigęs dar- 

?a. ižo i dirbtuve.
t O - w *•

pataisęs. Jiedu] k0 Į atbulą pusę «’r ištraukė už- 
lūžusį sraigtą.

Kapitonas paseko iš džiaugs
mo. Jis sekė Jokūbonio darbą ir 
įsitikino, kad Jokiibonis patai
sys. Kada jis Įsuko ip priveržė 
naują sraigtą, tai kapitonas- pa
klausė, kiek tas darbas kainuo
ja.

— Trys doleriai.ir 40 centų, — 
atsakė Jokūbonis.

Kapitonas išsitraukė iš kiše
nės $20, atidavė Jokūboniui ii- 
pasakė, kad šiandien Į dirbtuvę 
daugiau nebegrįžtų, bet eitų į 
miestą ir paūžtų, kad turėtų 
“good time”.

— Žinai 'kada as turiu “good 
1ime”? — paklausė kapitono Jo
kūbonis.

— Kada atlieku gerai darbą

savo atsiminimus, kurines tikisi 
pabaigti dar šimto metu nesu-' 
laukęs. Jis taip rašo, kad kiti lie
tuviai galėtų iš jo pasimokyti — 
baigė kalbą Gudelis.

— Kongreso atstovas Phl Cra-. 
ne ruošiasi kandidatuoji prieš 
Stevensoną Illinois valstijoje.

Mikn Šileikio apsakymo knyga • 
“Liucija” jau atspausdinta.

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

kymai, 184 psl. Kains S5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729-So. Campbell

Ąve., Chicago, IL 60629.

č
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| SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvi^ fraternaUnė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti Jau per 97 metus, % -r- . > - ■

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuot 
darbus dirba. $ y

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS’KLUONUS dolerį 
apdraudų savo nariams.

SLA - apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelB0» 
nariams patarnauja tik savišalpos, pagrindu. 
Kiekvienas lietu,vis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000*

SLA—apdraudžia ir Taupomąja spdrauda .— Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir. jų gyvenimo pradžiai.. * - ; j‘

SLA— vaikus apdraudžia pigia terminuota apdraudx: ~ž 
$1,000 apdraudoš sumą:temoka tik S3.00/metami. .

- kuopu yra visose lietuviu -kolonijose. - 
Kreipkitės į savo apylinkės kuopų veikėjus,. 
jie Jums mielai naselbes J SLA įsirašyti

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

LTTHUAMIAN ALLIANCE OF AMERICA 

307 W. 30th St, New Yor^NX 10001
Teh (212) 563-2210

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininke Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WET J.S peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujieną administracijoje. 
Knygos kaina — $3.9. 
siuntimu).

i

■ įtenkintas, ir

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
1.

f /t/DAINŲ IYĖTMS LAUKUOSE, poet^ ralytėj*' H 
tta^į lokiu pirmūnės Juosės Ttičdūnienėt atsiminimai apie daim

Ji'Morfhl ir eigĮ. Idem gkaityif Ir '^dainuoju 
Senui; ‘ ffėrtntla • autorės pafldp stffiuml Ir surinktais duomenim1 
m! uflrašaūią. Studija yra 151 pusL, kainuoja ll 
Lj:f j| ;TO^-ĮMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprai; 

tas fnoao .Adomaičio~ Dėdėi šono gyvenimas. Tai ne aauas 
jyrttimo brnofp apralymas, bet tiksli to laikotarpio buities Mt- 
ratftrin* amdija, .iiMkirrtyU akiraneliaiR ‘Ta ’200 pusią,Iij teayr 
plMu04ėx&Į
7 < LdJSTU V lik AKIS PAMARYS, Henriko Tomo-TamsJasx'
JBomlal paniyti rtudija įpie Rytprflrfus. remiantis Pakalni* 
Labguvos apakrifip- duomenim!* Aprsžytnal {domūs kiekvieno 
SetayfuL L^nys niuatruotes auottyukomk. pabaldoje duodam 
ritorardffa pavadtnlma*,!? Jtj rentiniai J rokieftp kalba- Lab? 
aaa<nfoj» Į3I pusk knygoj? yr* Rytprdaftj tarn alalia Kaina

.į.tl K4 GAUMW LIMA, ralytojoe FMtrnnAMs Orintaltės «t» 
mfttftTiati tr mhrtyv apie «*menis ir vietas oaprtl. Livru voj e tr pi 
tualriata boMhMki? okupacijos nartais. Knyga turi 534 pualaph 
bet kainuoja tfk U.

• TULTCS JANONIS, poetM Ir revoHudonieriu*, nerspr. 
I" klaidingai Interpretuojama* gyvenime tr politikoje'; tik » 

rtrgfo Jalinsko knygoje <pfe Juliau* Janonio gyvenimą tr po 
MJa. Dabar būtu Ji ralima pavadinti kovotoju ui fanogau* tais* 
Kiyja y-a fideMo tarauto, M? pn*Up<a. kainuoji M,

Dr. Kario Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS, 
(D tomu .........       110.00

2759 W. 71st St., Chicago, Bl
» EtTESTINGA.' iSPILDOAU RECEPTAI » FANNIE MAY SAL- 

D UK YNAI • KOSMETIKOS RETKVENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
5 raL ryto iki 10 vaL vakaro.

HLMANj B.S., Registruotai vztetimnkšj

Forconstipc/./n relief tomortw ; 
, reachforBX-LAXtoniqht , į

Ex-Lax helps restore your system s own natural 
rhythm overright. Gently. Dependably. Try it tonight. a 
You’ll like the relief in the morning. 
Chocolated or pills, Ex-Lax is_ ' — 
•‘The Overnight Wonder?*

Read label and follow 
directions.
C Ex-Lax. Inc., 19S2 50 metu studijavęs, kaip

2.

3.

3.

Prof. Vadovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl.
H dalis, 229 psl.

Miko šileikio, LIUCIJA, proza. 178 psL _________—

Janinos Narūnės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl.

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

J. VenebTO*, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.

jfi.00
$6.00

$5.00

$5-00

14.00

NAUJIENOS, 1729 So. Hateted St., Chicago, m. 60608 dųv 
J kite čekj Ir pridSktw rien* dolerį persiuntimo IžlakJomA.

700 puslapių knyga. kurion sudėjo viską, kas bet kada tr 
J-et kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviu* 
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kurt Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslini vertimu* 

fr patarė mums toliau studijuoti. j

OT KJ«6 baltai

tfL.

šeštad. — Pirm.. Sat — Mond., October 26 — 28. 198?
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pateikiama nemažai įdomių faktų, kurių nepavadinai 
“kommąstine propaganda”. Ir jis išsako ištisą eilę tokių 
faktų aprašytų atsiminimų knygose išleistose JAV-se, 
kurie liudija, kad jau buvo pribrendęs reikalas Lietuvos 
liaudį išlasvinti.

Taigi, ją Maskva ir išlaisvino. Jai atnešė “laisvę” ir
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“gerbūvį”. Nestebėtina, kad “tarybinėje” Lietuvoje atsi
minimų rašovai, už jų niekšingą okupantui pasitarnavi- 
mą apmokami “riebiais” rubliais. Aišku, kad tokiais at
siminimais ir okupuotos Lietuvos jaunimui pristatomas 
nepriklausomos Lietuvos gyvenimas.

Tikrai, tenka labai apgailestauti, kad tokių atsimini
mų rašėjų atsiranda ir išeivijoje, kurie savo atsimini
muose atvaizduoja nepriklausomos Lietuvos gyvenimą, 
labai juodomis spalvomis. Jie išviešina nepriklausomoje 
Lietuvoje pasitaikiusius nesklandumus, kivirčus, bei val
džios padalytas klaidas, lyg jie nežinotų, kad šiuo metu, 
tokie atsiminimai yra netiesioginis pasitarnavimas oku
pantui skleisti apie buvusią nepakenčiamą ir žiaurią būk 
lę žmonių Lietuvoje.

Tad, reik labai nustebti ir Antano Masionio, Drauge 
atspausdintais atsiminimais apie ateitininkijos būklę 
tautininkų valdžios metu. Jo atsiminimai tikriausiai bus 
medžiaga “Tėviškės” d-jos oficiozo redaktoriams skleis
ti melo propagandą apie buvusią neprik. Lietuvoje žmo
nių gyvenimo pasibaisėtiną būklę. Jie galės kartoti jau

Antanas Petrikonis < y -1 - ' “Peizažas”

GEORGE BUSH TARĖSI SU 
uaią, sąyo ausujuiumus .utsKiesii AteiunuiKų kongreso PARTIJOS SėEKBST^ĘIUM

Tau? raiiAU suprasti, Kodėl A Matonis radp rei-

LIETUVOS IR LATVIJOS JAUNLMAS

ATSIMINIMAI, KURIE PASITARNAUJA LIE
TUVOS OKUPANTUI

Reikia pasakyti, kad jau turime išeivijoje gyvenančių 
lietuvių prirašytų atsiminimų. Vieni jų prirašė gan 
stambius tomus, kiti tikųžpiĮfiė laikraščių atkarpas. To
kių atsiminimų turinys įvairus- Vieni jų aprašė vykusias, 
kovas dėl Lieuvos laistės. Ife savo kančias iškentėtas 
kagėbistų tardymo kamerose, žiaurią būklę Sibiro gula
guose, kalėjimuose ar nacių kacetuose.

Nemažai atsiminimų yra prirašyta ir okupuotoje Lie
tuvoje. Tokių atsiminimų rašovai dažniausiai yra oku
pantui parsidavėliai, kurie savo atsiminimuose Lietuvos 
gyvenimą, juodžiausiomis spalvomis piešia nepriklauso
mos Lietuves veikėjus, valstybininkus, juos pravardžio- 
ja buržuaz. nacionalistais, partizanus — banditais? Jie 
nepriklausomą Lietuvą vaizduoja, kaip kraštą, kuriame 
viešpatavo darbo žmogaus žiauri priespauda ir jo besai
kis išnaudojimas.

