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Soviet Life” nutautina lietuvaitę 
gimnastikos čempionę

Daliai KuĮkaitei, 1982 m. Eu
ropos ritminės gimnastikos čem
pionei, paskirtas straipsnis žur
nalo Soviet Life balandžio nu
meryje. Straipsnį, pavadintą 
“Grakštumas ir jausmas”, puo
šia j septyniolikmetės gimnastės 
nuotraukos. Rašoma, kad ji grei
čiausiai atstovaus Sovietų Są
jungą 1984 metų Los Angeles 
olimpiadoje.

Straipsnio autorius prabėgo
mis užsimena,' kad Kutkaitė yra 
iš: Vilniaus, Lietuvos sostinės, 
bet -nė sykio neprasitaria, jog ji 
lietuvaitė. Panašiai traktuoja
ma ir Kutkaitėš varžovė bei ge- 
j?a draugė, uzbekė Venera Zari
pova. Abi merginos jau nutau
tintas — jos “tarybinės atletės”, 
tarpikiiko, gyvenaničos Vilniuje 
ir Taškente. Sovietinis korespon
dentas Dalios tautybę neatsitik
tinai “pamiršo”. - .
Į; Kai< praeitų metų lapkričio 

mėnesį The New York Times 
korespondentas paklausė - sovie- 
tinės krepšinio komandos vado
vo - Aleksandro- Gomehkro?- kur 
yra krepšininko Arvydo Sabo
nio miestas Kaunas, Gomelskis 
atsakė: “krepširao^šą^yje”. ži
nant, . kaip .♦am^ildę^' ^ijrnaKs- 
tai nesusigaudo'tok^si^^ausi- 
n&cfee^reįk’ia g anksto? Rištis 
toka^ab'nformų^Ųsp^ądą^Bie 

olimpines-“
riosė (faIy'’Ąųs -nėmažgfe ^ičįj^ 
Šė^rvių’ atletu^

ŪATViJOJE:
*■ ’ • '*- * ***“ ‘ i

Stockholmo radijas prane^ 
kad balandžio mėnesį buvo al-^- 
tuotaą Jatvių patriotas Inis Coli
tis ir baptistų* veikėjas >Jūnis 
Rožkalns. Calitis dalyvavo pa- 
baltiečių vienybės sąjūlyje. 1977 
metais, kratos metu, jo bute bu
vo rasti Estijos-Latvijos-Lietu- 
vos Tautinio Sąjūdžio Vyriau
sio Komiteto dokumentai.

Po Viktoro Petkaus suėmimo, 
Calitis su šešiais kitais latviais 
ir estais pasiuntė laišką Tarp
tautinei Amnestijai (Amnesty 
International), prašydamas ak
cijos Petkui paleisti. 1978 me
tais Calitis buvo atvežtas į Vil
nių liudyti Petkaus byloje, bet 
atsisakė duoti parodymus prieš 
jį. Nebodamas oficialaus per
spėjimo, Calitis nenustojo vei
kęs drauge su kitais pabaltiečių 
aktyvistais. 1979 metais jis pa
sirašė pabaltiečių protestą prieš 
Molotovo-Ribbentropo paktą.

(Elta)-

KINIJOJ ĮVYKO DIDELIS 
SPROGIMAS

‘ PEKINAS. — Trečiadienį Ki
nijos sostinėje įvyko nepapras
tai didėlis- sprogimas. Tuojau po 
sprogimo, -sostinės policija pra
dėjo areštus.— • ;

Pradžioje buvo-suimti ištisų 
kelių blokų gyventojai. Visi su
varyti.) laukus, ir pradėti tar
dyti. -■ -

Iki šio meto nežinia, kas ga
lėjo paruošti sprogimą, kuris 
padarė nepaprastai .daug žalos. 
Vyriausybė yra įsitikinusi, jog 

: tai yra politinių priedų darbas. 
; Anksčiau suimtuosius arba įta- 
iAriamuosius būtų tuojau sušau
dę, bei dabar suim tieji laikomi, 
o policija bando nustatyti tik
ruosius nelaimės kaltininkus.

Kinija prisidės prie
' atomo kontrolės

Iki šio rtiėto'kmijos vyriausy
bė neprisidėjo prie tarptautinės 
atomo kontrole^ sutarties. Kini- 

■ jos vyriausybė, žiJHaSęjš^
amerikiečių, alomą pradėjo skal
dyti prieš kelis metus, bet ji nie
kad nenorėjo dirbti kartu su ru- 
sais,i’i^^S§frričjo, kad rų^ąi ga- 

5 lėtų.. dangės. ^įpjos.-
a to

ista^^^^ėriigi. ^^^Įižbis^bu- 
vo nedarė.
P atvažiavęs
į kinns yado-

zacij^JĮšjgSiką^jb su dabar- 
tiniuĄlzsięniĄ reikalų;: ministeriu 
Kijan;Kir<ęĮr.r Jis\ turi pagrindo 
manv^-jbg Kinija padės tvar
kyti IgtOiiio reikalus.;,. “

—• Ąndrppovas> yra pasiryžęs 
Šalinti visus biurokratus, truk
dančius pramonei ir žemės 
ūkiui'‘Am.^latė,suv’ažiavę par
tijos vadai: j--:o. N

— Jungtinių Tautų generali
nis sekretorius Javier Perez de 
Cuehar važiuos į Pietų Afriką 
taikos stiprinti.

f Illi

Jurijus Andropovas Maskvoje paskelbė, kad Sovietų Sąjungos atstovai 
Ženevos konferencijoje bus sukalbamesni.

.^PREZIDENTAS HABRE BIJO 
MAIŠTO NDŽAMENOJE >

Važiuoja mokslininkai, specialistai 
gamtos apsaugos tirti

VĖLIAU ADAMKUS UŽSUKS Į PAVERGTĄ 
LIETUVĄ PASKAITOMS SKAITYTI

ŠRI LANKOJ ŽUDYNĖS
DAR NESIBAIGIA

COLOMBO. — Sri Lankoje 
(bu v. Ceilone) musulmonų la
imių žudymas dar nebaigtas. 
Žudymus šiek tiek pristabdė la
bai greiti vyriausybės patvarky
mai, draudžiantieji priešingoms 
pusėms pradėti tarpusavio gin
čus.

Ketvirtadienį dabartinė Šri. 
Lankos vyriausybė dar vienam 
mėnesiui uždraudė kabinėtis 

į prie tamilų. gyvenančių šiauri- 
j niame salos pakraštyje. Nusta

tyta, kad paskutiniais dviem 
mėnesiais Šri Lankos inds; nu
žudė virš 2,000 tamilų.

Reikalas šiek tiek aprimo, kai 
tamilai rytinėje Indijoje pradė
jo žudyt: indus. Ten gyvena keli 
milijonai tamilū, kurie pradėjo 
žudyti indus tais pačiais sume
timais, kaip.Nrį J^ankostamilus 
žudė indai,,. -

VARŠUVOJ PATARIA ; ;
LĖTINTI DARBĄ

VARŠUVA.—Trečiadienį Len-

KALENDORELIS

Rugpjūčio 19: Liudvika?, Švie
suolė, Daugvilis, Vilija, Mileika, 
Gintiįė.

Saulė teka 6:03, leidžiasi 7:45.
Ocm tiltas, tvankus, vėjuotas, 

$aži palyti.

Prez. Francois Milerandas 
labai greitai kaitalioja savo 
nuomonę. Pirmodienį tvir
tino, kad nesiūs Prancūzijos 
karių į Čadą. Antradienį pa
siuntė 566 parašiutininkų, 
o trečiadienį pasiuntė visą 
tūkstantį smogikų vien tik- 

, ’ tai į Čado sostinę.

SOSTINĖJE YRA TŪKSTANTIS 
PATRULIUOJA KARO

NDŽAMENA, Čadas. — Ket- būtų 
virtadienio ryte visoj Čado sos
tinėj jau buvo tūkstantis pran
cūzų karių. Trečiadienį atvyku
sieji parašiutininkai tuojau iš
vyko į Abečį, Salai ir sudarė 
naują fronto liniją. Tuo tarpu 
kiti prancūzų kariuohręnės dali
niai, pasiruošę mestis kovon 
prieš Libijos ir kitus kovoto
jus, trečiadienį vakare ir naktį 
nusileido Ndžamenoje. Ketvirta-, 
dienio ryte grupės raudonkepu- 
rių prancūzų kariuomenės smo
gikų patruliavo visomis svar- 
belnėmis sostinės gatvėmis.

Prancūzų smogikai ėjo mies
to gatvėmis penkių vyrų grupė
mis. Jie visi buvo gerai gink
luoti, ant krūtinių pasikabinę 
šautuvus, kuriais buvo pasiruo
šę pulti ir nuginkluoti kiekvie
ną, kuris būtų bandęs pasiprie
šinti prezidento H. Ilabre vy
riausybei.

Čado sostinės gatvės karštos. 
Miesto gyventojai apsirėdę bal
tais lengvais marškiniais. Mieste 
yra didokas skaičius lapuotų 
medžių, sudarančių šešėlį. Mies
te matosi pusnuogių juodaodžių, 
I>et atsiųstieji rsudonkepuriai 
smogikai yra apsirėdę rudais ka
rių drabužiais ir karšto smėlio, 
dyglių ir žvyro nebijančiais 
balais.

Skyrelio vadas žingsniuoja ša
lia, o visi keturi smogikai seka 
vienas kitą. Žingsniuoja jie ga
na glaustai. Visi aukšti ir stip
rūs vyrai. Neatrodo, kad bet kas 
lengvai galėtų juos sustabdyti.

Egipte apsistoję radariniai 
JAV lėktuvai patruliuoja Egip
to, Sudano ir Čado teritorijomis. 
Aiškiai matyti, kad jie gali lais
vai susekti Libijos lėktuvus. Jie

PRANCŪZŲ, VISUR
SMOGIKAI

tuojau pastebėti, jei ban- 
a r tėti prie Čado sostinės.dytų

Muamar Chadafio lėktuvus ga
lėtų pasitikti patys naujausieji' 
Amerikos lėktuvai, patruliuo
jantieji kartu su radariniais lėk
tuvais.

Priešlėktuvinės Amerikos pa
trankos saugo prezidentūrą, ka
reivines ir valstybės sandėlius. 
Prancūzai yra pasiruošę prieš- į 
lėktuvinėmis patrankomis pulti 
Libijos lėktuvus, jeigu jie pa
jėgtų pasiekti Ndžameną. Juos 
pribaigtų sprausminiai lėktuvai, 
skrendantieji kartu su radari
niais lėktuvais.

Pranešimai sako, kad Čade yra 
apie 3,000 Libijos karių. Taip 
tvirtina nelaisvėn patekusieji. 
Trečiadienį Čade buvo 1,500 
prancūzų, bot nebuvo jokių su
sirėmimų.

PREZ. PINOCHET PRADĖJO 
RŪPINTIS BEDARBIAIS

SANTIAGO, Čilė. — Augusto 
Pinochet, ilgametis Čilės prezi
dentas, trečiadienį pareiškė, kad 
vyriausybė imsis priemonių ne
darbui sumažinti.

Prezidentas priėjo išvados, 
kad nedarbas gali dalinai būti 
vykusių demonstracijų priežas
timi. Prezidentas pasikvietė eko
nomijos ministerį Carlos Cace
res, išsiaiškino su juo dabartinę 
padėtį ir imsis priemonių nedar
bui sumažinti.

Gen. Pisochel labai nepatiko 
paskutinė demonstracija, kai 
toks didelis žmonių skaičius ne
teko gyvybės. Tai buvo ketvir
toji demonstracija. Ji turinti 
būti paskutinė. Bet Pinochet ne
paskelbė, kad jis atsistatydina.

—- Amerikos karių iškėlimas 
Hondu.ro valstybėje ir praneši- 

• mas, kad jie ten praleis ųiažiau- 
'sia septynis mėnesius, numušė 
dplerio vertę. Prisidėjo ir japo 
nų nutarimas stiprinti apsaugos

■kijos (sostinėjeJpasirodė slapti. jėgas.
lapeliai^ kviečiantieji darlnnin- . -.
kus nuo rugpjūčio 22 d. lėtinti
darbą, jeigu Dancige, neleis So- bakOvo, suskaičiavo balsus ir vi- 
lidarumo unijai veikti. ■ są reikalą atidėjo kitam kartui.