Jų tokie atsiminimai mus nestebina. Kadangi, jie tuo. 
siekia įsitikti “duondavėjui” — okupantui. Jie žino, kad 
jų atsiminimai okupantui yra naudingi. Jis jais pasirem
damas skelbia laisvam pasauliui pasiteisinimą, kad buvo 
būtinas reikalas Lietuvos liaudį išvaduoti iš pasibaisėti
nos būklės. Mat, tokį būtiną reikalą patvirtina faktai, 
kuriuos patys lietuviai savo atsiminimuose aprašo. Ir 
tai tie, kurie patys yra išgyvenę ir iškentėję tokią pasi
baisėtiną priespaudą, valdant buržuaziniems nacionalis
tams. Tokius faktus liudija ne tik tie, kurie gyvena “ta
rybinėje” Lietuvoje, bet ir išeivijoje. Taip rašo “Tėviš
kės” draugijos oficiozo (Gimt. Krš. nr. 34) žurnalistas Jo 
nas Rinkevičius: “Atsiminimų knygose išleistose JAV,

i paminėto žurnalisto pareiškimą, kad A. Masionio atsi- 
Į minimai tai jau ne ta “komunistinė propagandą”- Jis jau 

net rašo, kad Lietuvoje egzistavo koncent. stovyklos, 
išvežimai ir etapai. Ir tą rašo tas, kuris šiuo metu gyve
na išeivijoje. "• >

Tiesa, niekas A. Masioniui negali uždrausti atsimini
mus rašyti, ir Mykolui Drangai editorialu Drauge juos 
ginti, kad A. Masionis gerai padarė, kad šiuo metu to
kius atsiminimus atspausdino. Bet taip pat niekas nega
lį paneigti, kadi jo ar kitų panašūs atsiminimai riepatai- 
nauja okupantui niekinti nepriklausomos Lietuvos gyve
nimą. ■. -'į "

Sunku suprasti, kodėl A. Masionis, rado reikalą, gyve
nantis išeivijoje, spausdinti tokius atsiminimus, kurie 
daugiau ar mažiau parems okupanto skleidžiamus šmeiž
tus apie nepriklausomą Lietuvą. Lyg jis nežinotų, kad 
mes išeivijoje esame pavergtųjų lietuvių šaukiaiįęiu bal
su, dėl tų tragiškų faktų, kurie šiariftien vykstą paverg
toje Lietuvoje. Ir kiek mums tokių tragiškų faktų at- 
>kledžia jų pogrindyje paraešta spauda. Lyg sąmoningai 
ir nesąmoningai tokių atsiminimų rašytojų noras, išei
vijos dėmesį nukreipti ne į okupuotos Lietuvos dabartinę 
būklę, bet į tolimą praeitį, Į tuos tuomet iškilusius tarpu- 
avio kivirčius, nesklandumus bei valdžios padalytas 

klaidas. Juos prisiminę, vieni kitiems “svilintume” akis 
m keliame tarpusavius nesusipratimus. Kas pasitarnau
ja okupantui pateisinti Lietuvos užgrobimą.

Pagaliau, mes esame giliai įsitikinę, kad Lietuva anks
čiau ar vėliau iš okupacinės vergijos išsilaisvins. Tada ir 
ous laikas panagrinėti ir tuos nepriklausomoje Lietuvo
je vykusius kivirčius, klaidas ir nesusipratimus. Tada 
mūsų istorikai, bešališkai išnagrinėję tokius faktus, tars 
savo žodį, kad iš buvusių klaidų reikia pasimokyti ir jų 
daugiau nebekartoti.

mietu ? Juk jie yrą ne kas kita, kaip jq "atsiskaitymas ’-.su 
tautininkų valdžia ir jos tarnautojais- Alan rodos .tekio 
jubiliająus progą, užuot spausdinęs tokius, ątsimininųis, 
jam labiau pritiko spausdinti pavergtųjų Lietuvių pogrin
dyje su rašytus p?reiškimus, kuriuose atsispindi jų kova 
dei pavergtos tautos ir lietuvio sąžinės laisvės. .;

Dar-keisčiau, kad-A. Masionis, kaip, jis pats rašo, ąjęs 
univversitėte auKstus mokslus, buvęs ne žemos kategori
jos valstybes valdininkas. O be to dar ir Krašto Apsaų-' 
gos ministerijos stipendijatąs. Ir jis nesuvoktų, kad jo .at
siminimai mūsų jaunimui suteiks labai niūrų, rųstų, tie
siog pasibaisėtiną nepriklausomčįs Lietuvos vaizdą.. Kįek 
vienas jų pagalvos, ir-kokie buvo tie niekadėjai valdžios 
tarnautojai, policininkai. Kaip jie bjauriai elgėsi su nie
kuo nenusikaltusiu Antanu Masioniu. ' ■ U- : t

štai, kad ir tokia iš jo atsiminimų citata:, “..-mąne iš
varė kaip didelį nusikaltėli etapu. Taip, kaip buvo, vyk- j 
doma carų laikais, kai buvo vežami į Sibirą knygnešiai 
ir kovotojai vienokiu ąr kitokių būdų prieš caro įtrįes-. 
paudą. Taip, kaip vežė Nijolę Sa(Įūpaįtę, kun, Alfonsą 
Svarinska...” •
Taip pat sunku suprasti Ą. Masionio išdidumą, kurįs.sa- 

moje Lietuvoje. Taigi, nereiktų nustebti,-kad tokie Ą. 
Masionio Drauge atspausdinti atsiminimai, padės oku-' 
pantui parsidavėliams dąr labiau teršti nepriklausomos 
Lietuvos gyvenimą. Ir “Rodinos” oficiozo žurnalistas. Jo
nas Rinkevičius galės ir vėl tvirtinti tai “nekomunistinė 
propaganda”. Tad nepulkite “tarybinės” Lietuvos val
džios, dėl vykdomų trėmimų etapais. Juk ir toje neprik
lausomoje Lietuvoje valdžia tokias priemones naudojo.

Taip pa sunku suprasti A- Masionio išdidumą, kuris sa- 
vo “herojiškumą” sutapatina su Nijolės Sadūnaitės ir jo 
suminėtais kunigais, su tais tautos kankiniais, tautos he
rojais, kurie buvo tremiami ne į tėviškę pas mamą, kurių 
Mariampolės gimnazistai nepalydėjo ovacijomis, juos ly
dėjo žiaurūs kagėbistai — budeliai. Jie buvo tremiami

(Nukelta į 5-psl.) •’

• PEKINAS, U bdeepre- 
'ideotas 6 dienom atskridoi.-į Pe- 

1 liną, . knęi galėtų įssįkąjbėti su 
:■ 3ęirvjGs valdžios 'ąts&vą<$- apie 
, olim.esQji.is abiejų valstybių san 

ykius.
Vicepr. Bush su si tiks su parti- 

ps sekretorium Jąobarigų ų- pre- 
■i-jjeru žai £iangn Kiniečius er- 
.iną Ąųięrikos santykiai, su Tai- 
vanu.,Kinija patenkinta, kad nė- 
•a kayc veiksnių taf-p įąbiejų 

yalstybiu, bet jie nori, ka»Usan- 
.ykiąį-kn Amęrifa'stipriau pieš
usi. Ęiųiečiiai nori prekybas su 
kiųerika,. Jiems - 'taip pat rūpi, 
ad Ai^rika pageriątų -. janty- 
.iits s.41mSR. Kada abi vals-bės 

’■'i^pti ns prekybų, - tai; tada visa-* 
iįe pssdujy įe bus stipresnė tai-

Geųrge R:ish- tįkisį pasimatyti 
.. u Tęugu Ęsiopingii..

- — Naujas, fizikos citras va- 
li^sįKeaStęoį cęntrit. Kainavo 9 
milijonai dųlęrių, turi 12 labo
ratorijų . -' ' • ■ .

— MbkyĮa Shaųan- Čhrista Mc- 
‘ jąu išiųoko, kaip, laikytis 
erdvėje, kai Žemės trauka . pasi
baigia. Ji -skries- sausių 22 ,.d.

7-t ..

— ,Lauw.Į-enųp.e. Fįsh. tylus 
:r ramus investerius. pradėjo la
bai mažomis sumpmfš, bet va- 
>ar, sulaukęs 62 metų, niipirko 
:5% Loew- ąkcių jr atsisėdo su 
•ačiais turtingiausiais ąkcinin- 
<ais. •' ■ ■

— Adlai Stevensop paskyrė 
7 pareigūnus rūpintis geberna- 
oriaus rinkimais.

— Chicagoje gyvenamų i:;, aų 
kaino.-, krinta.

Žemaitė

ŽEMAITE

(Tęsinys)
— Tai ju tėvelis taip jį užaugino. — atsilie

pė Jurgis. Dar Levukas mažas tebebuvo, ka
da pas R’gtrį t rrnavatu - Ką jianorėjo. tą

darė! Kada motina pradės Levuką barti, tuojau 
I tėvas užsfistos, sakys: “Tai mano kavalierius L..
Turi savo penkias mergas, jas veizėk, o Levuku 
nesirūpink!” Kad tėvo nebus namie, tada moti
na nusigavusi liucb nukuoduos už keikimą.

— Baikos! — sako tėvas. — žinoma, jauny- 
! stė — paikystė.... Kas ves, susitvarkys.... Bet 
| koks gyvenimas! Už visos sodos geriau paeina 
j rėžiai...... Išmintinga merga gali už jo eiti.

— O Jėzus Marija!.... tyomis atsidūsėjo 
O nikė.

— Jau laikas vakarienę duoti,— tarė šeimi
ninkė.

Morta atsikėlusi nušluostė stalą,įnešė šauk
štus ir padėjo vakarienę. Susėdo visi, persiženg- 
nejo ir ėmė valgyti bulbių košę su saldžiu pienu. 
Kai jau alkį užmetė, pradėjo šnekučiuoti.