Varšuvoj yra sudarytas slap
tas Solidarumo komitetas, kuris 
ryžosi sekti Dancigo darbinin- j 
kus. Prieš trejus melus Dancige 
pradėtos darbininkų Solidarumo 
unijos. Jeigu valdžia paskyrė 
Dancigo apskrities viršininku 
Cyganą, kuris atspausdino labai

1 griežtas taisykles Dancigo laivų 
statybos darbininkams, tai Var- • 
šuvos darbininkai imsis tų pačių 
priemonių, kurių savo laiku 
ėmėsi Dancigo darbininkai.

Jeigu Dancigo gubernatorius 
Cyganas būtų pasitaręs su dar- ( 
bininkais, tai reikalas būtų bu-: 
vęs visai kitoks.

- Andropovas išklausė Bal

šįmet biurokratai galės dar vog
ti jav.us. ’ -

— A. Baibakovas pasipriešino 
Andropovo planams biurokra
tams apkarpyti. Partijos vadų 
dauguma jam pritarė.

CHICAGO, Ill.—Valdas Adam
kus, Didžiųjų ežerų aplinkai 
saugoti komisijos pirmininkas, 
šių metų rugsėjo 8 dieną kartu 
su JAV mokslininkų ir specia
listų delegacija išskrenda į So
vietų Sąjungą.

Vyriausybė jį parinko šiai ke
lionei vadovauti, nes jis moka 
lietuvių, anglų, rusų, vokiečių ir 
lenkų kalbas. Specialistai bus 
Rostove, Kijeve, Maskvoje ir ki
tose vietose. Nuvažiavusieji aiš
kins rusams, ką amerikiečiai 
daro aplinkai apsaugoti nuo 
sveikatai pavojingų dalykų.

Baigus oficialią kelionę į su
tartas Rusijos vietas, Valdas 
Adamkus užsuks į Vilnių ir ten 
Vilniaus universitete skaitys pa
skaitą apie amerikiečių vedamą 
darbą gamtos apsaugos srityje. 
Adamkus vadovauja plačiai Di
džiųjų ežerų sričiai, jam tenka 
rūpintis įvairiais klausimais, to
dėl jis- lietuviams specialistams 
paskaitys kelias paskalas.

Adamkus jau buvo pasiųstas į 
Rusiją prieš 10 metų. Jau tada 
lietuviai stebėjosi, kaip ameri
kiečiai davė tani tokias atsakin
gas pareigas. Dabar lietuviai dar 
labiau nustebs, kai patirs, kad 
jis vadovauja plačiai Didžiųjų 
ežerų sričiai. Savo žinioje jis 
turi kelis šimtus tarnautojų.

Valdas Adamkus planuoja 
grįžti į Ameriką spalio 12 dieną,

V. Adamkus Michigan valsti • 
joje įsigijo J. Bačiūnų ūkį — Ta
bor Farm, vadovauja “Margu
čiui” ir turi namus vakarinėje 
Chicagoje. Jis yra veiklus res
publikonų partijos vadovybės 
narys.

ANDROPOVAS ŽADA BŪTI 
SUKALBAMESNIS

MASKVA, Rusija. Jurijus 
Andropovas trečiadienį pareis- ( 
kė, kad Sovietų Sąjungos atsto
vai ateinantį mėnesį žada būti 
sukalbamesni artėjančioje žene- j 
vos konferencijoje. Sovietų Są-: 
junga nebus tiek užsispyrusi, 
kaip ji buvo iki šio meto.

Tačiau Andropovas čia pat 
pridėjo, kad Sovietų Sąjungos 
atstovai nedarys jokių nuolaidų,1 
jeigu JAV užsispirs gaminti 
naujesnes atomines raketas ir 
planuos atvežti jas šių metų 
gruodžio mėnesį į Europos vals
tybes. |

Andropovas ketvirtadienį ti
kėjosi susitikti su Kongreso at
stovu Ch. Pell ir kitais, kurie at
važiavo porai dienų į Mąskvą.i 
Jie, aišku, kalbės su Andropovu ■ 
apie galimybes sumažinti bran-. 
dūdinių ginklų gamybą. J

Valdas Adamkus vadovaus JAV aplinkos apsaugos 
delegacijai, vykstančiai j Sovietų Sąjungų.

Hondu.ro


IGNAS PETRAUSKAS ----- ----- 1

Nova Scotlri, Piince Edward sala
/ ir New Brunswick
, . (Tęsinys) L

Nerpažos-karvių bandos, arba[ 
žalios arba juodmargės. Matė
me ir vieną žąsų ūkį. Gal ko
kia 50 bkltų. Vaikščiojo galvas 
iškėlusios' ir garsiai rėkavo. Ma, 
ząi matėsi vaismedžių ir tie pa
tys suvargę, daug išdžiūvusių. 
Kaip minėjau^ žeihė ne juodže
mis, bet rudai raudona. Sajfoį už 
tai, kai turi daug geležies., Par'! 
piuose daug tokio spalvoto dum
blo: Vanduo upeliuose irgi mur-’ 
žina$, rudas. Tą 'vakarą, t. y.j 
penktadienio vakarą atvvkomę 
į ’Charlottetown miesteli, sales 
centrą 'ir dvi naktis nakvojome 
Charlottetown viešbutyje. į

Susidariau vaizdą, kad kana
diečiai mžgsta savaitgalius pra
leisti ne namuose. Penktadie- 
nio vakarą į tą viešbutį priva-j 
žiavo daug automobilių su įvai
riomis Kanados sričių, lentelė
mis. : Jau vien persikėlimas į tą 
sąlą,: kaip minėjau mašinai ir 
dyįejn žmonėms kainuoja 11 doi. 
Atgal, žinoma tiek pat. Viešbu- ’ 
tis nakčiai 53 dol. Pasirodo, kad 
kariadieęiąi nfepabijojo tokių. ąs- 
laidū, Wd turėti savaitgalio pra
mogas, v • • všeštadienio'rytą išvykome ap
lankyti Annė of Green Gables, 
Cavendisti vietovėje.’ Čia, Ca-'1 
vįridiįh Beach 46M dįj pinjgai atiduQ_

Ąmpijcos .zemyn.e_ pamačiau . HalKĮonįjam Kryžiui, žo- jungia motorą ir stabdžius, ir
Ęįezą, Tturis prinime Palangą. pačiam, pamatyti, mašinos, ir mūsų autobusas atbu-
šviesĮai geltonas svarus šmeiš. ka<3 įsivaizduotĮ koks didelis ir j ląs užvažiavo į kalną. Kalnelis 
ToIjąu.^.ltopos, ^kumse. * ^Apūikusdarbžs yTa padarytas. No-l'rie labai aukštas, bet gera kalva, 
sausos ■ viksvos.; Čia Cavendish j Į._x__ .___ Į mažinu
Ąiyiihkėjė jyta gimusi garsi' ra-j 
šytoja Lucy,Maud Montgomery, 
kuri ^ra'parašiusi veikalą Anne 
of‘;Grdęii Gables. (Nieko bendro 
noturi su Chicagoje matyta 
Arihė)i ’Autorės gyvenamas 
dviejų aukštų namelis, padary
tas istorinę, -vieta.,v Jos darbo 
kambaryje yra ir ta pati rašomo
ji mašinėlė, Klotinaį mirus, mažą 
autorė augo jos senelių globoje. 
Kadangi jie jai buvo labai geri, 
tai tame veikale pagrindiniai vei 
kėjai, kurie priėmė įsūnyti vie-

gaiį£;jjus seneliai.) rodė, kad lankausi Europoje. 
Apie to veikalo pasisekamą, ga- Matomai, kad Kanados jauni- 
lįmą spręsti, 49, kad^pektak- .mas jau pasekė amerikiečius ir 
liąi: XJharloftentown mieste.'.jąilj -gayąlgę, maisto liekanas su dė- 
IŠ-tjį sežotįf^ s^ks^iį jri^lęartul- Ritėmis Inetą atgalia ranka ša- 
I savaitę. !ri :salė, riodffc vietųįįin.’ į; U’ 5 
buvo pripildyta. Mums bilietai i Iš salo-s. Borden uoste, vei te
buvo užsakyti pneš mėnesi. Tai kiu pat keltu-laivu persikėlėme 
,puikns<-visai .< šeimai; muzikinis Į' New Brunswick 
veikalas. . ’ J- . , i

• Netoli nuo tos vietovės yra
I taip vadinamo Woodleigh Repli-
1 cas. Čia pulkinintko Johnstcne 

iniciatyva ir energija, 1946 me
tais pradėta statyti replikas gar
sių Anglijos pastatų. Namai ne

• tik iš viršaus, bet ir viduje, ir 
kambariai ir laiptai, viskas kaip 
originale. Namai statyti atitin
kamu dydžio santykiu. Daugu-

. mas 1:3. Adm. Nelson pamink
las yra 1:6. Nelsono paminklas 
baigtas 1976 metais. York Minš_

I ter catedra yra 26 pėdų ilgio ir
1 12 pėdų pločio. 145 langai su 

s tūkstančiais,, iiš spalvotų stiklų, 
paveikslų. Be katedros kitas di-

į delis pastatas, tai Dunvegen 
Castle. Viduje kambariai ir bal
dai tikrai vaizduoja senos pilies 
laikus. The White Tower pasta-.
te; beveik visos britų karūnps Antanas Tamošaitis 

su deimantais ir valdovų lazdos,
valdžios ženklai. Daugiau pa-1 jon pusėn. Vėl prasidėjo vargin-

< statų, tai Towers of London
The Waterloo barakai, the
Queen’s House ir daugelis kitų, j 
Atrodo, kad nebereikia ir į Lon-; 
doną važiuoti. Žinoma, ten yra' 
ir “Wishing Well’’ į kurį lanky-

Eglė Žalčių Karalienė (Tapyba)

pas ką plokštelė pasirodys (vie
ta) — pas platintojus, bet kam | 
pasirodys, ir kokiu tikslu — ne
pasakyta. Plokštelė, kaip negy
vais daiktas, negali pasirodyti, o 
jei ir pasirodytų pas platintojus, 
tai kokisi iš to. nauda, jeigu ji 
nebus pardavinėjama.

šį sakinį galima trip parašyti: 
Sol. Ginos čapkauskienės nau
jausioji plokštelė, įdainuota or
kestrui pritariant, bus atiduota 
platintojams, (žinoma, pardavi
nėti.)

• Toliau rašoma: “Šios plokšte
lės sutiktuvės yra ruošiamos 
rugs. 9 d. Jaunimo Centre”. Pa
prastai sutiktuves ruošia
žmonėms, norėdami juos pa
gerbti. Bet kokios gali būti 
plokštelės sutiktuvės, nežinau. 
Manau, jei ir ruoštų, tokios, su
tiktuvės neįvyktų, nes liktų lik 
sutiktuvių ruošėjai, o nebūtų ko 
sutikti ir ką pagerbti.

Taigi, neruoškime plokštelių 
sutiktuvių, nes tokių riėra ir ne
gali būti. Atvykusieji į plokšte-; 
lės sutiktuves — išgirsta iš. ruo
šėjų tik meniškąjį plokštelės ap
tarimą — įvertinimą. .< » .

*
i laiko •

tik

• i ** A . . f gų eglaičių miškai, vėl pakelėse 
kyšo plikos uolos. Pietų pertrau
kai sustojome tokioje vietovėje, 
ant kalnelio, pavadinta. Magne
tic Hill. Čia pamatėme tokią 
naujieną, nežinau ar kur kitur

tojai meta pinigėlius, kad išsipil. tą būtų galima pamatyti. Kiek-
dytų jų norai. Kiek lankytojų viena mašina ir mūsų autobusas 
per sezoną, nuo vidurio gegu-* su mumis, nusileidžia i pakalnę 
žės iki vidurio spalių, čia atvyk- Į iki upelio, iki nurodytos vietos, 
sta galima spręsti iš to, kad į tą! Čia mašinos,
■šulinį vienais jnetais buvo pri- autobusas perėjo i kitą kelio pu-

žinoma • ir mūsų

pįežąj ’‘kuris priniiiiė Palangą.