— Ak tu, Die'ali! — sakė motina.— Kas tai 
i do gadynė? Snarglio dar nenusišluosto. o vesti 

baudžias! Ir paršeliui dar pasogos reikia!....
— O ką padalysi, kad tokia mada, — sakė 

tėvas. — Kaip yra sakoma: pigios mėsos — šu
niui sriubos.

Motina pradėjo juoktis.
— Vaikai, klauskit, kiek tata gavo pasogos 

po pačiai.
— Na, kad matušė liepia, tėtušėli, pasakyk, 

kiek gavai pinigų vesdamas?—paklausė Onikė.
Matai vaikuti, man buvo kita: aš buvau

vičvienaitis.... nei brolio, nei sesers.... niekam 
nereikėjo pamokėti... Tėtušis kada mirė, pali
kau dar mažas. Motušė našlė gyveno dar dešim
tį su viršum. Buvo pati šeimininkė -ir šeiminin
kas; mažiausią daiktą žinojo, rikiavo. Kartu va
žiavom į turkų: be jos nieko nei pirkau, nei par
daviau. Paskui, kad ir vieną mane siuntinėjo, 
bet, ką pardavęs, lig paskutinio grašio turėjau 
jai atiduoti arba, kur išleidęs, pasakyti.... Ariel
kos gerti, nei pypkės rūkyti neleido; ką negerai 
padarius, niekuomet manęs nemušė.... bet ge
ruoju taip įkalbės, kad turi pasitaisyti. Prieš 
mirdama sirgo tris nedėlias. Vežiau daktarą ke
lis kartus, vaistai nieko negelbėjo . Matušė lie
pė parvežti kleboną, Kai atliko išpažintį ir visus 
sakramentus atidavė, žmonės išvažinėja... Matu
šė pasišaukė mane, peržengnojo, sako:

“Todėl, jau aš tave jalksiu ...Neverk, taip da
ryk, kaip visada mokiau — |ąu Dievas padės...
Reikia vesti, nepradėk su balamutais, neieškok 
pinigų — turi savo — turi savo; jei tau patinka 
Tadarė, — penks metus tarnauja pas mus, ma
tai pats, kokia dora ir dievobaiminga,—vertesnės 
nerasi Aš tavęs nevęrčiu, tik patariu: su ja ne
pražūsi”.

Klebonas išvažiavo. Mudu su Tavadore ne- 
uastojome nė valandėlės ligpnio.... Trečią dieną 
ir pasimirė. Po (Tęvintinės atsirado piršlių, kaip 
vasarą bimbalu; tas — bagotą, kitas — bagotes-

M IB ■■ ■Mi ni II 1 11 mo——gaff1. K

nę, tas — gražią,’ kitas — dar gražesnę. .' Teikia, 
kaip įmanydami. Nuo visų atsigyniau, sakyda
mas, kad be metinių nevesiu...Į

Sukako metai.Dėl gaspadorystės nepasigedau 
matušės: Tavadorė kaip reikiant pildė „savo-dar
bą. Nuėjau pas kleboną užpirkti mišių, egzekvi
jų ; klausinėjo manęs, kaip vyksta vienam gyven
ti.... Sakau: “Reįkia vesti Daug turiu perša
mų... nežinau, kurią išskirti _

Klebonas sa)«>: “Gyvuly tu, jauti! ar pamir
šai, ką motina mirdama sakę? Veizėk, kad atei
tum poterių su motinos paskirtąja ... Aš jau ži
nau, kaip ji elgiasi, kitos neieškok”. Parėjęs na
mo, dar vargo turėjau su Tatore. Kai pradėjau 
šnekinti, kad eitų už manęs,. ta, kad ta pastatė 
akis!.... Sako: “Iš savo kojų pasijuok ne iš ma
nęs; aš. tau ne jokia paniška nesu. .Metų gale už
mokėsi algą, ir išeisiu”-

Vargau, „vargau, kolei itivediiru poterių. 
Tada klebonas jai išdėjo,kad mirštančios motinos 
žodžius reikia pildyti, o prie to, tur būtjjr Die- 
vo valia esanti A, ?• •’ ■ t wjr jįj-

* (Bus daugiau) ’ U -

SKAITĄ 'NAUJIENOS4* *
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iucaxiu.es


Iš operetės “Čigonų baronas

sustyrėti

T-' - -

prasa

Aikštės automobiliams pastatyti

NUOŠIRDI PADĖKA LACKAWICZMotina ir sūnūs
PERKRAUSTYMA1

Mūšią mylimas vyras, tėvelis ir seneli iu Direktoriai

ROŽĖS TIJŪNIENĖS PAUR^TĖS

VASAITIS-BUTKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

rm

“kas neimamai pasitarnavo ir pačiam jubiliejui; Iki šiol 
.•išeivijoje, kiekvienas suruoštas kurios nors organizaci
jos ar giiipės-.pamiriėjimas, nepaisant ideologinių. ar par
tinių skirtumų, patriotai lietuviai-nevengdavo juos daly

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103rd Street 
Viludos pafal srsttarimą

im S. Manheim RA. Wcstcheatwr, IIL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienosuia 

Ir iu antrą šeštadienį 8—8 t*L 
TeL: 562-2727 arba 562-2728

garbingus kąrius, tikriausiai ne vienas patriotas nesiry 
z®-dąįyyąuti^Įr. jubiliejaus iškilmėse.

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 West 63rd Street 

Valandos: an trad. 1—4 popiet, 
■ ketvirtad. 5—7 raL vat 

talafenas: /76-2830, 
iazicencljos tėlaf.: 448-5545

KAZĖ BRAZDŽIONYTE 
Programos vedėja

- Herman Panta atsiuntė kli 
bui laišką iš Montanos; Jis svėi

7159'Sb. Maplewood Ave. 
Chicago, IL 60629 

Telef. 778-1543

1729 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

už užuojautą ir jo vardo iam- 
dėkojame visifems giminėms ir 

Mas gėles, už pareikštas užuojau- 
flfelydėjirrtą į* kapines; dėkojame kar-

vylas Masilionis išėjo laikraščio 
nusipirkti ir, .bestovini ant kam
po, buvo užmuštas pravažiuojan
čios mašinos. Tai- baisus geimoą 
pergyvenimas. >’ 7 7

Mes visi klitoieeiaic reiškiame 
giliausią- užuojautą-žmonai Jose
phine ir. visai g/tainei, Jffobur ? ir 
aii'timiešiėms. Mums gaila, netej-i 
kusDėmš gero .piriniŪBĮko,. daug< 
metų- dirbtršiaaį pifm. jpareigass. ■.

4 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

rWutchestor Community klinikoj 

Medicine* direktoriui

1446 South 50th Avenue \ 
Cicero, Illinois

Prostatos, inkstų ir šlapume 

takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
3t Petersburg, Fla. 33710 

Tel (813) 321-4200

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

Visos laidos is WCEV stoties, 
.banga 1450 AM.

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

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

Chicago, Illinois 60629

Telef, 778-5374

Negailestinga mirtis 197b m- spalio 18 d. nutraukė 
Dantų Gydytojos

Modernios poezijot knyga, 
viršeliai. Pasiųsime poezijų, 

tokiu adresu

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 veL ryto.

~ Stoties WOPA - 1490 AM 
transliuojamos iš mūšy studijos 

Marquette Parko.

— Pripažinimas, labiausiai 
įkvepia..

Leidimai — Pilna apdrau^M 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charts 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. Tai. 725-8043

minutės tylos, pagerbti mirusius 
narius, a šeimoms išreikšta gi>* 
užuojauta. Gaila „visų, bet <ta bo-

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois 
f ei. 974-4410

. ixgdu^i r/iau^?reaaKionai; ir A. Masionis to nesup- 
jato?- Nejaugi; i>&&idirir kivirčių (o kuris laisvasis 
kraštas jų-yra iįhėįigęšt), įvykusių prieš pusę su viršum 
iiinto metų, žmogių subjektyviai išgyventų, galima nu- 
.šviesti objektyvių nepriklausomos Lietuvos būklę ir jos 
istoriją. i

Vidaus-ir kraujo ligas. Nechirur- 
ginis venų išplėtimo hemo- 
roidų gydymas.

5540. S. PULASKI RD. 
Chicago, HL 60629

TeL: 585-2802

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

, " Telef. 476-2345

TRYS HOflERNISKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUHJMOBILIAMS PASTATYTI

Mirė 198& rii. rugsėjo 6 d. ir rugsėjo 9 d- iš Mar- 
quetta Funeraf koplyčios buvo palydėtas į Lietuvių 
Tautines kapinei

Nuošrdžiai dėkojame Gen. Supt kun. St. NeL 
paskuti™; patarnavimą koplyčioje

žinimų. Liet. Fo 
draugams už g: 
tas ir aukas 
sto nešėjams ir Visiems kitierhs vienaip ar kitaip 
pmidėjusiemsr palengvinant mums šias sunkias 
skausmo valandas-

VfeHėm^/visifeinst nuoširdus'^l®*-! ' 1
♦ r J v • ,4

Liūdinti žmoha ALDONA^ir samūs ARŪNAS k 
RIALA.S. su šeimomis-

Š| žemišką gyvenimą, palikdama giliame liūdesyje 
vyrą JONĄ ir kitus artimuosius.

& Labai greitai bėga laikas, rodos, taip neseniai 
buvo mūsų tarpe, o štai jau dešimtis metų, kir iške- 
Jiavo amžinybėn, kur susitiko — sūnų Vytelį, tė
vus, brolius, seserį ir kitus anksčiau iškeli^Vusus. 
Palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. ;

Gi mes, likusieji, siunčiame savo maldamipra
šydami mirusiai Dievo gailestingumo, o ji- 
jusi dangaus malonę, užtars mus pas Visagl 
numirę galėtumėm susitikti ir gyventi?, am 
gyvenimu Viešpatyje. \

Tėvų jėzuitų koplyčioje spalio 27 d., sek|hadie- 
nį, 12:15 vai. bus atnašaujamos š^.■ Mišios ūjįtittjru;- 
sios sielą. Prašoma artimųjų ir pažįstami! • pietiniu* 
ti ir bendroje rr a’dojp dalyvauti.' V

JONAS TLKTKAS

Į vis erzelis yra patarnavimas okupantui: O tai okupan- 
rtui padeda pateisinti Lietuvos “išvadavimą” iš naciona 
Įlistinės buržuazijos priespaudos.