Tbliąu'i kopos, ikurdse. kyšo 
■ ' t1 1 T

se ir sustojo atbulas į kalną. Iš
jungia motorą ir stabdžius, ir

Įrint geriau visk
tų nemažiau savaitės laiko.
• Sekmadienio rytą, atsikėlęs 6 

•vai ėjau apžiūrėti mieste apy
linkes. Paėjęs kelis blokus ra-; 
dau prekybos centrą su K-Mart 
.priekyje. - Automobilių pastaty
mo aikštėje, radau daug žuvė
drų, kurios rūpinosi, kad pakilus 
saulei nebūtų blogo kvapo. Aikš
tėje buvo pilna primėtyta viso
kių maisto įpakavimo ir mais
to liekanų. Prieš kokį 20 metų 
lankiausi Kanadoje. Tada krito

apžiūrėti, reik-j Tada pastatė .autobusą į mašinų 
: stovėjimo vietą iki mes pavalgė, 

rile. Niekas nepaaiškino tikros 
I priežasties, kaip ir kodėl tos ma- 
j šinosi atbulos, be motoro užbė- 
i ga į kalną.
i

Nakvojome Frederiction mies
telyje; tai New Brunswick sds- 

[ tjnė^.Rytą vykome aplankyti taip 
vadinamą Kings Landing vieto
vę, 35 klm. nuo Frideriction. Ta 
vietovė tuo įdomi, kad po Ame
rikos revoliucijos, šeimos liku

ti sios ištikimos-Anglijos karaliui,

gerai nušertų arklių, vežioja 
ekskursantus senoviškais ratais. 
Tvarte stovėjo pora ilgais' ra
gais jaučių, kuriais irgi važiuo
ja. Prie namų daug gėlių. Lan
kant vieną gyvenamą namą, 
prie virtuvės ant lentynos sto
vėjo. indas su kiaušiniais. Seno
viškai apsirengusios mergaitės 
paklausiau ar ir jie dviejų šim
tų metų senumo. O ne, ji atsakė, 
mes juos valgome. Tarnautojai 
yra valdžios apmokami.

Kadangi kelionėje buvome vi
są laiką be didesnio poilsio, tai 
iš Kings Landing vykome į “St: 
Andrews-By-The-Sea" miestelio 
puikų viešbutį poilsiui. Kaip 
is pavadinimas sako, viešbutis 
Atlanto pakraštyje užima didelį, 
gražiai .gėlėmis papuoštą plotą.
Kad gyventojai tikrai galėtų 

pailsėti, tai kambariuose nėra 
net televizijos. (Nors daugelis 
iš mūsų už tai buvo nepatenkin- 

. ti). Kad oras ten geras poilsiui,.
matomai .ten nebūna karščių,, 
nes viešbutyje nėra nei oro šal-i 
dytuvų. Čia nakvojome dvi nak
tis ir ilsėjomės visą dieną.

plokštelę..
Paprastai sakome: įdainavo, 

Įrašė, įrekordavo į plokštelę, l ai 
mums yra įprasta ir supranta
ma. Toje plokštelėje palieka da|t 
nų žodžiai, melodijos ir, kada 
norime, galime jas išgirsti/ . i

Bet ką reiškia įdirigavo į-, 
plokštelę? Ar yra įmanoma ką: 
nors įdiriguOti į plokštelę? Ži-J 
noma, ne, juk judesiai dirigento,: 
vadovaujančio chorui, nepaten
ka plokštelėm Taigi ir sakinį, jeii 
norime ir dirigentą paminėti,< 
rašome: Operos choras, kuriami 
vadovavo V. Vasaitis, įdainavo 
į plokštelę. Arba: P. V. Vasai-į 
Čiui vadovaujant, Operos chorai 
įdainavo į plokštelę. /

A. Tamulynas x
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ton'norimo berniuko gavo mer- į akis Kanados miestų švara, at-1 loyalistai, apleido taip vadina-

provinciją.
Čia vėl vaizdai pasikeitė blogo

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
LITERATŪRA, lietuvių Hterstūros, meno Ir mokah 

1954 m. metrašti*. Jame yr« vertingi, niekuomet neienrtą, Vln« 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoi 
J. Raukčlo, dr. Kazio Griniaus,- taip pat K. Matusevičiau* Ir Y 
Meilaus straipsniai bei rtudijos, Diustraotos nuotraukomis b 
M-K Čiurlionio. M. šileikio, V. Kašubo*, A. Rūkltelė* ir JL V*rs«

> DAINŲ. t V KNTfS LAUKUOSE, poetės, rašyto J °* ir 
tfnlf lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės driminimaJ apie dalm 
Iventes- bei Jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim^ 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusk, kainuoji W.

'• V1KNB0 ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apralj 
tai luošo Adomaičio — Dėdės Aerno gyvenimas. Tai ne sausa 
gyvenimo bruožų apraiymas, bet tiksli to laikotarpio buities tita 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslaptij knyf*

Romiai paraiyta studija apie Rytprūsius, remianti* Pakalnis I 
Labguvos apskričii? duomenimis. Aprašymai JdomŪf kiekvienai! 
Hetuvfui. Leidinys ffiustruotaa nuotraukomis, pabaigoje duodami 
▼itovardilu pa vadinimą’* b jų vertiniai | voklefių kalbą. Laba 
Madingoje 335 pust knygoje yra Rytprūshj tamėiapia Kaina ff

T KJ LAUKIS ElMfi. rąžytojo* Petronėlės Orintaltts ata 
mtnftnai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir ptr 
maišiai* bolievikų okupacijos, metais. Knyga turi 234 puslapiu* 
bet kainuoja tik |X ‘ t _ i-11***^*^ r

’. > JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras 
tai ir klaidingai interpretuojama* gyvenime ir politikoje^ tik * 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliau* Janonio gyvenimą fr poe 
idją. Dabar būtų JĮ galima pavadinti kovotoju už žmogaus teis®* 
Knyga y”** didelio formato, 265 pualaplą, kainuoja |A.

BAiisun -: nvvudKa, s 
si, Knygoje jt? ĮK

taip vadinamų Aadians. Žiauri 
ta jų istorija. Toje .šiaurinėje 
Nova Sotia dalyje 17 ir 18 šimt
metyje apsigyveno nemažas skail 
čius . pranūzų emigrantų. Dau
gumas jų buvo sėslūs ūkininkai. 
Augino nemažai galvijų ir ge
rai įdirbo žeinę javams. Pragy
veno iš žembirbystės. žvejojo Piet. Amerikos 
ir medžiojo tik saviems • reika
lams.

(Bus daugiau)

— Rugpjūčio mėnesį D. Bri-C 
lanijoje prasidėjo automobilių 
registracijos nauja raidė “A”; 
kuri yra priekyje skaičių. Anks
čiau abėcėlės raidės eidavo poJ 
skaičių. Visi skuba įsigyti nau
jas mašinas ir pirmuosius nu-; 
merius, nes kai kurių įdomesnių 
lentelių vertė gali pasiekti kelisį 
tūkstančius svarų. Spėjama, kad. 
1983 metų “A” registracijos au-j 
tomobilių pardavimas padidės 
mažiausia 20 proc. >

* *
Pernai - 

prieveiksmis ; >

“Pernai metais įvykusiame 
LrB.. kraštų 

pirm, suvažiavime.: ' >
Prie šio sakinio reikia tik tiek 

pasakyti: kada mes vartojame 
laiko priveiksmį pernai, tai ne
reikia vartoti žodžio metai, nes 
tas vienas žodis (pernai) pilnai 
nusako laiką, kada tas suvažia
vimas įvyko. ‘ " J; ■

Dar vienas nevykęs 
“Operos choras įdainavo i''®® 
telę, o Vyt: .Vąsaitis. įdirigavo^

sėdome į autobusą,, kelionei 50' 
klm. į St. John miestelį, kad su-'i 
spėtume j tą didžiulį keltuvą-! 
lai va. Ir vėl autobusai, trokaiĮ 
ir -'mašinos . lyg kokio milžino 
slibino buvo ry jamos, ši kelionė Į

; mas 13 kolonijų gyvenvietes ir 
apie 1800 metus atsikėlė čia. an
glų valdomoje srityje. Dabar ta. 
Vietovė yra istorinė, ekskursan
tų lankoma vieta. Gyvenamieji Atlantu tęsėsi kokias tris valan-j 
'namai, .bažnyčia, ūkio trobesiai das. Nova Soti jos krantus pa-: 
.^'taverna kaip, buvo originaliai, siekėm Digby miestelyje. į f. 
Ekskursantus priimantieji i ir! :
ūkio darbus dirbantieji, dėvi irgi j vome Įdomų Grand Pre National: 
senoviškais. rūbais. Dvi poros, parką, kur senovėje gyventa

siekėm Digby miestelyje. r 
Pakeliui į Halifax, privažia-į

GIFT PARCELS TO LITHUANIA 
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. 

2608 West 69th St, Chicago, DL 60629 ♦ TeL 925-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

Maistas iš Europos sandėlių.
" MARIJA NOREIKIENĖ

^ludiimiiiii iiiiiiiiiiiiiiirjniiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiii iiiiiiniiiiini nu iiiiiiiiiiiiiiiinih'

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2b01
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JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, HL 

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Jw-tr Atdara Šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 vaL vakaro. 

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

KALBOS KAMPELIS
Apie skelbimus

Skaitydami laikraščius, daž
nai juose randame • skelbimų, 
garsinimų. Tokie skelbimai tu
rėtų būti trumpi. Jų turinys aiš
kiai suprantamas. Bet, deja, taip 
nėra.

Šį kartą paėmiau -keletą gar
sinimų pavyzdžių i iš mūsų spau
dos. Būtent: “Sol. Ginos Čap
kauskienės naujausioj i -plokšte
lė, įdainuota kartu-sū orkestru, 
pasirodys pas platintojus birže
lio 20 d.’’ • X

Šio sakinio reikšmė nėra aiS- 
ki. Ką reiškia pirmoji sakinio 
dalis: “Sol. Ginos Čapkauskie
nės naujausioji plokštelė, įdai
nuota kartu su orkestru”. Šios 
sakinio dalies reikšmėm kad so
listė ir orkestras kartu dainavo 
— įdainavo į plokštelę. Iš tik-v 
rųjų taip nebuvo: orkestras kar
tu su soliste nedainavo, bet šio 
orkestro muzika buvo tik prita
rianti solistės balsui. (Akompa
nimentas — orkestras).

Antroji sakinio-dalis—plokš
telė pasirodys pas platintojus 
birželio 20 d. čia nurodyta tik

— šiais metais į Afganistano 
Kabulo universitetą - prašymus 
padavė 1.500 vyrų ir 2’500 mo
terų. Pernai kandidatų buvo: 
vyrų — 6.686 ir moterų— 3.483. 
Baigusiems universitetus ■vy
rams bus atidedama dvejiems 
metams karinė prievolė, jei jie 
užims tarnybas, būtinas krašto 
ūkiui.' ?

• .Leisk kiekvienam savo ausi 
bet tik kėletai ----- liežuvį.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU AMERIKOJE 
yra.; seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių frateraalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai'tarnaujanti jau. per 97 metus.
SLA—„atlieka kultūrinius darbūs, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
'. , darbus dirba. ' ” L •'

. r - > * f; ’ ».’5 t * r. į>
SLA^ isniokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MHJJONUS doleriu

s. r - iapdraūdų. sava nariai; \ z į

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali

t * Susivienijime (apsrdrąusti iki $10,000.
SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 

Insurance, kuri jyac naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo & jū; gyyenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda:. už 
$1,000 apdraudos sumą temoka-tik $3.00 metams.

f ’ • SLA — kuopų’ yra visose lietuviu kolonijose.
Kreipkitės Į savo apylinkės kuopų veikėjus, 
jie Jums mielai pagelbės į SLA įsirašyti. -

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrąi

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St, New. York, N.Y. 10001 • 

Tel. (212) 563-2210 ?

50 metų studijavęs, kaip

ŪKANŲ
• ; r

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kai bet kada Ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kum Jaunium ir prof. R« 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

Ir patarė mums toliau studijuoti. j

Faita* fX
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Ar Vatikanas ir Maskva tariasi apie 
popiežiaus apsilankymą Lietuvoje?

a
Amerikos spaudoje buvo pla

čiai paskleistas Los Angeles 
Times korespondento Dan Fi- 
sherio straipsnis iš Varšuvos 
(“Pope. Soviet Discuss Visit to 
Lithuania”, 1983.VII.5), kuria
me, lemiantis Lenkijos katalikų 
bažnyčios šaltiniais, tvirtinama, 
jog Vatikano ii- Kremliaus atsto
vai pradėję tartis apie galimą 
popiežiaus apsilankymą Lietu
voje ateinančių metų kovo mė- 

. nęsį ryšium su 500-iomis šv. Ka
zimiero mirties metinėmis.

- Vakarų diplomatai Varšuvoje 
esą labai skeptiški, kad Sovietai 
tai leistų. “Rusai pareikalautų 
tokios aukštos (politinės) kai
nos už tokį vizitą, kad popiežius 

. jokiu būdu negalėtų sutikti”, 
pareiškęs vienas kandidatas.

Straipsnio autoriaus nuomone, 
v popiežiaus apsilankymas Lietu

voje, kurios “katalikiškumo ir

PRISIMINIMAI APIE LIETUVOS 
GAMTĄ IR JOS ĮVAIRUMUS

Keletas žinių apie tą lietuvišką kiškelį
Kiškis didžiąją dienos pusę 

guli savo guoly, kurs panašus
- būna į mažą geldelę, ar tai tyra-
- me lauke, žolėje, jauname pa

sėly, dibilinoj, ar miške. Žmo
nės dažnai praeina arti pre šalį 
jo nepastebėję. Nes, mat, lau-

>. ke puikiai jį apsauvo pilka jo 
;espalva ir bet kas palaiko jį už 
.-grumstą. Balkšvos papilvės ne- 
-mątyti visai. Bet ir žolėj, ir do
biluose taip pat nelengva kiškis 
pastebėti, nes jis susiriečia krū
von ir guli sau ramiai, kad ir 
žmogus eftia arti pro šalį.

Bet pikčiausieji jo priešai, 
'kaip antai šuo, lapė, kiaunė, tu
rėdami puikią uoslę, suranda 
jo pėdsakus ir nuseka jais iki 
pat guolio. Tuomet prasideda pa
dūkusi medžioklė. Ilgos stiprios 
paskutinės kojos įgalina kiškiui 
greit pabėgti. Nors daugelis šu
nų už jį greitesni, bet retas ku
ris iš jų gali kišką pagauti. Kai 
šuo baigia jau vyti, kiškis striuo 
ktele vikriai į šalį, ir šuo Įsibė
gėjęs pralekia. Kiškis toks vik
rus daųgiąūšia stuburo lankstu
mo dėka. Taip mėtydamasis į 
šalis, kiškis gauna vėl atokiai 
nuo šuns pabėgti. Ir, kadangi, 
jis labai patvarus, šuo turi pa
galiau liautis vijęs, o kiškis už
uolankomis grįžta atgal į savo 
guolį.

Kiškiai buroku lauke

nacionalizmo derinys daro

(Elta)

Tilžės vaizdas ii Panemunes žiūrint

J4> 
galbūtbmaištingiausia šalies res
publika, Kremliaus požiūriu at
rodo ypač rizikingas”. “Maištin
gųjų” lietuvių akimis, Bažnyčia 
esanti pylimas prieš jų reapub-1 
likos sovietizaciją. Jei Sovietų 
valdžia pakviestų popiežių, ji ti
kėtųsi dar didesnės “propagan
dines naudos”, negu iš Billy 
Grahamo apsilankymo.

Londono dienraščio Daily Tele-! 
graph Romos korespondentas 
liepos 6 d. informavo, jog išgir
dęs pranešimus apie galimą po- • 
piežiaus vizitą, monsinjoras Tu- ■ 
iaba "susijaudinęs” kontaktavo • 
Vatikano pareigunus..Vėliau, jis 
"susivyięs ’ pareiškė: “Deja, tai ■ 
klaida’. Jei popiežius norėtų į 
aplankyti Lietuvą, jis turėtų • 
gauti Andropovo pakvietimą, 1 
pridūrė Tulaba.

Kiškis — beginklis gyvulys. 
Dėl to jis turi daug priešų. Vie
nintelis jo ginklas — greitos ko
jos ir apsauginė spalva. Baisus 
kiškio priešas žebenkštis. Jį už-} 
puola jį bemiegant, įsisiurbia į 

. sprandą ir tol nepaleidžia kol 
persigandęs žvėrelis, nubėgus 
kraujui, krinta be jėgų ajit že
mės. Kadangi kiškio mėsa labai 
gardi, naikina jį ir žmogus,'. Me
džiotojai jį šaudo, žvėrienos va-Į 
gis gaudo kilpomis.

Kuain. 'mailinUsL k-iškiaiž ■'
'' Kai pradeda temti, kišŽr/' pa
sikelia iš savo guolio ir eina 
ėsti žolės, dibolų, morkų, ropių 
arba jaunų javų. Jei pasėlys žie-i 
mą būną apklotas sniegu, kiš
kis pirmutinėmis kojomis užvė
joje jį prasikasa. Dideliuose šal
čiuose ateina jis į sodus medelių 
griaužti. Jei sniego būna gili?.? 
graužia medžių žievę.

Skelta viršutinė lūpa įgauna 
jį graužti nesusižeidžiant. Grau
žia jis aštriais priešakiniais dan
tims, kurių abudu žandai turi 
po 2. Viršutiniame žande yra, be 
ro, dar maži užvadiniai dantu
kai. Kadangi priešakiniai dan
tys tik iš oro aptraukti kieta 
emale. tai visuomet būna ašt
rūs Jų viršūnės nusitrina, bet 
iš šaknų nuolatos vėl atauga iš 
naujo. Jei iš apatinio žando 
graužiamieji dantys iškrinta, 

tai prieš jį stovįs viršutinis ne
begauna nusitrinti ir per tai už
auga toks ilgas, jog kiškis nebe
gali savo prusnos sučiaupti.

Kaip visi beveik žolėdžiai, 
taip ir kiškis ilčių neturi. Mais
tui sutrinti yra krūminiai dan
tys, viršui 5-6, apačioj 5. Kiš
kis, maistą kramtydamas, apa
tiniu žandu trina į krūminius 
dantis viršutinio žando iš užpa
kalio i priešakį nelyginant galąs
tuvu. Trinamieji paviršiai vi
suomet liekti aštrūs.

leškotiamas maisto, kiškis 
struoksi sau linksmai iš vieno 
lauko į kitą. Ilgoms savo ausi
mis jis išgirsta tyliausi šlamšte
lį imą. Tuoj atgręžia jas ta
riamos vietos linkui, atsitupia 
ant paskutinių kojų ir dairosi 
aplinkui. Bet pasitiki jis dau
giau savo ausimis negu akimis. 
Akių vokai trumpi, ir jis miega 
pusiaumirkis. Kiškis regi silp
nai.

Gale vasario arba pradžioje 
kovo kur nors slaptoje vietelėje 
patelė išsikasa rūpestingai ilges
ni guoli ir dailiai iškloja jį žo
le ,samanomis ir savo vilna. Ten 
ji atsiveda 3-4 mažiukus, ir tat 
pasikartoja trisyk per metus. 
Pirmutines savaites ji labai mei
lingai ugdo savo vaikelius ir gi
na juos nuo vamų. kranklių, 
šarkų, vanagų ir kačių. Prieš 
didesnius grobuonis ji atsispirti

negali. O jų taip daug ir visi 
stengiasi gardžios kiškienos pa- gegutė išsitarė: 
ragauti. Po keleto savaičių mo
tina nebesirūpina savo vaikais, 
ir ne vientas kiškelis patenka į 
grobuonies nagus. Kad. ne taip 
gausingai kiškeliai veistųsi, ra
si, būtų seniai jau išnykę

Kiškio mylėtojas

DĖL KO GEGUTĖ KUKUOJA?
Graudus ir. toli lekiantis ge

gutės kukavimas, pagal lietuvių 
padavimą, atsiradęs sekančiu 
būdu. Kadaise buvo paukščių 
karalius Kukas, kuris staiga pra
puolė. Susirinkę paukščiai klau
sinėjo vienas kito apie jį, bet 
niekas nematė ir negirdėjo. Tuo
met susitarta ieškoti karaliaus.

MEET THE CHALLENGE!

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD 

Niekams nenorint apsiimti, 
‘Gerai, aš skri

siu, bet mano vaikus turi kielė 
perėti”. Nuo to laiko gegutė 
.skrajoja šaukdama: “kukū-ku-.1 
kū”, bet karaliaus vis nesuran-j 
da.

KOKIU BŪDU ATSIRADO ' 
LOŠIAMOS KORTOS? j

Kortos buvo išrastos Hindu- 
stane, Indijoje, septintame am
žiuje. 1392 metais prancūzas 
Jack Gungoneur nupiešė kortas 
maža daug taip, kaip jos atrodo • 
šiandien. Jis pagamino 52 kortas, 
tiek, kiek yra savaičių metuose. 
Keturios “mostys” reiškė ketu 
rias visuotmenės klases arba 
luomus.

KĘSTUČIO DUKTĖ DANUTĖ

Mažai kam žinoma, jog Didy
sis Lietuvos Kunigaikštis Kęstu
tis turėjo ir dukterį Danutę. 
Vos 16 metų ji buvo išleista už ; 
Mazovijos lenkų kunigaikščio- 
Januso ir gavo krikščionška 
Juos vardą.

Danutė buvo įkalbėjusi savo, 
vyrui eiti į pagalbą Kęstučiui 
kovose prieš kryžiuočių ordiną, 
bet popiežius Grigalius IX at-1 
iuntė Įspėjimo laišką, kaid1 Jo- 
iv.šas nedrįstų gelbėti “pago- 
:ams”. 1382 metais . Mozoviją 

buvo atvykęs Danutės brolis Vy. 
tautas padaryti formalę sąjun-

goš sutartį, ba» ponai su- 
tnikde visą planą- Istoriniai už- 
rąšai rodo, jog Danutė buvusi 
išmintinga politikė- Ji mirė Var 
šuvpje, gegužio 25 dieną, 1448 
metais.

VĖŽYS, ATRODO, AUGA 
LABAI PAMAŽU

BOSTON, Mass. — Amerikos 
ir britų mokslininką nustatė, 
kad vėžys, turint galvoje nor
malias sąlygas, auga labai pa
mažu.

Pirmiausia, normalios žmo
gaus kūno ląstelės, pablogėjus 
sąlygoms, keičiasi labai pama
žu. Jos padidėja, kai kas nors 
kliudo augti. Jos padidėja iki 
90% ir sustoja. Jei tos sąlygos 
joms nenaudingos, dingsta, tai 
jos daugiau nebeauga, bet stovi 
padidėjusiaine dydyje. Bet jeigu 
■tos sąlygos pablogėja, tai dar la
biau padidėja ir tampa vėžine 
ląstele. Tada skyla ir atsiranda 
dvi vėžinės ląstelės. Tada jau 
neįmanoma jų sulaikyti. Rūky
mas, dūmai, anglys, alkoholis 
padidina ląsteles. Jeigu rūkymas 
nutraukiamas, tai tos ląstelės 
nedidėja ir vėžinėmis netampa, 
šios žinios šiomis dienomis bus 
plačiau paskelbtos.

PARUOŠĖ LĖKTUVAMS 
NUSILEIDIMO TAKUS

£
SAN PEDRO DE SULA, Hon

duras. — Praeitą savaitę šioje 
srityje iškelti JAV kariai ant 
greitųjų paruošė siaurą, bet ilgą 
taką lėktuvams nusileisti. Tre
čiadienį jau nusileido pirmas 
milžiniškas JAV transporto lėk
tuvas, kuri atvežė viską, kas ka-

NE JI VIENA
Sukukavo man sodely
Pilkoji gegutė, 
Jogei tolimoj šalelėj 
Mirė mūs' močiutė.

Aš paklausiau šiaurės vėjo, 
Ką iš ten atpūtė:
Pasakyki — ar jau mirus 
Mieloji močiutė?

Ir atsakė šiaurės vėjas, 
Lėkdamas pro šalį: 
Taip, našlaite, ji sutiko 
Liūdną, graudžią dalį.

Ten, kur audros ir; ledynai 
Sibirą apdengia,
Kur net žvėrys ar paukšteliai 
Pasilikti vengia;

Kur paviršiuj neužtiksi
Nei žolelės diego, 
Kur per šimtus mylių tęsias 
Versmės šalto sniego; f

riams reikalinga.
Neapėjo milžiniškas lėktuvas 

nutūpti, tuojau prie jo priva- 
žįąvo nepaprastai ilgas sunkve
žimis • Jis vilko labai ilgas len
tas, ant kurių dviem mažais ra
tukais kariai vertė vieną dėžę po 
kitos, dėjo skersai ir laukė, kol 
visas vežimas bus pripildytas.

Viskas taip sutvarkyta, kad 
iš lėktuvo labai lengva iškelti. 
Viršuje įrengta kapitono ir jo 
pagalbininkų kambarys. Dar 
aukščiau įrengti sprausminiai 
motorai.

— JAV generolas netrauks 
teisman “Žaliųjų" partijos vado 
Frank Schwalbe Hock ųž aptaš- 
kymą krauju. Vokiečiai ėmėsi 
žingsnių prieš jį.