(Atkeltais. 4 psį).
į Sibiro, gulagui badui ir mirČM& Nejaugi-, A. Masionis 
galėtų prilygti, ne tik aniems, bet ir tiems, kurie kentėjo 
ir mirė nacių kadetuose?

Gėlės btrvo siteūcios. iš kkr Itrną kiuhiačitis if džūpgiasi pen 
[ sniirifea gyvenitjra.

Bixvq pranešta^ ksd sėtgR Jvli. 
ja Warms;

Vicepinn. Emfly Namchausky; 
pranešė; kad aefcąatiš su- 
sjrmjflmas įyy)» Ižjpltnčio 23 d., 
bus priešmetrniš ir vaidybos: rin
kimai 1986 metams. Susirinki-

Vtdiįi — Aldona Daukuw

OPTOMETRISTAf
. KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W; 71st St. Tek 737-514S 

.Tikrina įkiš. Pritaiko -xkiniiM 
- ir “contact lenses”.

Lietuvių Žagarės klubas po- 
atostosinis nariu susirinkimas 
įvyko rugsėjo 28 d. Anelės Ko- 
jak salėje, esančioje 1500 S.Ta-L 
man Av. Susirinko-gražus būry 
narių.

Vicepirmininkė Emily Xam- 
chiausky atidarė susirinkimą ir 
pranešė liūdną žinią, kad peri 
atostogas mirė trys klubo 
riai: Elizabeth Lucas mirė gfe- 
gūžės 24 d., .palaidotą 28 'd., - 
mes Salia s mirė bitželi<iy22 d. j 
palaidotas 26 d. ir Povilas Masi- 
lionis, mirė liepos 18 d., palai
dotas liepos 22 d.

1424 South 50th Avenue 
Cicero, III. 60650

. TeL: 652-5245t

TRIJŲ KOPLYČIŲ LA'ilXWIMO ŠERMENINĖ

>ai drėgsta giedoti, tui 
daugybą dninų i 

p. kittp atitinka jų lie 
muzikinį- jausmu. 
gindavo prisitaikyti p-p 
nięto, tai jie, jo neboch

4330-34 SO. CALIFOKNfA AVENUE 
Telefonas 523 0440

MOVING
Apdr»u*tas p»rkr*ustyrac?

Iš ivairiy aitfutny.
ANTANAS VILIMAS

TeL 376-1882 ar 376-59M

ATSLVHNIMM KURIE PASITARNAUJA LIE 
TUVOS OKUPANTUI

gieda ta 
tuviška 
JUQ5 in n 
vokiško 1 

gied
jigntw jų vidus diktuoja. Vysku- 
pat Hoffheiiizas. rašo: “Kada lie
tuvininku pilna bažnyčia užtrau
kia. savo “Lieblingschoralos’’', 
kaip “Pranašui didis” arba “Pil- 
nos rankos”, rai ne tik dreba baž
nyčios. Jangai, bet ii kiekvieno 
besiklausančio širdis.”.

Hitleriniai vokiečiai, norėdami 
Mažąsias Lietuvos lietuviškumą 
sunaikinti visiškai, 1939 m. už
draudė lietuviškas pamaldas, baž 
nykiose, drauge ir lietuviškų cho
rų giedojimą.

“Mažoji Lietuva”
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pateikiama nemažai įdomių faktų, kuptį nepavadinti 
“komuųįstine propaganda”. Ir jis išsako ištisą eilę tokių 
faktų aprašytų atsiminimų knygose išleistose JAV-se, 
kurie liudija, kad jau buvo pribrendęs reikalas Lietuvos 
liaudį išlasvinti.

Taigi, ją Maskva ir išlaisvino. Jai atnešė “laisvę” ir
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LIETUVOS IR LATVIJOS JAUNIMAS

“gerbūvį”. Nestebėtina, kad “tarybinėje” Lietuvoje atsi
minimų rašovai, už jų niekšingą okupantui pasitarnavi- 
mą apmokami “riebiais” rubliais. Aišku, kad takiais at
siminimais ir okupuotos Lietuvos jaunimui pristatomas 
nepriklausomos Lietuvos gyvenimas.

Tikrai, tenka labai apgailestauti, kad tokių atsimini
mų rašėjų atsiranda ir išeivijoje, kurie savo atsimini
muose atvaizduoja nepriklausomos Lietuvos gyvenimą, 
labai juodomis spalvomis. Jie išviešina nepriklausomoje 
Lietuvoje pasitaikiusius nesklandumus, kivirčus, bei val
džios padalytas klaidas, lyg jie nežinotų, kad šiuo metu, 
tokie atsiminimai yra netiesioginis pasitarnavimas oku
pantui skleisti apie buvusią nepakenčiamą ir žiaurią būk 
lę žmonių Lietuvoje.

Tad, reik labai nustebti ir Antano Masionio, Drauge 
atspausdintais atsiminimais apie ateitininkijos būklę 
tautininkų valdžios metu. Jo atsiminimai tikriausiai bus 
medžiaga “Tėviškės” d-jos oficiozo redaktoriams skleis
ti melo propagandą apie buvusią neprik. Lietuvoje žmo
nių gyvenimo pasibaisėtiną būklę. Jie galės kabtoti jau 
paminėto žurnalisto pareiškimą, kad A. Masionio atsi
minimai tai jau ne ta “komunistinė propagandą^. Jis jau 
net rašo, kad Lietuvoje egzistavo koncent. stovyklos,

Antanas Petrikonis “Peizažas”

fe-<

ATSIMINIMAI, KURIE PASITARNAUJA LIE
TUVOS OKUPANTUI

Reikia pasakyti, kad jau turime išeivijoje gyvenančių

išvežimai ir etapai. Ir tą rašo tas, kuris šiuo metu gyve
na išeivijoje.

Tiesa, niekas A. Masioniui negali uždrausti Tįtoimini- 
mus rašyti, ir Mykolui Drungni editorialu Drauge juos

lietuvių prirašytų atsiminimų. Vieni jų prirašė gan 
stambius tomus, kiti tik* užpildė laikraščių atkarpas. To
kių atsiminimų turinys Įvairus- Vieni jų aprašė vykusias 
kovas dėl Lieuvos laistės, Wti savo kančias iškentėtas 
kagėbistų tardymo kamerose, žiaurią būklę Sibiro gula
guose, kalėjimuose ar nacių kacetuose.

Nemažai atsiminimų yra prirašyta ir okupuotoje Lie
tuvoje. Tokių atsiminimų rašovai dažniausiai yra oku
pantui parsidavėliai, kurie savo atsiminimuose Lietuvos 
gyvenimą, juodžiausiomis spalvomis piešia nepriklauso
mos Lietuves veikėjus, valstybininkus, juos pravardžio- 
ja buržuaz. nacionalistais, partizanus — banditais? Jie 
nepriklausomą Lietuvą vaizduoja, kaip kraštą, kuriame 
viešpatavo darbo žmogaus žiauri priespauda ir jo besai
kis išnaudojimas.

Jų tokie atsiminimai mus nestebina. Kadangi, jie tuo 
siekia įsitikti “duondavėjui” — okupantui. Jie žino, kad 
jų atsiminimai okupantui yra naudingi. Jis jais pasirem 
damas skelbia laisvam pasauliui pasiteisinimą, kad buvo 
būtinas reikalas Lietuvos liaudį išvaduoti iš pasibaisėti
nos būklės. Mat, tokį būtiną reikalą patvirtina faktai, 
kuriuos patys lietuviai savo atsiminimuose aprašo. Ir 
tai tie, kurie patys yra išgyvenę ir iškentėję tokią pasi
baisėtiną priespaudą, valdant buržuaziniems nacionalis
tams. Tekius faktus liudija ne tik tie, kurie gyvena “ta
rybinėje” Lietuvoje, bet ir išeivijoje. Taip rašo “Tėviš
kės” draugijos oficiozo (Gimt. Krš. nr. 34) žurnalistas Jo 
nas Rinkevičius: “Atsiminimų knygose išleistose JAV,

ginti, kad A. Masionis gerai padarė, kad šiuo metu to
kius atsiminimus atspausdino. Bet taip pat niekas nega
lį paneigti, kad .jo ar kitų panašūs atsiminimai nepatar
iau ja okupantui niekinti nepriklausbmos Lietuvos gyve
nimą. L .į

Sunku suprasti, kodėl A. Masionis, rado reikalą/gyve
nantis išeivijoje, spausdinti tokius atsiminimus, kurie 
daugiau ar mažiau parems okupanto skleidžiamus šmeiž
tus apie nepriklausomą Lietuvą. Lyg jis nežinotų, kad 
mes išeivijoje esame pavergtųjų lietuvių šaukiančiu bal
su, dėl tų tragiškų faktų, kurie šiandien vykstą paverg
toje Lietuvoje. Ir kiek mums tokių tragiškų faktų at* 
skledžia jų pogrindyje paruošta spauda. Lyg sąmoningai 
ir nesąmoningai tokių atsiminimų rašytojų noras, išei
vijos dėmesį nukreipti ne i okupuotos Lietuvos dabartinę 
būklę, bet į tolimą praeitį, Į tuos tuomet iškilusius tarpu- 
•avio kivirčius, nesklandumus bei valdžios padalytas 
klaidas. Juos prisiminę, vieni kitiems “svilintume” akis 
xi’ keliame tarpusavius nesusipratimus. Kas pasitarnau
ja okupantui pateisinti Lietuvos užgrobimą.