ENERGY 
WISE

flteca avary 3£0Q te 
8,000 milas to avoid i 
wasting gasoline. ..
Don’t be a BomLeeert

t

t
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THE MARQUETTE PARK

v Marquette Park, 67th Street & California AvenueMarquette .
Sunday, August 21, 1-7 p.m,

MAIN STAGE
1:00 p.m. Joel Daly & The Sundowners

2:00 p.m. Dick Kay & Ray Tate Country Orchestra
3:00 p.m. Rio
4:00 p.m. Polly Podewell
5:00 p.m. Chicago Swing Orchestra
6:00 p.m. 1HE MODERNA1RES WITH PAULA KELLY, JR.
PLUS A NEIGHBORHOOD SHOWCASE featurmg the music of y ur 
ncigluwi.s tiGin l:4k> to 6:00 p.m.
The Marquette Park Festival is the last of seven FREE neighborhood 
celebrations sponsored by the City of Chicago in city parks throughout 
tbe summer. Food, souvenirs, music and other festivities will higltbghI 
this family Sunday in lhe park. The Marquette Park NeigbbOviuvd 
Festival food and souvenir liootlis, plus a neighborhood variety show
case of entertainment, are Iteing coordinated by community orgusiza 
tions. Come, join us for the fun ot Marquette Park on Sunday, Augvst 21 
Coordinated by the Department of Neighborhoods and the May*, r’s 
Office ot Special Events.

For information call the Special Events 
Hotline at 744-3370.
City of Chicago. Harold Washington, Mayor

Ten ji buvo iš gimtinės
Svetimų ištremta;
Ten be ženklo kapinyne
Jai ilsėtis lemta...

Ne tu viena dabar liūdi
Karčiam nuliūdime;
Tūkstančiai kitų lietuvių l
Žuvo ištrėmime.

Milovaras

2212 CERMAK ROAD CHICASO, R,l 6061< 
P«t»r Kazanauskas. Prea. Tel.: 847-7747

aauMi MoA.^x.rrl.v-4 s»t. >-l

SERVING CHICAGOLAND SINCE IMS •
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Ar verta Čadą ginti?
Čadas guli pačioje karščiausioje Afrikos vietoje, 

beveik pačiame centre. Čado šiaurė rubežiuojasi su Li
bija. Tai pati didžiausioji Čado siena. Čado pietuose yra 
Centro Afrikos Respublika. Čado rytuose yar Sudanas. 
Egiptas netoli Čado, bet Libija neprileidžia Čado prie 
Egipto, nors Čado šiaurė visai netoli Egipto. Vietomis 
nesiekia nė poros šimtų mylių. Čadą, Sudaną bei Egiptą 
skiria didžiausi smėlio, .plotai. Kai; kur yrą oazės, bet 
daugumoj'didelės dykumos,/ kurios sausą smėlį neša iš 
viepos valstybės j kitą. \ j

Kaip Centro Afrikos’ Respublika, taip ir Čadas pri
klausė Prancūzijai, buvo prancūzų kolonija. Prancūzija 
gaudavo iš Čado7 retų žaliavų, bet mažai.

Iš vakarų Čadą liečia Kamerūno, Nigerijos ir Ni
gerio valstybės, kurios dabar yra pasiskelbusios nepri
klausomomis.

P-rancūzija buvo sudariusi Čado savivaldybę, kuri 
tvarkė naujai sudarytos valstybės reikalus, bet ir tenai, 
kaip ir kitose naujai sudarytose respublikose, valdovai 
nenori trauktis, kai gyventojų dauguma reiškia nepasi
tenkinimą. Nenorėjo trauktis ir Čado. prezidentas Gu- 
kuni Udelei.

naudingą. Nepasaka, kad pate Čadas Ąmarjkąi būtų ęsį- 
kąlingas, bet pastebėjo, kad JĄ V padės čądui gintis, 
jeigu gyventojai ryšis ginti savo teritoriją. Čado prezi
dentas prižadėjo organizuoti krašto gynimą, bet pareiš
kė, kad neturi žmonių, mokančių gintis moderniais 
ginklais.

Prezidentas Reaganas tuojau įsakė permesti į Čadą 
geroką kiekį kulkosvaidžių, šarvuotų automobilių ka
riams skubiai perkelti, priešlėktuvinių ir prieštankinių 
patrankų. Šiuos ginklus Amerikos transporto lėktuvai 
iš Vakarų Vokietijos tuojau nuvežę į Čado sostinę ir 
ten juos iškrovė.

Tuo tarpu Libijos ginkluotos pajėgos, užėjusios Fa
ya Ląrgeąu, pradėjo veržtis į pietus, užimdamas Um Cą- 
lubą ir pasiekdamos Abečę.

Prezidentas Miterandas, Liurde patyręs ąpįe pądėtį 
Čade, nepasitaręs su ministeriais, įsakė Centro Afrikos 
Respublikoje buvusiam prancūzų karių daliniui tuojau 
vykti į Ndžameną, imti amerikiečių ginklus ir pastoti 
kelią pirmyn žengiantiems Libijos kariams.

Prancūzų kariai, pasiekę Abečės apylinkes, kulko
svaidžiais pasitiko į Abečę važiuojančius Libijos karius, 
juos gerokai apšaudė, o kai pasirodė Libijos žvalgybos 
lėktuvai, tai prancūzų kariai juos apšaudė priešlėktuvi
nėmis patrankomis. Prancūzai nepataikė lėktuvams, bet 
užteko lakūnams patirti, jog į juos šaudo, kad nutartų 
grįžti į Faya Ląrgeau ir pranešė, kad Čadas turi prieš
lėktuvines patrankas ir gerus kulkosvaidžius. Libijos 
kariuomenės vadovybė įsakė sąyo kariams trauktis iš 
Abečės, Um Čalubos ir grįžti į Faya Largeau.

Prancūzai, skubiai veikdami, sustabdę Libijos ka
rius, apvalė nuo šnipų visą pietų Čadą ir ruošiasi atsi
imti ne tik Faya Largeau, bet ir visą savo buvusios kolo
nijos teritoriją.

Tačiau, Pracnūzijos preziden.tąs, patyręs ąpie padėtį 
Čade, pradėjo kaltinti Ameriką. Jis tvirtiną, jog Amę- 
rika dariusi didelį spaudimą į Prancūziją, kad ji mčstų 
savo karius į Čadą ir. pastotų kelią Libijos kariams. Li
bija tuo tarpu ginasi, kad ji siunčianti karius. į Čadą; Jį 
tvirtina, kad Čade eina pilietines kąrąs. Libiją^padedanti 
buvusiam Čado prezidentui Gukunį. Libiją norinti, kąd 
niekas nesiųstų karių į Čadą. Konfliktą turėsiantis iš
spręsti pats Čadas, o nę užsienio; jėgos. - *

Prezidentas Miterandas, pasitaręs su kabineto na
riais, pareiškė spaudai, jog JAV dariusios didelį spau
dimą į Prancūzijos vyriausybę, kad ji padėtų Čado pre- 
dentui Habre gintis nuo Lįbijos invazijos. Pręzidęntąs 
Miterapdąs permetęs į Čadą 80. patarėjų, 0 vėliau įsakęs 
permesti virš 500 parašiutininkų, kurie sųs.tąbdė pirmyn 
žygiuojančius Libijos karius.

Be to, prez. Miterandas labai nepatenkintas, kad 
JAV vyriausybė permetė į Egiptą du modernius radą-

PAVERGTOJE LIETUVOJE
, JOJIMO VARŽYBOS

Priešėje V tirpaus valstybinio 
žirgyno hipodrome, įvyko Lie
tuvos jojimo varžybos, kuriose 
dalyvavo kolūkių, tarybinių 
ūkių ir valstybinių žirgynų rai
teliai su savo žirgais.

I Lietuvoje šiuo metu yra penki 
i valstybiniai žirgynai, kur augi

nami įvairių veislių arkliai: Vil- 
niaus žirgynas Riešėje,. Žagarės 

.. . 1 žirgynas, Sūdavijos/ žirgynasrasciu vaikams knyga Keturi < ° ,,, . .... ■*• J=,~ ■ j Kapsuke (Mariampolejejjllęniu-
Tr ri :y , -? ...■ .. . .I no žirgynas ŠilutėjeDusė^į E. V. Svjentlckui, rašytojui, uz Į , , ®. ■. .. r.- ...,, ,, • valstybinis žirgynas. . -■ mpųografiją Ąlfonso Maldonio . ■ t

lyrika”.
E. Nekrošiui, režisieriui, už žirgyno arabų ir žemaičių vęisv- 

dramos veikalų režisūrą. | lės žirgai, Žąkarės - Hanoverio 
B. Bružui, dailininkui, ui vi- ■ veislės žirgai, Nemuno — trakė- 

tražus. I
A. Petruliui, dailininkui, už 

tapybos darbus.
J. Galkui, dailininkui, už pla • 

katus.

1983 M. VALSTYBINĖS 
PREMIJOS i

Lietuvos sovietinė vyriausy
bė paskyrė 1983 metų valstybi
nes premijas literatures ir me
no srityje:

J. Mikelinskui, rašytojui, už 
romaną “Kur lygūs laukai”.

A. Miškiniui, ppętui, už eilė-1 
raščių knygą “Klevai prie, ke
lio”.

J, bjekrošiūi, poetui, už eilė.

Prancūzijpj aviacijos mokyklą baigęs Čado gyvęn-1 
tojas Hissene Habre suorganizavo ne tik lakūnus, bet 
ir kitus Čado karius, privertė Gukunį trauktis. Pranęū- 
zija ir kitos Vakarų valstybės pripažino H. Habrę Čado 
prezidentu, o pastarasis paskelbė, jog 1985, metais paa
vėsiąs tikrai demokratinius rinkimus. Prezidentas Habre 
norėjo pravesti kelias reformas, kad krašto gyventojai 
nebadautų, gautų po žemės, sklypą ir galėtų maitintis bei 
įsirengti pastogę.

Bet tuo tarpu Libijos kariai antrą kartą įsiveržę Į 
Čadą ir užėmė didelius kalnų pašlaičių plotus šiaurėje. 
Jie pasiekė Faya Largeau miestą, paėmė administraciją 
ir tuojau pradėjo žygiuoti į pietus.

Tuo tarpu JAV paskelbė, kad Čado erdvė jai būtų

rinius lėktuvus, kurie skraido Libijos pasienyje ir seka 
visus Libijos lėktuvus. Keturi sprausminiai Amerikos 
lėktuvai visą laiką lydi radarinius lėktuvus ir Įąbąi leng
vai gali sunaikinti bet kokį lėktuvą, kuris badytų pultį 
radarinius lėktuvus.

Valstybės departamentas paskelbė, kad JAV nedarė 
ir nedaro, jokio spaudimo į prancūzų vyriausybę. Prezi
dentui Habre prašant, JAV tuojau permetė iš savo bazių 
reikalingus ginklus. Čado aerodrome yra tiktai septyni 
Amerikos kariai, kurie saugoja, kad nuvežti ginklai pa
tektų į specialistų rankas. Būtų labai kvaila, jeigu at
siųstas priešlėktuvines patrankas paimtų tį, kurie ne
mokėtų vartoti. Amerikiečiai nori būti tikri, kad nuvežti 
ginklai būtų specialistų naudojami.

jo Vilniaus valstybinio žirgyno 
jojikas Dalius Boguševičius, lenk 
tyniavęs kumele Mintis.

Daugiausia taškų įvairiose 
rungtynęs,e surinkusi Žagarės 
komandų buvo apdovanota že
mės ūkio ministerijos pereina
mąja taurę. Specialiais prizais 
buvo apdovanoti jauniausi var
žybų dalyviai: Sudavijos jojikė 
Vilija MąjaŲskaitė ir Nęmųno 
yulstyhrnip. ^irgyno. jojikas Kos
tas‘ęaigaįąs. dęriąusiu varžybų 
rąitęliu prijjąžįntas. ^agąrės vals
tybinio žįrgypo ^ięjįkas Vincas

i,

. fLIETUVlį PERGALĖ
;. -J ; .: r Į ’ ' MASKVOJE

Varžybose- pasirodė Vilniaus
£a,yj. praųęšė Tięsą, TSRS tau- 

, tų spariakiaj^ję, kuri vyko Mas.
T-SRS tą.ųsę Wmėo Lie-, 

tųvos raįtęliai Edmundas Kli- 
moyąs. ir Zigmas Šarka.

KAS TERŠIA NERĮ?
Gegužės pabaigoje sų grupe 

mpkinįų išvykom^ į turistinį 
žygį- .Ągsistojornę ant gražaus 
geriąs kranto.ties .sęnąja Ker- 

. nųvę.

' - »- • J

j nu veislės ir Sudayijps — anglų 
grynakraujai ristūnai.

Į Lenktynėse buvo, išbaidyti dve.
► jų, trejų ir ketvėrių metų žir
gai. Respublikos prizą iškovo-

Šiuo, reikalu JAV nesitąrė nė su vienu prancūzų vy-. 
riausybęs nariu, ir atmeta prezidento Miterando laik-
raščiui Le Monde pareikštą tvirtinimą apie Amerikos 
spaudimą į prancūzų vyriausybę Čado, reikalu, — pa
reiškė Baltųjų Rūmų atstovas Larry Speakes.

JAV iš anksto, pranešė. Čado prezidentui, kad JAV 
negalį, siųsti karių į Čadą be Kongreso sutikimo, bet pre- 
zidęntąš suteikė galimą pagalbą. Jeigu Čado kariai mof 
kės naudoti Amerikos pagalbą, tai turėtų apsiginti.

Amerikiečius stebina toks prez. Miterando pareiški
mas. JAV nedarė jokio spaudimo į Prancūzijos vyriau
sybę. Prancūzų prezidentas, patyręs apie Libijos gink
luotu pajėgų įsiveržimą į Čadą, pats vienas įsakė ka
riams skristi i Čada.

Ar kartais kabineto nariai komunistai, patyrę apie 
pręzįdęųto žingsnį, nepradėjo jo spausti prie sienos? 
Gal Miterandas buvo priverstas imtis tokio aiškinimo. 
Bet prezidentas tokiais aiškinimais toli nenueis.

Vietovaizdis nųosigbiai gra
žus. Ilgai juo grožėjomis.. Bet 
kai nuėjome uusip^ąųsti — nu
stebome: Nerimi plaukė kažko
kie riebalai, lyg baltos produk
tų dėmės. Teko iš gyventojų šu
linių nešti vąndęnį ir juo nau
dotis. Vietiniai gyventojai pa
sakojo, kad Nęrięs upėje čia 
vanduo nešvarus jau seniai. Tuo 
ir patys įsitikinome. Kas ji čia 
teršia?
Širvinta Vytautas Zaremba, 

mokytojas
(Iš E. Liet.)

— Ketvirtadienį aukso uncija 
kainavo $420.

J. PL’ŠĖNAS

, SUSITIKIMAS MONTANOJ
(Tęsinys)

Baltos slaugės bąltąį pąkĮoją lavą, Irusio 
lyg niekad čia nebūtą. Vėį visįąs rąmiį bąlta, tik 
per garsiakalbius, daktarų varcįąį pasigirsta, ar
ba ligonis kur nąrs suvaitoja.

— Gal dabar norėsite daugiau pakalbėti, kaip 
manėte? — paklausė prie Surgailos lovos priėjęs 
Giedra. — Pirmiausia pasakykitę, KūdėĮ jūs ne
palaukėte vakarienės ir, ničnieką nepąsąkęs, iš
vykote.

— Matote, kunige, keistas mano gyvenimas, 
savitas ir mano elgesys. Dažnai aš iy pats ne
žinau, kodėl taip pasielgiu. Dažnai stebiuosi pats 
iš savęs ir nesuprantu. Taip ir tą vąkąrą kvailąi 
pasielgiau. Gal tai yra eretiška, bet paąn atrodo, 
kad jokios laisvos valios aš neturiu. O gal įr visi 
žmonės jos neturi. Mes esame gyvenimą aplin
kybių bei savo asmens ypatumu žaislas. Mums 
rodosi, kad mes galime pasiriųkti, galime elgtis 
vienaip ar kitaip, bet mums tik taip rodosi, mes 
būtinai pasielgiame taip, o ne kitaip. Kartais 
mums gaila savo pačių elgesio, nes mums atrodo, 
kad mes galėjome kitaip elgtis. Bet tai tęra tik 
iliuzija. kJn ir daugelis kitų musų gyvenimo iliu
zijų. Tam tik ’i išoi iniai veiksniai dirgina m|sų 
vidaus pasauli. l:uris yra kiekvieno asmens labai 
skirtingas, ir ski ringai reaguoja j padirginimą.

Čia prasideda mūsų veiksmas, kuris būtinai bus 
toks, koks buvo padirginimas ir kaip Į jį reagavo 
asmens nervų sistema. Jūs gal su tuo nesutiksite, 
b.et aš ?mąu, kad taip yra.

— Jūsų mintys gan įdomios, vertos dėmesio. 
Gaila, kad aną vakarą mums neteko ilgiau pasi
kalbėti.

— Taip, gaila. Jei būtumėme pasikalbėję, 
rasit nereikėtų man čia gulėti, ir Smarčio gyve
nimas gal nebūtų nutrūkęs.

Ligonis pavargo ir sunkiai atsiduso. Krūti
nės žaizda neleidžia jam laisvai kalbėti.

— Gana, pailsėkite, paskui pasikalbėsime. 
Jūsų pavardė, sakėte, Surgaila.

— Taip, jūs turėtumėte atsiminti valsčiaus 
raštininką, — jo balsas staiga sustoja, jam pri
trūksta oro, skausmas varsto jo krūtinę.

— Dabar užteks, daugiau nekalbėkite. Aš at
simenu sekretorių Surgailą Kamuolių mieste. Ar 
jūs esate tas pats?

— Taip, — jis užsimerkė.
— Tuo būdu jūs esate labai artimas manp, 

draugas, kaip aš jūsų iki šiol neatpažinau?
— Jaunyste. .. daug metų praėjo... kalėji

mas. .. jūs negalėjote manęs atpažinti, — jis kal
ba silpnai, nutrukdamas, sakiniai nesiriša.

— Ponas Surgaila, prašau, dabar pailsėkite. 
Aš jūsų nevarginsiu. Netrukus vėl jus aplanky
siu, kai būsite stipresnis. Dabar aš išvykstu. — 
Giedra paėmė bejėgią jo ranką. Nežyums spūste- 
lėijmas rodė, kad ligonis jaučia aplinką, bet jo 

akys buvo giliai užmerktos ir kvėpavimas silpnas.
Išeidamas iš ligoninės ir visu keliu važiuo

damas, Giedra svarsto apie Surgailą ir niekaip 
jis negali gerai jo prisiminti. Daug metų prabėgo 
ir labai stambūs įvykiai juos lydėjo, griuvo na
mai, griuvo miestai, subyrėjo valstybės, gyvenimo 
bangos daužė jį patį negailestingai, rūkuose pa
skendo praeitis. Bet visa tai turi paaiškėti. Jis 
ątiūedą tolįmęsnįąm įąįfcųi panagrinėtį praeitin 
nugrimzdusio gyvęnįmę įvykius. Dabar veikia rū
pintis šios dienos reikalais. Reikia vėl nuvykti 
f Smarčio šeimą, švelniai pranešti apie jo mirtį 
įr sukąsti žądžių jiems, paguosti. Kokią tai baisi 
nelaimė juos ištiko.

Misis Smąrtis visą naktį nemiegojo. Ji verkė 
ir verkė. Ji vaikščiojo po namus, ir kiekviena 
vieta, kiekvienas daiktas jąi priminė vyrą, štai 
čia jįis sėdėdavo, čią jo daikteliai, jo knygos, čia 
jo drabužiai. Niekad, niekad daugiau ji jo nebe
matys. Jįs čia nebevaikščios, nebevilkės šių dra- 
Ūųžįų, p šįtię rūbai taip puikiai jam pritikdavo.

nebevertos šių daiktelių. Nebeyažiuosime 
drauge, nębepasįdžiau^įipe gražia saulute ir mė
lynu dangumi. Ir ji vęrkė taip giliai, kad rodėsi 
asaros kvapą užgniauš, ir visa jos būtybė skaus
me sustings. Tik saulei patekėjus ir vėjeliui pa
kilus, jos ašarų upelis kiek pradžiūvo. Gal pas
kutinis lašas iškptej o gal dienos reikalai į kitą 
pusę mintį pakreipė. Vaikai juk atsikels, reikės 
duoti jiems valgyti, reikės gyvulius apžiūrėti, 
reikės į miestą važiuoti vyro aplankyti, kad jį 

dar bent kiek gyvą surastų. O, jei jis bent vieną 
dar žodelį jai pasakytų, bent jos vardą ištartų, 
ar bent ranką paspaustų.

Kieme sustoja automobilis. Loja šuo. Misis 
Smąrtis mažai bekreipia dėmesio į aplinką. Be
miegė naktis, išverktos akys ir peršulys krūtinėje 
neleidžia jai gyventi dįenos įvykiais.

Įeina Giedra. Jį sutinka paraudusios akys ir 
skausmo iškamuotas veidas.

— Father, — ji ištakią, žiūri ir tyli
Laiptais iš viršutinio kambario atbėga Linda.
— Father, ar jūs matėte tėvelį? — ji sustoja 

netoli Giedros ir ląųkįa atsakymo. Iš jos akių 
matosi, kad ji nesuvokia tikrenybės.

— Taip, Linda, aš jį mačiau.
— Ar dabar jau jis stipresnis, ar kalba? — 

skubiai paklausia misis Smąrtis.
— Ne, ponia, jis nekalba, jis yra be sąmonės, 

jis nebekalbės.
— Tai jį^ nebepagįs? Daktaras sal^ė... O gal 

jis... juk jis jau mirė. Sakykįte, fathey...
— Taip, ponia, aš negaliu kitaip sakyti.
— Jis jau mirė... — ji pasakė lyg be sąmo

nės, jos veidas nubalo, kaip popierius, ji susvy
rama įr griūvą

— Mama! — spiegiančiu balsų sukliko Lin
da ir puolė prie jos, bet mama jos balso rj-be- 
girdėjo. j
rife..

(Bus daugiau)
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VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
Tiršelūi, Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

DR. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W*»tch«*ter Community klinikai 
Medicinos direktorių* 

1J3S S. Msnhsūn Rd. Wostchestor, 111. 
VALANDOS: 3—8 darbo dięnnmū 

ir ku antrą šeštadienį 8—3 vaL 

Tek: 562-2727 arba 562-2728

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

j Funeral Home and Cremation Service
| Charles Stasukaitis 1729 S. Halsted St.
| FD. LE. Chicago, IL 60608
| (312) 226-1344 24 Hour Service
1

TEL. 233-3553 
Service 355-4504, Pa«e 04053 

DR. A B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street

Valandos pagal susitarimu.

OPTOMETRISTAS

. KALBA LIETUVIŠKAI
Uli W. 71st St TeL 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses",

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLRS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2454 WEST 43rt STREET

ValaadflB: aatrad. 1—4 popUL 
kstvurUd. S—7 tsL vak, 
OtiM taiefeMK 774-23M, 

trridiT'Įrs M«L: 446-5545

.---- 4 3- --r*-

Chicagos Lietuviu Suvalkiečiu Drau
gijos poat©stoginis nariy susirinkimas 
įvyks penktadienį, rugpiūčio 26 d., 
6 vai. vak. Vyčių salėje, 2455 W. 47th I 
St. Nariai kviečiami atsilankyti, peš 
yra labai daug svarbių reikalų ap
tarti. Bus ir veisės.

Eugenija Strungys

AR TEISINGUMAS VALDO 
KASDIENYBĘ?

Per visą romaną Stukėnas 
kalba, vaizduodamas, kad aukoja 
savo sūnų ant teisingumo auku
ro. Sūnus Rimas buvo vedęs 
vokietę ir Stukėnas už tai ant 
jo pyko ir priešinosi. Stukėnas 
padėjo sūnaus šeimai išsilaikyti, 
įtikino marčią, kad nepamestų 
savo vyro ir vaikų, kad nelėktų 
paskui' Millerį. Milleris buvo
taip pat vokietis, gyvenęs tame 
pačiame bute su Rimu ir Verną, 
kuri su juo susidraugavo ir kal
bėdavosi vokiškai.

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

taką chirurgija.
> 5025 CENTRAL AVĖ.

St. Petersburg, Fla. 33/11
Tei. (8132 321-4204

P kR. K. KAUSTYMAI
MOVING 

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Chari® 
ir VISA kortele*. 