Pagaliau, mes esame giliai įsitikinę, kad Lietuvą anks
čiau ar vėliau iš okupacinės vergijos išsilaisvins. Tada ir 
ous laikas panagrinėti ir tuos nepriklausomoje Lietuvo
je vykusius kivirčius, klaidas ir nesusipratimus. Tada 
mūsų istorikai, bešališkai išnagrinėję tokius faktus, tars 
savo žodį, kad iš buvusių klaidų reikia pasimokyti ir jų 
daugiau nebekartoti.

ia±p pai, t,uiiNU suprasti, Kotiei A. Matonis ratip rei- GEORGE BUSH TĄSĖSI SU 
Katą, savo ąuspnipimus .ąisKiesu AteicininKų kongreso ./PARTUQS SEKRETORIUM

- PERINĄS, KĮniji- Ą- yūcepre- 
ddeotas 6 dienein Į į Pe- 

1 liną, .kaęi galėtų išsjkajbėti su 
yiiįijGs valdžios atstovą^ - apie 
oįirnėsįuus abiejų valstybių san 

.ykius.
Vicępr- Rush susitiks su parti- 

. -ps sekretęrium. Jaobęuigu ir pre- 
Bjeru žąi ^iangn Kiniečius er- 

• .iną Amerikos santykiai šu Tai- 
vąpu. Kinija patenkinta, k.ad ne- 
•a kaęc veiksmų -tąrp -abiejų 

,/alsty.bįų, bet jie- nori, kad'san- 
ykįąi ^n America*stipriau plės- 

. ųsį. Kiniečiai, nori* prekybos su 
nmerika. Jiems - taip pat rūpi, 
ad Amerika pągerįo.tų : janty- 
.itts su triSR. Kada abi vals-bės 

:?tfl^priiTs prekybą,:tai tada visaJ 
ųę p.3.s.iu]yję b.us stipresnė tai-

mjetųr Juk jie yrą ne kas-kita, kaip jų “atsiskaitymas” su 
tautininkų valdžia ir jos tarnautojais- Man rodois .tokio 
jubihająus progą, užuot spausdinęs tojaus, ątsiminiinus, 
jam leįdaų pritiko spausdinti pavergtųjų lietuvių pogrin- 
dyjesu rašytus pr.reiškunus, kuriuose atsispindi jų kova 
dęi pavergtos tautos ir lietuvio sąžinės laisvės. ,

.Mar keisčiau, xaci-A. Masionis, kaip jis pats rašo, ėjęs 
uiiivversiteie auKstus mokslus, ouvęs ne žemos Kategori
jos yąistypes vaidininkas. O be to dar ir Krašto Apsau
gos ministerijos stipendijatas. Ir jis nesuvoktų, kad jo .at
siminimai mūsų jaunimui suteiks labai niūrų, rūkUį> tie
siog pasibaisėtiną nepriklausomds Lietuvos-vaizdą.-kiek 
vienas jų pagalvos, ir-kokie buvo tie niekadėjai vaį^ąįps 
tarnautojai, policininkai. Kaip jie biauriai elgėsi su. nie
kuo nenusikaltusiu Antanu Masioniu. ' -

Štai, kad ir tokia iš jo atsiminimų citatą:- “..-mąpe'iš
varė kaip didelį nusikaltėlį etapu. Taip, kaip buvo, vyk
domą carų laikais, kai buvo vežami į Sibirą knygnešiai 
ir kovotojai vienokiu ąr kitokiu būdų prieš caro prieš-, 
paudą. Taip, kaip vežė Nijolę Sa4ūpaįtę, kųn, Alfonsą 
Svarinska...” • - .•’ * > ‘te ~ ; - -

Taip pat sunku suprasti Ą. Masionio išdidumą, kurįs .ša
lnoje Lietuvoje. Taigi, nereiktų nustebti, kad tokie A. 
Masidnio Drauge atspausdinti atsiminimai, padės oku
pantui parsidavėliams dar labiau teršti nepriklausomos 
Lietuvos gyvenimą. Ir “Rodinos” oficiozo žurnalistas. Jo-

• ( 1 • ------- V- ■ j . 1

nas Rinkevičius galės ir vėl tvirtinta tai “nekomunistinė 
propaganda”. Tad nepulkite “tarybinės” Lietuvos val
džios, dėl vykdomų trėmimų etapais. Juk ir toje neprik
lausomoje Lietuvoje valdžia tokias priemones naudojo.

Taip pa sunku suprasti A- Masionio išdidumą, kuris sa- 
vo “herojiškumą” sutapatina su Nijolės Sadūnaitės ir jo 
suminėtais kunigais, su tais tautos kankiniais, tautos he
rojais, kurie buvo tremiami ne į tėviškę pas mamą, kurių 
Mariampolės gimnazistai nepalydėjo ovacijomis, juos ly
dėjo žiaurūs kagėbistai — budeliai. Jie buvo tremjami

(Nukelta į 5 psl.) •’

George Rash- tįkisį pasimatyti

- — Naująs. fizikos įggęhės va- 

milijonai dolerių, .turi 12 labo- 
fatoręu r-’.- -. ' . '

— Mokyta Sharon- Christa Mc- 
Aūliff jau Įšinoko, kaip laikytis 
ėr-dvėje., Įęaa. Žemės trątika .- pasi- 
oaigįa. Ji -skries-'.saugią 22, d.' -*-i'' " i"'

— J.-auwyep^ C. Fįsh... tylus 
’r ramus investoriųs. pradėjo la
bai mažorais sumomis, bėt va- 
<ar. sulaukęs fi2 metų, nupirko 
’5^ Loęw ąkci ų jr atsisėdo su 
mačiais turtingiausiais akcinin- 
<ais.

— Adlai Stevensop paskyrė 
7 pareigūnus rūpintis, gtiberna- 
oriar.s linkimais.

— Chicagojc gyvenam 
kaino.- krinta.

Žemaitė
RUDENS VAKARAS

(Tęsinys)
— Tai jc tėvelis taip jį užaugino. — atsilie

pė Jurgis. Dar Levukas mažas tebebuvo, ka
da pas Pagiri t rrnavsrtu - Ką panorėjo, tą 

darė! Kada motina pradės Levuką barti, tuojau 
tėvas užstistos, sakys: “Tai mano kavalierius!... 
Turi savo penkias mergas, jas veizėk, o Levuku 
nesirūpink!” Kad tėvo nebus namie, tada moti
na nusigavusi liucb nukuoduos už keikimą.

— Baikos! — sako tėvas. — Žinoma, jauny
stė — paikystė.... Kas ves, susitvarkys.... Bet 
koks gyvenimas! Už visos sodos geriau paeina 
rėžiai... Išmintinga merga gali už jo eiti.

— 0 Jėzus Marija!... tyomis atsidūsėjo 
Onikė.

— Jau laikas vakarienę duoti,— tarė šeimi
ninkė.

Morta atsikėlusi nušluostė stalą,įnešė šauk
štus ir padėjo vakarienę. Susėdo visi, persiženg- 
nojo ir ėmė valgyti bulbių košę su saldžiu pienu. 
Kai jau alkį užmetė, pradėjo šnekučiuoti.

Ak tu, Die'ali! — sakė motina.— Kas tai 
do gadynė? Snarglio dar nenusišluosto. o vesti 
baudžias! Ir paršeliui dar pasogos reikia!....

— 0 ką padarysi, kad tokia mada, — sakė 
tėvas. — Kaip yra sakoma: pigios mėsos — šu
niui sriubos.

Motina pradėjo juoktis.
— Vaikai, klauskit, kiek tata gavo pasogos 

po pačiai.
— Na, kad matušė liepia, tėtušėli, pasakyk, 

kiek gavai pinigų vesdamas?—paklausė Onikė.
Matai vaikuti, man buvo kita: aš buvau

vičvienaitis.... nei brolio, nei sesers. .. niekam 
nereikėjo pamokėti... Tėtušis kada mirė, pali
kau dar mažas. Motušė našlė gyveno dar dešim
tį ŠU viršum. Buvo pati šeimininkė ir šeiminin
kas; mažiausią daiktą žinojo, rikiavo. Kartu va
žiavom į turkų: be jos nieko nei pirkau, nei par
daviau. Paskui, kad ir vieną mane siuntinėjo, 
bęt, ką pardavęs, lig paskutinio grašio turėjau 
jai atiduoti arba, kur išleidęs, pasakyti.... Ariel
kos gerti, nei pypkės rūkyti neleido; ką negerai 
padarius, niekuomet manęs nemušė... bet ge
ruoju taip įkalbės, kad turi pasitaisyti. Prieš 
mirdama sirgo tris nedėlias. Vežiau daktarą ke
lis kartus, vaistai nieko negelbėjo . Matušė lie
pė parvežti kleboną, Kai atliko išpažintį ir visus 
sakramentus atidavė, žmonės išvažinėja... Matu
šė pftsišaukė mane, peržengnojo, sako:

‘‘Todėl, jau aš tave jalksiu .Neverk, taip da
ryk, kaip visada mokiau — tau Dievas padės...
Reikia vesti, nepradėk su baląmutais, neieškok 
pinigų — turi savo — turi savo; jei tau patinka 
Tadarė, — penks metus tarnauja pas mus, ma
tai pats, kokia dora ir dievobaiminga,—vertesnės 
nerasi Aš tavęs neverčiu, tik patariu: su ja ne
pražūsi”.

Klebonas išvažiavo. Mudu su Tavadore ne- 
nastojome nė valandėlės ligpnio Trečią dieną 
ir pasimirė. Po dęvintinės atsirado piršlių, kaip 
vasarą bimbalų; tas — bagotą, kitas — bagotes- 

nę, tas — gražią,' kitas — dar gražesnę.... Teikia, 
kaip įmanydami.-; Nuo visų atsigyniau, sakyda
mas, kad be metinių nevesiu......