A SERiNAS. TeL 925-MM

MOVING |
Apdrausta* perkrsustyow 

15 Įvairiu atstumu, 

ANTANAS VILIMAS 
TaL 374-1U2 arba 3744994

SOPHIE BARČUS
RADIJO iEIMOS VALANDOJ

Seiudieniaif ir seknulienialj 
nuo 8:30 iki t*L ryto. 
Stotie* WOPA - 149® AM 

truMliuoįamee ii mūšy stvdijee 
Marquette PerU.

Vedėja — Aldona Deukm
Telefu 773-1543

7139 So. MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO, IL 40429

‘‘Lietuvos Aidai’1
KAZA BRAZDžIONYT* 

Pre^rasw vedėja

Kaadien nuo pirmadienio iki peak
tedienio 8:30 vai vakaro.

Vlaoe Laidoa ii WCEV etotia*. 
ban£a 1450 AM.

St Petersburg, FUu, 12:30 vat p p.
Ii WTIS atotie*. 1110 AM bansa.

Z6U W. 71»t Stre*4

LIETUVOS JOJIKAI ANGLIJOJE
peršokęs pirmąją, nesuspėjo pa
siruošti šokti antrą. Ir žirgas sa
vo krūtine ją sugriovė. Sugrą
žintas, peršoko ir antrąją. Bet 
jau minusas.

Vėliau išjojo Zigmantas šar
ka ant Faseido. Jis išrodo suge
bąs valdyti žirgą ir mokąs joti, 
gražiai ant žirgo sėdėti. Deja, ir 
jo žirgas, peršokęs per vieną

Aš manau, kad Stukėnas au
koja savo sūnų ant kasdienybės 
aukuro, kad kasdienybės balan
sas būtų išlaikytas ir viskas ei
tų nustatyta tvarka. Jis tiki, 
kad daro viską teisingai, čia iš
kyla klausimas: ar teisingumas 
valdo kasdienybę? Iš tikrųjų 
Stukėnas norėtų priešintis prieš 
viską: prieš nusistovėjusią tvar
ką, teisingumą, įstatymus ir vi
sas kitas kasdienines nesąmones, 
bet jis yra bailys. Tai įrodo, kad 
teisingumas visai nevaldo kas
dienybės, nes Stukėnui yra daug 
lengviau filosofuoti, skaityti ir 
kalbėtis su draugais, bet ne ką 
nors veikti. Visos jo idėjos yra 
tik tušti žodžiai.

Ilona Vaičiulytė 
“Aušros” Spinduliai

Europos žirgų sporto varžy
bose, kurios nuo liepos 27 iki 31 
dienos vyko Anglijoje (Hick- 
stead), pirmą kartą dalyvavo 
Lietuvos jojikai. Varžybose da
lyvavo dvyikos vastybių apie 50 
jojikų. Lietuviai buvo įjungti į 
Sov. Sąjungos komandą.

Atikę ilgą kelionę per Maskvą 
ir Olandiją, kur taip pat dalyva
vo varžybose, Lietuvos arkliai ii j kliūtį, atsisakė šokti per antrą, 
jojikai turėjo pernešti nepapras
tus karščius, kurie tomis dieno
mis buvo Anglijoje, ir neįpras
tas sąlygas. Jeigu jiems nepavy
ko laimėti kokių nors prižų, tai 
nereiškia, kad jie nesistengė. 
Abu jojikai Edmundas Klimo
vas su žirgu Despotas ir Zig
mantas Šarka su Fascidu paro
dė savo sugebėjimus. Deja, jie J 
negalėjo prilygti < . . =
Vokietijos, 
Europos kraštų profesionalams, kundžių.
jojikams, kurie nuolat daly vau- Į Reikia padėti, jog Maskvos 
ja tokios rūšies varžybose,, vyks -j olimpi.adoje 1980 metais, kada

kai kurios Vakarų valstybės 
boikotavo. žąjdyįies_ Sovietų Są
junga buvo laimėjusi aukso me
dalius jojimo sporte.

Lietuviai jojikai, nors ir nie
ko nelaimėjo Europos jojimo 
varžybose, tikriausiai grįžo į 
namus patenkinti. Jie pirmą J 
kartą dalyvavo Europos pirme
nybėse ir pirmą kartą pamatė

. imtųsi apsaugos priemonių prieš 
armėnų teroristus, kurie slaptai 

' gali atvykti į kraštą.

stovinčią labai arti, žirgui atsi
sakius šokti dar per vieną kliū
tį, kurią buvo sugriovęs Klimo
vas, jis buvo eliminuotas.

Abiejų lietuviškų žirgų atsisa
kymas šokti per tą pačią kliūtį 
rodo, kad; j iė nebuvo treniruoti 
tokioms varžyboms.

Kiekvieną varžybų dieną buvo 
keičiamas^ūūčių aukštis ir ap- 

prilygti Šveicarijos, Į jojimo Įsukąs. Geri jojikai apjo- 
, Anglijos ir kitų Vak.] davo visas kliūtis per 83-100 se- 

vi_ _ P_ •_ _ 1 __  A I - , ,

Keisti žmonų ieškojimo 
papročiai Meksikoje

Pietinėje Meksikos dalyje, 
Yukatan pusiasalyje užsiliko to-

1 kie piršlybų papročiai. Jaunas 
vyras ateina pas išrinktosios tė
vą ir ima pasakoti apie savo ge
ras ypatybes, apie prisirišimą c 
prie tos merginos ir pan.

Tėvas gi išklausęs jo kalbos I 
atsako maždaug sekančiai:

“Mano duktė dar per jauna 
ir yra labai nepaklusni. -Ji blo
gai išauklėta; nemoka nei siūti, 
nei valgyti virti, nei austi. Aš 
noriu, kad ji pasiliktų prie tėvų, 
kurie ją tinkamai globos”. '

Jeigu jaunikis, apsigalvojęs 
porą dienų, dar vis pageidauja 

' | tos merginos, tai tėvas sutinka 1 
išleisti už jo dukterį. į

EUDEIKISI
i

GAIDAS- DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 — 1742 |

i

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE į
Telefonas 523-0440 j

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS j

Chicagn, Ulinočs 60621.
T«ht 778-M74

Triaminic® Syrup 
Triaminicin® Tablets 
_ or _ 
Triaminic-12® Tablets

For Allergy Relief 
that’s notning to 

sneeze at.
C 1983 Dorsey Laboratories, Divkioa df 
Sandor. Inc., Lmcoia. Nebraska 6850L

Nuo 1914 metų
MIDLAND FEDERAL SAV
INGS aptarnauja taupymo ir 
namų paskolų reikalus visos 
mūsų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą pa
sitikėjimą. Mes norėtum bū
ti Jums naudingi ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos 
iki $100,000.

2657 W. 69th STREET 
Chicago, IL 60629 

Tei. 925-7400

8929 SO. HARLEM AVE. 
Bridgeview, IL 60455 

TeL 598-9400

tančiose įvairiose valstybėse. į 
Abu lietuviai jojikai, prieš at- i 

vykdami į Angliją, laimėjo pir-1 
mą vietą Sov. Sąjungos čempio
nate, kuris nuo birželio mėnesio 
vyko Maskvoje. Tik dėl to, kac 
jie ten pasirodė geriausiais, 
jiems buvo leista vykti į tarp
tautines Europos žirgų sporto 
varžybas Anglijoje, čia jie tu 
rėjo ne tik peršokti per aukšta/] Angliją. Juos lydėjo treneris A. 
kliūtis, bet taip pat nujoti grei- Į Vaitkevičius, 
čiausiu laiku.

Svečias: — Vėl kas tai pa
ėmė mano skrybėlę, o paliko 
seną. -• , . <

Šeimininkas: — —Tai galėjo 
būti tik toks, kuris turėjo tokią 
pat galvą. .

©Obuoliai turi daug geležies.’ 
Juos valgyti patartina nervin
giems ir mažakraujam.

PETKUS
. TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street 1
1410 So. 50th Ave., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Mūsų korespondentas, stebė 
jęs varžybas vietoje, rašo:

“Edmundas Klimovas, nors 
turi rusišką pavardę, bet pro
gramoje buvo įrašytas su lietu
viškomis galūnėmis. Jo žirgas 
Despotas neišrodo blogas. Joji 
kas, nors jaunas, bet sugeba jį 
valdyti. Visur ėjo neblogai, bet 
kai priėjo kliūtis, kurios yra vie-
na nuo kitos vos per du šuoliu,

IU
MIDLAND 
FEDERAL 
SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, IL 60632 

PHONE 254-4470

For constipation relief tomorrow 
reach for EX-LAX tonight .

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

Read label and follow 
directions.
C Evl>r Inc . t«2

— Kinija pakvietė vizitui So
vietų užsienio reikalų vicemi
nistrą M. Kapitsą. Data dar ne- 

(Iš Europos Lietuvio) nustatyta, bet pats pakvietimas 
------------------- rodo santykių pagerėjimą.

— Tailando policija perspėjo —------------------------------------- -
turkų ambasadą Bangkoke, kad pirkiYE jav taupymo bonuj, j

j

~ ‘VANCE FUNERAL HOME

/• 1424 South 50th Avenue v
jų Cicero, HL 60650

' TeL: 652-5245 t 1
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ , .

Patarėjai ir laidojimo direktoriai: \

. JEAN VANCE ir GEORGE SORINI \- J %

/ Aikštes automobiliams pastatyti \
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue
Tel. — 523-3572

HITi—Wil I 1 „111 ——.

SOME CHICAGO MOTOR CUJ3 OH
tXPRESSMT/ DX/WN6

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai V

2424 West 69th Street — TeL RE 7-1213 \

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

y VASAITIS-BUTKUS .

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI J
f

f 1446 South 50th Avenue ? >
/ Cicero, Illinois \

Telefonas — 652-1003 x V
I

■- 1 '-L L -1 lua-^ '-a1^-—■—  ■-11 .........- ■ -t ’
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Po karo. Vakarų galybės buvo 
priverstos ieškoti “detente”, nes 
jų gyventojai baiminosi atomi
nio karo. Sovietų Sąjungos sie
kimu (ir dalinai jai pavyko) bu
vo sutrukdvta, kad Federalinė 
Vokietijos Respublika nejsigytų 
atominių ginklų.

Abi ilidžiosios galybės prisi
krovė pakankamai atominių 
ginklų, kad sutrintų planetą į 
miltus.

Nėra abejonės, kad ateities is
torikui XNI amžiuj iškels (jei 
fcenzūra jiems leis) keisčiausią 
XX amžiaus paradoksą: kapita
listai buvo vedini nepalaužiamos 
valies padėti komunistiniams 
kraštams, tuo tarpu kai jie ne
manė slėpti, kad jų tikslas yra 
sunaikinti kapitalizmą. Per išti
sus 60 metų, ikol gyvuoja sovie
tinė santvarka SSSR, kapitalis
tai nesiliovė tikėti miražu, kad 
komunizmas persimainys į to
bulesnės formos kapitalizmą, 
tokį, kur bus tvirta valdžia, ne
bus leidžiama 
bus beribės 
pelną. <

Amerikiečiai 
metais tikėjo,
eksporto pasuks SSSR link. 
Faktas, kad pasibaigus karui, jų 
eksportas neprašoko 1%, jų vi
siškai neprislėgė. Vienintelis da
lykas, kurio jie bijojo, buvo, ne
duok Die, pasimirs Stalinas ir 
tada grės pavojus, kad jį pakeis 
“tikras komunistas”.

SSSR pasinaudojo “detente”, 
kad Įsigytų moderniškiausią 
(ęchnologiją ir sustiprintų savo 
gariniai industrinę sistemą, šia- 
tne “delęnte” laikotarpyje buvo 
praktiškai panaikinti visi drau
dimai ijfenibarga) pardavinėti 
SSSR karinės , reikšmės prekes. 
1976 m. vasario mėnesį JAV 
State Department pripažino, kad 
pradedant 1972 m., Sovietų Są
jungoj buvo gaminami, pagal 
amerikietišką patentą, miniatiū
riniai guoliai, be kurių neįma
noma išvystyti toli šaudančių 
raketų su atominėm galvutėm, 
sistemas.
j j Amerikiečių kompiuteriai su-

streikuoti ir kur 
galybės krauti

biznieriai 1945 
kad trečdalis jų

1

KKAL 1STAT1 FOB SALM

DaiL Dagys Tnmicius.

- Venecuelos Lietuvių Drau
gija rengia pikniką rugpiūčio

12 vai. Visiems bus lietuviški 
veiks laimės šulinvs.

BUTŲ NUOMAVIMAS
* NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

» NOTARIATAS • VERTIMAL
t **• * ■ .

TEŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA '

1 BACEVIČIUS — BELL REALTS
INCOME TAX SERVICE

5529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

daro pigrudą priešlėktuvinis 
apsaugos linkiui visiems Varšu
vos pakto K'astams.

19X0 m. vasarą amerikiečių'
Senato
amerikiečių ir Vakarų Europos' 12 vai. Vyčių salėje ir sodelyje, 
firmos hekia SSSR cheminius Turėsime loteriją ir šokiams 
gamin us ir siunčia ten eksper- muziką. Veiks baras ir virtuvė, 
lūs, kur e palengvina cheminių Sodelyje kepsime spurgus. Visi 
bei bakteriologinių ginklų spar- • esate laukiami. Valdyba 
tesnę plėtrą. Dėkia mašinerijos, ■ ____________
kurią pateikė Vakarai, buvo ga- j 
Įima sukurti sąlygas 80% sovie-'
tų polyteno gamybai ir 75% trą- ' 21 d., sekmadienį, Šaulių salėje, 
šų gamybai. Yra žinoma taip prie 43-čios ir Western. Pradžia 
pat, kad dalis strateginės reik;
mės Įrengimų buvo gauta iš' pietūs, 
JAV, kitų valstybių tąiipįninka- Gros geras orkestras. Visi lietu 
vimo dėka. ■ viai kvie. iaini dalyvauti. V-ta

Sovietų mokslininkai, atva
žiuodami j .JAV, daro tyrimus 
metalurgijos, plazmos, mašinų 
kontrolės kompiuterių pagalba,' 
feno-elektrinės keramikos, foto- 
elektronikos, puslaidžių srityje. 
Kai amerikiečiai mokslininkai 
nuvyksta į SSSR, jie atsiduoda 
sociologijos, istorijos, literatū
ros, poezijos ir archeologijos! 
studijoms.

1978 m. amerikiečių biznie-

— Zarasiškių klubo gegužinė 
komisija nustatė, kad įvyks rugpjūčio mėn. 21 dieną

Pavergtoj Lietuvoj ;
PARDUODAMI LIETUVOS 

ŽIRGAI
Valstiečių Laikraštis praneša' 

aphe Lietuvos žirgų eksportą:
Tersko.-žirgyne (Šiaurės Kau

kazas) prieš kurį laiką vyko 
tarptautinis aukcionas, kuriems 
buvo parduoti keturi Vilniaus

rių Arniandą Hanimerį apdova- r valstybinio žirgyno arabų veis- 
nojo Tautų Draugystės ordinu, j lės žirgai.
Hammeris (Western Petroleum j
kompanijos, kuri užima 24-ąją Olandijos komersantas Den Har- 
vietą amerikiečių stambiųjų togas. Už Skalsą gauta 28 tūks- 
įmonių tarpe, bosas) visą laiką tančiai dolerių, o už Skalką ir

Tris kumelaites nusipirko

amerikiečių

buvo amerikiečiams biznieriams 
pavyzdžiu. Jį apdovanojo už bi
čiulystę su SSSR, prasidėjusių 
dar Lenino laikais. 1973 metais 
jis pasirašė su Brežnevu milži
nišką sutartį cheminio kombi
nato statybai. • t-;

Kada 1980 m., prasidėjus so
vietų invazijai Afganistanan, 
prezidentas Oarteris paskelbė' 
draudimą siųsti Sovietų Sąjun- 
gon kai kuriuos cheminius ga
minius, Western Petroleum at
veju buvo padaryta išimtis. Juk 
nelemti “sutrikimai ant 
galėjo nutraukti esamus 
tarp Vakarų “business” 
vietų Sąjungos (!)...

kelio” 
ryšius 
ir So-

MmmI. 1wh4 — Pardavimui 
UAL KSTATI FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS y 
IR hemais NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKXJIMA18.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: ; ‘

UTUAL FEDERAL SAVINGS 1
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, Dh TeL 847-774?

ima pinigus už sodybiniame skly 
pe panaudotą arklį.

Be brigadininko ar kito pa
dalinio vadovo žinios visuome
niniai arkliai neturėtų būti nau- 

! dojami. Reikėtų nustatyti tvar
ką, kurią kolūkiečiai arba ta
rybinių ūkių darbininkai galė
tų naudoti arklius.
Plungės rajonas A. Būdvytienė

Sodybinio sklypo bulvėms 
kaupti praverstų arklinis kaup-

ros YumurtaUko tiesią. Tai Ii- j 
kusi vienintelė naftos eksporto
linija, be kurios Irakas negalėtų

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

vesti karo. Iš jos ir Turkija turi Pajamų bungalow — l¥i aukšto mū- 
O-A .. . . rinis, 3 butai: 1 su 2 mieg. Garažas.
-<10 mil. dolerių metinių paja- j Marquette Parko centre. Nebrangus.
mų. Irakas nori, kad Turkija su
sirūpintų tos linijos apsauga.

* Išugdyti kilnią ir vertingą 
asmenybę, tai pirmoji ir kilniau-, mi ūkių arkliai, o kolūkiečiai,' 
šia jaunystės užduotis. kuriems jie priskirti, pelnosi.

Mindą ~ po 25 tūkstančius. JAV . 
žirgininkui H. Keilui už 16 tūks_’ 
tančių dolerių parduota Pupa. 
Taigi Vilniaus valstybinis žir. ’.tukas ravėtuvas. Gal juos galėtų 
gynas už i uos žirgus gaus 206 sukonstruoti ir pradėti gaminti 
tūkstančius riblių. j kuri nors vietinės pramonės įmo j

Tai ne pirmas Lietuvos žirgy- nė?
nų pasiekimas tarptautiniuose : Kapsuko, rajonas, J. Senkus 
aukcionuose. Dar 1933 metais du 
žemaičių veislės'žirgai buvo par-1 
duoti Švedijai. Iš viso į užsienį 
jau iškeliavo 132 sportiniai ir 
veisliniai žirgai. Lietuvoje iš- 
augintus arabų, trakėnų, Hano-( 
verio ir dviejų tipų žemaičių 
veislės žirgus pirko taipat Sub- Kybartų gyventojas Č. Kudirka. 
mija, Austrija, Prancūzija, Da-; -------------------
n i-ja.

EILUTĖS IŠ LAIŠKŲ

Kai kur savavališkai naudoja-

Sasnava ;

šių metų gegužės mėnesį Vil
kaviškio rajono "‘švyturio” kolū
kiui pardaviau tris telyčaites, 
bet pinigų už jas negavau.

Ar ilgai reikės laukti?

— Irako premjero pavaduoto- 
į jas lankėsi Turkijoje. Turkija 

: į nenori, kad Irano islamo revo
liucija persimestų į Bagdadą. B'e 
to, Irano kariuomenei įžygiavus 
i šiaurini Iraką, yra pavojus 900 
mylių naftos vamzdžių .linijai,

Aleksas Ambrose, y 7:

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS i

JAUNO A. BEREŽKOVO 
REIKALAI NEAIŠKĖJA

2 aukštų mūrinis. Pirmame aukšte 
6 kambariai, 3 mieg. Antrasis aukštas 
padalintas i du butus. Batų siuvėjų 
dirbtuvė rūsyje. Geros pajamos. Lith
uanian Plaza Court (69th St.) ir 
Washtenaw.

ŠIMAITIS REALTY

■■ ——
ELEKTROS ĮRENGIMAI 

PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leWlMfc 

Dirbu Ir užmiesčiuose, greit, 
garantuotai ir s^žinuigaL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
TeL 927-3559

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išfepausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai).

664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina 515.

Persiuntimas — $1.
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

WASHINGTON, D.C.— šešio
likos metų Andriaus Berežkovoj 
teisiniai reikalai neaiškėja. Tė- 

, vas reikalauja, kad jis būtų iš
leistas iš Washingtono be jokio 
apklausinėjimo. Tuo tarpu Vals
tybės departamentas’yra užsi- ’ TAVERN BL4LDING Willow
spyręs, kad jo atstovas galėtų 
su jaunuoliu turėti privatų pasi
kalbėjimą.

Jeigu Andriaus tėvai užsi-Į 
spirs, tai visi turės gyventi So
vietų ambasadoj. Jiems teks il
gai laukti. Departamento parei- 
gnūai neižengs į ambasadą, neš 
ambasados turi specialias teises. 
Bet vaikas neišžengs iš ambasa
dos. Jeigu jis pasakys, kad nori 
išvažiuoti su tėvais, tai jam leis 
išvažiuoti. Bet jeigu jis pasakys, 
kad nenori išvažiuoti, tai jani 
leis pasilikti Amerikoje.

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

Tel: 436-7878

D i M E S I/O ‘ 
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI; 
Tiktai $120 pusmečiui automobili* 

Liability apdraudimas ponaial** ;
karna. Kreiptis: ■* i

A. LAURAITI!
*643 So. ASHLAND AVI. I

, TeL 523-8775 £

4

Springs, across Lithuanian 
National Cemetery.

bedroom apartment. Property j 
145x290. $144,500.

Call 354-2123

Dengiame ir taisome visų r<\ 
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

. , Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-171

PLUMBING AND HEATING 
(Vandentiekis ir šildymas)

FJ

: ; -Z?*.. ■ v •
- •f .

* A •

ELEKTRINIS NUTEKĖJIMŲ 
PRAGRŲŽIMAS

pagrindinio ir plaunamosios bei 
Tėvai ’ Plojamosios ir vonios drumz- 

kuri eina iš Kirkuko apylinkės nori, kad jis būtų išleistas be 
naftos šaltinių į Viduržemio jū-jokio apklausinėjimo.

les. Kalbame lietuviškai. 
757-3790 ?

!

A.' T V E R A S

Pardavimas 1? Taisymas 
JM w«t StIMt 
T»L REpuHte 7-1941

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai Įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo stsimaumus.
Dr. A. Gūssen — MINTYS IR DARBAI. 259 paU liečia 1905 

metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 
lusirūpinimą-------------88.00

Dr. A J. Gnssen — DANTYS, jų priežiūra, sveiksta ir . 
grožis. Kietais viršeliais_______:------- :— 84.00

Minkštais viršeliais,, tik ----- -------------- 13.00
: s. . i

Dr. A. J. Gucsen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS t 
ŽMONES. Kelionės po Europą Įspūdžiai. Tik —_• 82.06 
Gtlims taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nerodytos kainos pri
dedant SI perriuatfano išlaidom*.

CROSBY’S BLUEBERRY g 
ACRES -

U-Pick and Ready Picked Ber-j 
ries. Open 8-6 . daily. Located } 
I14 mile Sputh of Michigan I 
exit 1 (M-239) off 1-94 and Į 
1 mile West on. 1000 N.

Phone (219) 326-8712

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštui

P.NEDĄS, 4059 ĄrcherįAvenua, 
Chicago, IR 60632.’ Tai. YA 7-5980

M

n«< K

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietą viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia 
Vardynas ir trumpa angliška santrauka

KAINA — $17. '(Persiuntimui pridėti $1)’ 
Siųsti čekį:

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

102 pusi Minkšti viršeliai. Fotografijos. 
Kaina —$3, persiuntimas paštu — $1. 

knygą-išleido chicagos lietuvių 
LITERATŪROS DRAUGIJA-

Knygą galima gauti Naujienose ir pas K. Janutą, 
arba rašant tokiu adresu:

Mr. K. Januta,

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039
" ■ nu ■ . n ---— m r - - .ui.,,;..

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tcro reikalu jums gall daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta^ — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos’- 
išleista knyga tu legališkomii 
formomis

Knyga su formomis garma 
m* Naujienų administracijoje

Notary Public. *. •
INCOME TAX SERVICI

4259 S. Maplewood, TeL 254-7456
Taip pat daromi vertimai, giminią 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

Homeowners insurance 
Good service/Good price 

F. Zapolis, Agent • 
320814 W. 95th St 

Everg. Park, III. 
60642 - 424-8654

LIUCIJA

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta. 

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

kymai, 184 psl. Kaina $5. 
Gaunama “Naujienose” ir pa» 
autorių: 6729 So. Campbell

1

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nuo 
9 vai ryto iki 6 vaL vakaro. 

Seštad.; nuo 9 vaL r. iki 12 vaL d. 
Ji pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
2649 West «3rd Street 

Chicago, HL 60629
*

advokatų draugu  a
V. BYLAms

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet. 
Šeštadieniais pagal susitarimą.

*606 S. Kadzla Ava. 
Chicago, III. 60629
Tel: 778-8000

r IRKm JAV TAUPYMO 4ONVC

— Naujienos, Chicago, 8, m Friday, August 19,1983