Sukako metai.Dėl gaspadorystės nepasigedau 
matušės: Tavądorė kaip reikiant pildė..savo-dar
bą. Nuėjau pas kleboną užpirkti mišių, egzekvi
jų ; klausinėjo manęs, kaip vyksta vienam 'gyven
ti.^. Sakau: “Reįkia vesti Daug turiu perša
mų... nežinau,'kurią išskirti.........

Klebonas sa)ū>: “Gyvuly tu, jauti ! ar pamir
šai, ką motina mirdama sakę? Veizėk, kad atei
tum poterių §u motinos paskirtąja... Aš jau ži
nau, kaip ji elgiasi, kitos neieškok”. Parėjęs na
mo, dar vargo turėjau su Ta vore. Kai pradėjau 
šnekinti, kad eitų už manęs, ta, kad ta pastatė 
akis!.... Sako: ‘Iš savo kojų pasijuok ne iš ma
nęs; aš. tau ne jokia paniška nesu' Metų gale už
mokėsi algą, ir iseisiu”-

Vargau,_vargau, kolei išsivediiru poėerių. 
Tada klebonas jai išdėjo,kad mirštančios motinos 
žodžius reikia pūdyti, o prie to, tur būjįir Die
vo valia esantis.. ■ . 1 • i

! (Bus daugiau) t ‘
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Iš operetės “oiįjpnų baronas

kurie
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Aikštės automobiliams pastatyti

NUOŠIRDI PADĖKA LACKAWICZMotina ir sūnūs
PERKRAUSTYMAI Mūsų mylHhas vyras, tėvelis ir senelis

JONAS DAGYS

m

VASAITIS-BUTKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

.išeivijoje, kiekvienas suruoštas kurios nors organizaci
jos ar grupės:.paminėjimas, nepaisant ideologinių ar par
tinių skirtumų patriotai lietuviai'nevengdavo juos daly

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBfe AKIŲ LIGOS 

3921 West 103rd Street 
Valndos p^gat suėtarinų

IMS S- Manheim R«L WcHchemz, Iii. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomii 
ir kw antrą šeštadienį 8—3 vaL 

TeL: 562-2727 arba 562-2728

KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 
Programos vedėja

užgauliai paliestus. neobjektyviais .priekaištais ir. mūšų 
garbingus karius,. tikriausiai ne vienas patriotas nesiry
žo-dalyvauti:, ir jubiliejaus iškilmėse.

manųi už atlik 
ir kapinėse, pi

ir Dariaus- Girėno poįftri, po -S25. 
L -Hernian. Danta atsiuntė klų, 
bui laišką iš jįoniąnosj, jis svėi-

MOVING
A^driuxUg perkraustynw 

Iš jvtiriy atstumu 
ANTANAS VILIMAS 

TeL 376-1882 ar 376-5996

A GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

*W«stchest»r Community klinikas 

Modldnoc ^rektorius

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VAN* C E ir GEORGE SORINI

Dr.-ALG. KAVALIŪNAS
Vidaus ir kraujo ligos. Nechirur- 
ginis venų išsiplėtimo hemo- 
roidų gydymas.

5540 S. PULASKI RD.
Chicago, HL 60629
TeL: 585-2802

1446 South 50th Avenue \ 
Cicero, Illinois

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

Visos, laidos is WCEV stoties, 
r, banga 1450 AM.

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

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

Chicago, Illinois 60629

Telef, 778-5374

DR. C. K. BOBELIS 
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ. 
Št. Petersburg, FLu 33710 

TeL (813) 321-4200

ATSIMINIMM KURIE pasitarnauja lie 
. ' ‘ WV0S' OkŪi^ANTUl

Leidimai — Pilna apdriu^s 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

It ŠERĖNAS. Tai. 925-3064

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523 0440

MODERNIŠKOS AIR-CON IMT K) NED KOPLYČIOS

Negailestinga mirtis 1975 m- spalio 18 d. nutraukė 
Dantų Gydytojos

atspausdintų atsiminimų, noriu- pareikšti savo, asmenis' 
ką nuomonę^ Tokių, atsiminimų.. atspausdinimas Ątąiti-

Mirė 1985.1h. rugsėjo 6 d. ir rugsėjo 9 d- iš Mar
quette. Funeral koplyčios buvo palydėtas Į Lietuvių 
Tautines kapinei

Nuošrdžiai dėkojame Gen. Supt: kun. St. NeL 
paskutirg patarnavimą koplyčioje

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois 
f ei. 974-4410

minutės tylos, pagerbti mirusius 
narius, o šeimoms išreikšta gi f* 
užuojauta. Gaila, visų, bet du bo
so sergantys ilgesnį laikų, o Pob 
vytas Masilibnis išėjo- laikraščio 
nusipirkti ir, bestovint ant kam
po, buvo užmuštas pravažiuojan
čios masinos. Tai baisas. šeimos 
pergyvenimas. > •’ ~

Mes vjši klųbieeiaij reiškiame 
giliausią- užuojautų- žmonai Jose
phine ir. višai gmtoerabroliui ir- 
artimiesiemSy Maras gaila, nete
kusiems gero.pinuinmlto^ daug- 
metų- dirbusiawt pirm’, pareigas-..'

Nutariin^ raglinmkės 
• tytaš' protokolai buvo
tas vienbalsiai. 7; > ..'4Ą

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 0:30 vaL ryto.

~ Stoties W0PA - 1490 AM 

transliuojamos iš mūsų studijos 
Marquette Parko.

(Tįsiams - nuoširdus1 1

Liūdinti žmęhū ALDONAhr sunūs ARŪNAS k
RIMAS su šeimomis- ■ ' •

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

4605-07 SO. HERMH’AGE AVENUE 
TeL 927-1741 - 1742

apveiki mm o žpajius koplyčioje; dėkojame Lietuvių 
Agronomu Sąjurįgai už užuojautą ir .jo vardo Įam
žinimą LĮet. Fojide:- dėkojame visiems giminėms ir 
draugams už gdhsias gėles, už pareikštas užuojau- 
tas ir aukas ir ^lydėjimą į kapines;dėkojame kar
sto nešėjams ir Visiems kitiems vifenaip ar ‘kitaip 
prisidėjusiems,. palengvinant mums šias sunkias 
skausmo valanda- -

, " Telef. 476-2345

TRYS M05EFNIŠK0S KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUIUMOBILIAMS PASTATYTI

Vodija — Aldona Daukus

7159 St>. Maplewood Ave. 
Chicago, IL 60629 

Telcf. 778-1545

Laid-.Hiuu Direktoriai

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLŽS IR 

k PROSTATOS CHIRURGIJA 
5- 3656 West 63rd Street 

Valandos: antrad. 1—4 popiet. 
• ketvirtai 5—7 vai vak. >: 
.Oflaq talafonas; /76-2S30, 
saxiaenclics taUf.; 448 554S

— Pripažinimas labiausiai 
Įkvepia.

OPTOM.ETR1STAS
. KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St. TeL 737-5143 

iranrna aki Pritaiko akiniu 
b ir “contact lenses”.

1424 South 50th Avenue 
Cicero, Hl. 60650

/ TeL: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ I.AU10JLM0 ŠERMENINĖ

• Lietuviai, būnami Qiilai ręii- 
gmgi, kibai drėgsta giedbtj. turį 

| nasuskaitamą daugybę dainų if 
Į gieda taip, kaip atitinka jų lie- 
tiiviška muzikinį- jausmą. Jei 

r.!uos in ragindavo prisitaikyti priė 
vokiško tiifco, tai jie, jo netxxta- 

ĮmL gietjffo ir g»eda taipi. kaip 
I jignK jų vidus diktuoja. Vysku- 

ĮHt, HoffheinzaK rašo: “Kada lie
tuvininku pilna bąžnyčia užtrau
kia. savo “LiebhngschoraloT*, 
kaip “Pranašai didis” arba “PiL- 

l uos-raiūios“, tai netik dreba baž
nyčios Jungai, bet ir kiekvieno 
besikl;utsanČin širdis.’’:

Hitleriniai vokiečiai, norėdami 
Mažitslak Lietuvos lietuviškumą 
sunaikinti visiškai. 1929 m. už- 
draudė lietuviškas pamaldas, baž 

, ny.čiose, drauge ir lietuviškų cho 
rų giedojimą.

“Mažoji Lietuva’’

Inauii lietuvių apjimgmui vieningam frontui, kovai dėl 
■į- pavergtos, tautos laisvės? Juk bet koks sukeltas tarpusa- 
Įvj§. erzelis yra pąafarnavimas okupantui. 0 tai okupan- 
Į- tui padeda pateisinti Lietuvos “išvadavimą” iš naciona 
ilistinės bttržūaz^bs priespaudos.

Nejaugi Drauge:1 redaktoriai; ir A. Masionis to nesup- 
! įW?' Nejaugi? i> itaų- ir kivirčių (o kuris laisvasis 
^ kraštas jų-yra i^ėįgęšf.), Įvykusių prieš pusę su viršum 
. šimto, metų, žmoiiių subjektyviai išgyventų, galima nu- 

.šviesti objektyviu nepriklausomos Lietuvos būklę ir jos 
tistorįją. j ’ .

Lietuvių. Žagarės klubas po-* 
atostoginis narių susirinkimas 
įvyko rugsėjo 28 d. Anelės Ko- 
jak salėje, esančioje 4500 S.Ta4- 
man A v. Susirinko-gražus būry, i 
narių.

' Vicepirmininkė Emily Nam- ■' 
chiausky atidarė susirinkimą ir 
pranešė liūdną žinią, kad peri j 
atostogas mirė trys klubo na- ■ 
riąi: Elizabeth Lucas mirė gfe- ; 
gūžės 24 d., .palaidota 28;*d-, Mą;: 
mes Salias, mirė birželia? 22 d.,; ■ 
palaidotas 26 d. ir Povilas Masi-1 
lionis, mirė liepos 18 d., palai-1 
dotas liepos 22 d. 1

ŠĮ žemišką gyvenimą, palikdama giliame liūdesyje 
yyrą JONĄ ir kitus artimuosius.

Labai greitai bėga laikas, rodos, taip neseniai 
buvo mūsų tarpe, o štai jau dešimtis metų, kši'Jške* 
iliavo amžinybėn, kur susitiko — sūnų Vytautį, tė
vus, brolius, seserį ir kitus anksčiau 
Palaidota šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. •

Gi mes, likusieji, siunčiame savo maldafc.^a- 
šydami mirusiai Dievo gailestingumo, o ji-AiUi į ė
jusi dangaus malonę, užtars mus pas Yisag^kad 
numirę galėtumėm susitikti ir gyventi! amĮ^pju 
gyvenimu Viešpatyje. \

Tėvų jėzuitų koplyčioje spalio 27 d,, sek|hatiie- 
nĮ, 12:15 vai. bus atnašaujamos š$. Mišius ugūfcĖ'u- 
sios sielą. Prašoma artimųjų ir pažįstami! pbį&itnin- 
ti ir bendroje nr ardoje dalyvauti/ ; N

JONAS TLKTKAS

Modernios poezijos knyga, Kaina { 
TirŠe&aL Pasiųsime poeziją, kai ats 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chic:

Gėlės buvo suteiktos, iš khr kiną kluJMecitts. ir dŽbkJgiasi pen 
sninko gyventoja.

pranešt®,' Juli
ja Warms; Irnkėią j^i. sustyrėti.

Vrc^pum. Eirnly Namchausky, 
prane^ėį kad aekahĮis kĮitoo su- 
sirmlamas įvyk® IžĮptricįb 23 d., 
bus priesnetinis rr vak^bos- rin
kimai 1986 metams. Šusirinki-

ra . (A&elta ^4 psi:).
į Sibirp gulagui badui ir mirčiai. Nejaugi-, A Masionis 
galėtų.prilygti.ne tikaniems, bėf ir tiems, kurie kentėjo 

jir mirė riaeiu -kadetuose?
pririm-J’ ■ ' . . N.. . . - . . - • ' •_



KAS PIKETAVO JEZUJ1TŲ CENTRU

Atvykęs iš Piitsburgo j 
ragą, Susivienijimo

uv toju> i.at LJrįsu pavadinti ! 
i kcmuuist j's. O T'eri-h»‘i-e «a j 

ir ji i 
auklėja skautus ta pačia linkme 1 
ir neatvedė skautų j demonstra- 
ci ą prieš okupanto atsiųstus K '

Lietuvių
Amerikoje pirmini) kas Povilas« skautų vadove, tad gal bu 
Dargis. teiraujasi, kas rengė pi- 
ketavimą prie Jaunimo Centre?

Reikti pastebėti, kad nėra pas
laptis ir šios demonstracijos nė
ra pirmos, prieš okupan.o agen
tų veiklą, skleisti okupanto pro
pagandą. O tą piketavimą ren
gė dauguma Chicagos lietuvių, | 
matėsi daug Reorganizuotos Lie-! 
tuvių Bendruomenės Ameriko
je veikėjų- Kai Į) tokia veiklą pa
teisinti?

Patys bėgo iš Lietuvos, o da
bar jau ijekovoja prieš okupan- ! 
•a, bet besdradarbiauja ir k vie- Į 
čia okupanto KGB tarnus Į Ame- j , 
rika, kad jie išplautu lietuviams . aidėj imas 

‘ į skautu irsmegt rus.° f h ______
Jei jau ckup. Lie.uvoje, taip ;!np.s^jau kuomet būdavo mieste 

viską, gražu, tai kodėl tie gud- ’ 
i-očiai nevažiuoja i okupuotą Lie
tuvą gyventi? Bet jie tik kitiem..

rbus Lietuvos laisxdnuno rei-
. Tad :±i pasirratvmo

Fondu Chicagos 
kv mite tas

AAL BSTATI FO* SALI | RIAL MTATB M>R SALS 
MmmI, SmM — t

— A. r. dantų .gyd. Rožės.. 
Tijūnienės - Paurytėy, mirusios 
1975 me ais špilio 18 dk-ną, de- 
ė m ties metų mirties

i Beti. it sKautų vadovu- buvo 
atvykęs i Jaunimo Centrą nusi
lenki! ir pasimatyti su okupan-! 
to atsiustais KGB agentais Tad 
štai, kaip jaunimo vadai moko Į 
jaunimą ne kovoti prieš oku
pantą. bet bendradarbiauti. Da
lyvavo ir ateitininkas mokyto
jas A. Masionis, atšventę 75 me-1 

ateitininkų jubiliejų. Tad 
j štai kekioie tautinė e dvasioje! 

lietuvių jaunimas, 
deitininkų.

Tokie dalykai ne naujiena. Ir

liūdnai su_ 
k.'.'.ėiai paminėti, už Jos ir sū
naus Vytauto si?lą, bus atna
šaujamos šv. Mišios šį sekma
dienį, spalio 27 dieną, 12:15 va!. 
I evų Jėzuitų koplyčioje.

Nuoširdžiai prašoma artimųjų 
ir pažįstamų dalyvauti bendroje 
maldoje, kur bus prisiminta ii 
pagerbta velionė. Po pamaldų 
įvyks nuo senų laikų rengiama 
sgapė — pabendravimas.

Nuliūdęs vyras ir tėvas

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAIS 
rm/ATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKtJULAIA 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS feMUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS K A DANAUSKAS, Prezidentei

£212 W. Cermak Road Chicago, ID. TeL 847-77411

A. Cooper Skupas Čikagos miesto vaizdas

BUTŲ NUOMAVIMAS 
d WAMV PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

e NOTARIATAS • VERTIMAI

738Ų RŪSIU DRAUDIMO AGENTŪRA— Chicagos Lietuvių Spaudo.5 
klubo susirinkimas įvyks lapkri
čio mėn. 8 d, 7 vai. vak. Lietu
vio Sodyboje, 6515 S. California 
Avg. Nariai prašomi gausiai da
lyvauti. Bus diskusijos iškeltais 
klausimais ir kiti įvairūs pasita
rimai. Valdvba

os Pavergtųjų Tautų dė
tai skautų vadai 
laiku surengdavo 

skautu stovyklas ir grįždavo šeš-

. reng 
j minstracijos

. | būtinai tuo perša, kaip ir visi komunistai,
! tadieni vakare jau po demonst
racijų. Ar tai teks yra tautinis 
jaunimo auklėjimas? .

Antanas Marma l

ii

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

panašiai kaip Andriulis. Kuomet 
Amerikos valdžia jį norėjo iš
siųsti į Lietuvą, tai be go ieškoti' 
pagalbos pas kunigus, kad tik! 
neišvežtų. i

O Draugo redaktoriai ir L. fi
nes vadai, ar jie atvyko į de
monstracijas? Ne. Jie yra ko
munistų KGB gerbėjai. Bronius į 
Kviklys Draugo redaktorius ir j 
okupuotos Lietuvos bažnyčių 
knygų leidėjas, gavo nuo popie-! 
žirnis Jono Pauliaus II medalį. 
Bet visvien, Sandaros - šviesos
Iškviestų okupanto KGB agentų ‘ 
atvyko pagerbti.

Kartu su Br. Kvikliu atvyko j 
ir L. B. buvęs pirm, o dabar P. I 
L. B. žurnalo redaktorius B- 
Nainys. Tad štai kokia kryptimi 
vadai nukreipia L. B. visuome-j 
nę. Kadangi pats piketuodamas j 
Vaikščiojau su. plakatu, tai pra/ 
einant pre šalį Br. Kvikliui ir 1 
B. Nainiui pasakiau: “Labas p. ‘ 
Nainy”. Jis truputį nustebo, bet 
atsisukęs pasakė: "Labas”.

Bet dar didesnė man staigme
ną buvo, kuomet praeinant pro 1 
šalį Vandai Stasaitienei pasakiau 
"Labas”, .ir pasiteiravau, ar ir 
ponia^^-jŠBaii^-S’ai-ji man at-! 
sakė:: Nemaniau, kad tu toks' 
dumąs”. O ji dabar pasidarė la-1 
bai protipga. .Tik kažkodėl prieš Į 
kokiuĮfi-7 nięttts tos išminties ne- - 
turėjdirį kčrnbmayo, kaip isoku- 
puotoš Lietuvos rojaus paspruk
ti. /: ■ • : .■ ’■

TAUTOS FONDO Chicagosl 
komitetas šių metų spalio mėn. 
27 d (sekmadienį) rengia TAU- 

I TOS FONDO TRADICINIUS 
PIETUS 2:30 v. p. p. 
tautiniuose Namuose, 
Kedzie Avė.

Lie turiu
6422 So*.

yra V y- 
Išlaisvinimo

TAUTOS FONDAS 
riausio Lietuvos 
Komiteto iždininkas. Fondas tal
kina VLEKui visuose Lietuvos 
]aivinimo darbuose juos finan
suodamas.

■ Maloniai kviečiame Jus su sa
vo artimaisiais pietuose daly
vauti. Savo dalyvavimu Jūs pa
rėmėte moraliai ir materialiai 
TAUTOS FONDO atliekamą 
darbą.

Šiems pietums suruošti suda
lytas ponių - talkininkų komi- 
nietas. Jis Jus maloniai sutiks 
ir pasistengs, kad pietuose nuo
taika būtų maloni ir pakili.

Pietuose meninę , dalį atliks 
žinomi solistai Margarita ir 
Vadovas Momkai. J I ,
•Apie dalyvavimą prašome P^ 
nešti iki spalio', męn.. 22 ' 4, 
737-0928 h 424-290 L Pietūs 
$15 asmeniui. 'x '

Dar kartą maloniai prašome

Tad pagal rusų komunistų įves
tą madą/-^kombinavo ir su 
išvąžiu&jančiu žydų į Ameriką, 
apsivedėJ.ir-tatvykoį Ameriką. 
Bet dabar vėl nuėjo pagarbinti, lietuviškąją visuomenę paremti
atsiųstų okupantų • KGB. O ar- šį TAUTOS FONDO renginį, 
chitektas Albertas Kerelis, pike- Tuo plačiu paremsite VLJKo

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruotistfe keliauti — kreipkitės | Lietuviu Įstaigą:

American Travel Service Bureau
»^27 S. Western Av% Chicago, Ui. 60643

Trief< 238-V787 €
* VtaGOokaMas p*tarax.vlm>i Gžtukant lėktuvų, traukinių, IxItq šėlio

sią (enri««), vieibučių ir automobiliu nuomavimo rezervacijas; Parduoda 
se kelionių draudimas; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus t'aStua. 
Sudaroma iikvietimus giminiu apailankymui Amerikoj* ir teikiaxM Infor 
macijaa visais leuonlu reikalais.

* Taupykite skrisdami Chartered iėktoraia, tik i-eiina rrcsrrtjca vieta* 
g anksto.— priei 45 - 60 diezra

Šveicarijoje gyvenę Lietu
viai prašomi atsiliepti.

Š. m. lapkričio 30 d. Jaunimo 
Centre, Chicago organizuoja- Į 
mas sąskrydis visų Šveicarijoje . 
gyvenusių lietuvių.

Apie Jūsų dalyvavimą prašo- ' 
me pramšti artimiausioj ateity 
Birutei Prapuoleniėnei, 4335 S. 
Maplewood Ave, Chicago, IL. 
60632, tel. tel (312) 927-2989. ;

B. P.i

PHILADELPHIA, PA.
Philadelphijos Lietuvių Na

mai ruošia savo 7-tąją metinę 
Mugę, lapkričio 2 ir 3 dienomis 
Mugė vyks laikoma Philadelphi
jos Lietuvių.. Namuose, 2715 E.1 
Allegheny Ave.,2 blokai nuo AL ' 
legheny Avė., nuvažiavimo 1-05 
greitkelio. ■

Mugėje bus galimybės Įsigyti 1 
lietuviškus rank darbius,pasižiū-' 
rėti ir pasiklausyti kultūrinių, ; 
meninių veiksmų, ir pasigar. ’ 
džiauti skanaus.lietuviško mais. 1 
tu. Bus ir maisto krautuvėlė,kur ’’ 
bus galima nusipirkti tautiškų 
skanumynų. ' *•: !

;• . SIŲSKITE PINIGUS ■ 
Į LIETUVĄ

1 RUBLIS
•§1.85

(įskaitant perlaidą.ir ap- . 
drauda)

Mažiausioji perlaida 30 rub- 
lių.Persiuntimas paremtas da
bartine tarptautine pinigų 
keitimo suma; įskaitant visus 
mokesčius ir pakaitas, kurios 
įvyks prieš pinigų įteikimą. 
Oficialus persiuntimas.

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

GRAMERCY
Shipping, Inc.

744 Broad St.
Newark, N. J. 07102

Est. 1947

Įėjimas veltui. Mugės daly- < su juo į New Yorką išvyko ir at ’ 
viai galės pasidžiaugti su ‘‘Auš- į sakingas valdžios pareigūnasvaldžios pareigūnas 
rine”, Philadelphijos tautinių šo Į Larry Speaikes. Prez. Resganas 
kių būreliu, kuris pašoks keletą ’ keliais atvejais pareiškė kad jo_ 
tautinių šokių. Phladelfijos vyrų j kių pakaitu nedarysiąs socialinės 
choras palenigvins L 
viskomis melodijomis, ir kank-j 
liudnke Virginija Ju-dėšiūtė, iš. j 
Clevelando, pažadins j ausnius • 
gražia lietuviška muzika. O kai 
laikas bus patrypti,orkestras pra ’ 
ves šokius. ’!

Mugės valandos šeštadienį 
12:00 po pietų iki 12:00 nakties. 
Sekmadienj,. mugė vyks nuo 
12:00 iki 8:00. v.

Kviečiame visus dalyvauti ir 
pabūti mugėje.

Širdis Jietu-į ąpdraudos įstatyme, bet niekas 
negali uždrausti prezidentui sa
vo nuomonę pakeisti. Reikia tu- Į 
rėti galvoje, kad prez. Reaganas 
jau daugiau nebekandidatuos 
prezidento pręigoms. Socialinė 
apdraudą gaunančių žmonių bad 
sai jam gali ir nerūpėti.

M. S.

RUOŠIASI PASKELBTI: 
SOCIALINE APDRAUDA

WASHINGTON, D.C. — So
cialinės apdraudos vadovybė, ga 
vusi rugsėjo pragyvenimo kąį_ 
nas„ viską apsvarsčiusi ir priėjo 
išvados, kad' nuo ateinančių me
tų sausio U dienos privalo pakelti 
|bęialinj apdraudoš riiokesti 3.1 
proc. ’ . ' • L
iiSj-metą pakėlimas bus mažes
nis, negu ankstybesniais metais, 
bet administracijos pareigūnai 
džiaugiasi, nes prez- Beagano pa 
stangomis Infliacija buvo tru
putį sumažinta. Kol šis įstaty
mas veikia, tai pakėlimas bus ne 
didelis, bet.ris dėlto jis bus.

Prez. Reagan as yra New Yor
ke, rengiasi pasakyti antrą kal
ba Jungtinėms Tautoms. Kartu

' FANTASTIC-

CLOTHING BARGAINS! J 
A spectacular ife'-
quality u«e^t.-ciotirig--f er the- 

whole įamily^-'į . :

Most items $2
Two Days Only !!

FASHION CLOTHES-OUT
Sun., Oct. 27, 11 — 8,
Mon.? Oct. 28, 10 — 8.

Holiday Inn in Skokie, 5300 
W.TouhytJust west of Edens 
Exp.).
Master CardTVisa welcome.

Sponsored by NCJW

i
Naujienoms reikalingas raidžių rinkėjas. Puikios 

darbo sąlygos, geras atlyginimas ir trumpos 'valandos. 
Pasiteirauti galite telefonu 421-6100 arba darbo valan
domis užvažiuoti į 1739 S.Halsted St., Chicago, Ill. 60608

PASSBOOK 
SAVINGS...

Into,**!
Daiy and Paid Quarterly

H<h 
intarwl Rate* 

F»»d on Savinti

s«e us for 
financing

AT OUX LOW IATB '

2212 WEST CERMAK ROAD : CHICAGO, ILL. 60608 

Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747

SERVING CHICAGOLAND SINCE 19SS .

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

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

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Nebrangus.

DĖMESIO
62-SO METŲ AMŽ. VADUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automo b i fto 
liability draudimas pensirdsJcxnM* 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Ava^

Chicagoz Ilk . • tz 
TeL 523-8775 arba 523-9191

'.NSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St

TeL: 436-7878 -

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1

GOVERNMENT HOMES
from $1 (U repair).

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

Ext. GH. 9617. 
for information. ■ ■

RENTING IN GENERAL

CONDO FOR RENT' Brecken
ridge or Dillon Ski Lift tickets 
included in rental- One' block 
from town. Completely furnish
ed with maid service and fire- 

Cąll 205-941-pląęe included.

:D REAL ESTATE 
Nori Pirkti

.'Oiicagoje ar priemiestyje no
rėčiau pirti reikalingą remon
tuoti 2 ar 3 hutų namą. Skam
binkite rytais 434-8235.
8235. ’ ■ ' '.N •’i .

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
U e ' a n DeČkyi 

Tel. 585-6624

HELP WANTED — MALE-FEMALF
Reikia Darbininkę ir Darbininkių

GOVERNMENT JOBS.
$16,040 — $59,230/year.
Now Hiring. Your Area.

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

For current federal list

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE.

4259 S. Maplewood, Te!. 254-7458-

Taip pat daromi vertimai, gimini 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blanks!

Homeowners insurance
Good service/Goad pries 

F. Zapolis, Agent 
3208^ W. 95th St 
Everj, Park, HI. .. 

40642 - 424-8654 < 
ittte Fwe'lM tit tMagry &BipflTF % 'W QtfcM TW»rM.aa«g

p,; Advokatai • ■•••
! GINTARAS P. ČEPtNAŠ V

f Dirbo Tilanddš:. Kisrifezg
f 9 vai ryto Iki fi vai Takirth .

Seštad.: nuo_9 vali r. Iki 12 TiL C?
Ii pagal susi tarimu;

TeL 776-516?
J t«4J Wert 63rd Street 

Chisage, DL 60621 y

1 " 1 —1 .. .7".-""-IL.. .-r-rrs:
ADVOKATO DRAUGIJA ~

V. BYLAITIS 
ir V. BRIZGY8
Darbo valandoj;

5 no 9 ryto iki 5 vai- popiet. 
Šeštadieniais pagal susitarimą

*606 S. Kadzh Ava. 
Chicago, III. 60429

TeL: 778-8000

SURGICAL NURSE (RN), 
small hospital, immaculate sur- 
roungings, hours 7 A. M. to 3 
PM, Mon- thru Friday. Good Sa- * 
lary,Benefits, etc., SW Chicago.1 
Call 441.5402. ’

JOHN C.rBAITIS
Advokatų įstaiga

L > A < i - * -

6247 S. Kedzie Avė.
' (3120) 776.8700

MISCELLANEOUS 
IvalrGi Qjlvkil

: $60.00 PER HUNDRED PAID 
' for remailing letters from home! 
i Send self-addressed, stamped 
jl envelope for information'appli

cation. Associates, Box 95-B, 
Roselle, NJ 07203.

------- —- 1 —1

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko
Darbas garantuotai.

4612 S. Paulina St. 
(Tewn of Lako) 

ir iš vidaus.

Skambinti Y A 7-9107
PIKKITB JAV f A err Y MO nONu

šeštad. — Pirm., Sat Mond., October 26 — 28, 1985»


