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4STR0NAUTAI SĖKMINGAI IŠKĖLĖ 
INDIJOS SATELITĄ

• i < PARINKO TINKAMĄ VIETĄ, IR SATELITĄ 
IŠKĖLĖ 22,300 MYLIŲ AUKŠTUMON

CAPE CANAVERAL, Fla. — 
itį svarbiausią darbą erdvėlai- 
j “Challenger”’ įgula atliko 
.tradienį: iškėlė Indijos sateH- 
ąavo vieton. Atrodo, kad tai 
retų būti ne toks sudėtingas 
rbas, bet jis yra daug sudė^- 
įgesnis, negu daugelis iš pirmo 
ilgsnio mano. ' 
Erdvėlaivis turėjo pakilti nak- 
’lr lietaus metu. Blogiausia, 
;d krito ne tik lietus, Debesyse 
ąidėsi Perkųnas. Daugelis mari 
!, kad erdvėlaivis nepakils. Jie 
anė/ kad lietus ir perkūnija 
įvertė ^atidėti erdvėlaivio pa- 
limą. i ;.

Erdvėlaivis iškilę 
virš debesų

Viskas buvo tiksliai apskai- 
iiota, erdvėlaivis už kelių se- 
indžių pakilo virš debesų, kur 
4 lietus, nei žaibai negalėjo 
lūi pakenkti. Pasukęs į Rytus, 
s tuojau -pradėjo metyti išde-

.ūkė pora laivų.. Vandenin nu
ritusius pečius "ištraukę į pa
irsiu, užsidėjo ant laivųur par-Į 
vežė i dirbtuvės, ,ju taisyti ir 
lošti kitani kaHu£«ri.X .
KaL eEdvęląhns j aj^skyi

užkulnio keliaihpfpeciauWerd- 
ėiąisisi /jau bu¥«.;,h&'Įįų 
uk^ųmoj ė.Nęu^ji^^aSė-

ČADE PLANUOJA PRA
VESTI RINKIMUS

NDŽAMENA, Čadas. — Prezi
dentas Hisen Habre, kalbėda
mas su atvažiavusiais prancūzų 
parlamento atstovais, pareiškė, 
kad Čade reikės pravesti rinki
mus, kai pasibaigs kovos ir vi
sas kraštas bus laisvas.

Vienas atstovas paklausė, ar 
jis nepriimtų prez. Miterando 
pasiūlymo sudaryti Pietų ir šiau
rės Čado respublikas. Preziden
tas Habre pareiškė, kad tokio 
dalyko nėra it jokių dviejų Čadu 
negali.būti; ’

Čadas sudaro vieną respubli
ką, turi vieną parlamentą. Čado 
šiaurė yra Libijos karių pagrob
ta. Muamar Chadafi nori, kad 
mes pripažintume jo pretenzijas 
Į Čado šiaurę. Tokio dalyko ne
bus. Chadafi jėgos privalo išsi
kraustyti iš Čado. Prancūzai pri- 
valo Libijai duoti porą dienų 
savo kariams atšaukti iš Čado, 
ir baigtas reikalas.'

nuo

ytą/įaięji.turF paleiski Šatei 
ai duotas šimto mylių, rud 
; kurio satelitas neprivalo’' 
rypti. -yY • ■ . -

* Satelitu iškelia < 
22,300 mylių

X-

Kada erdvėlaivis įskrieja į nu
odytą ruožą, tai atsidaro erdvė- 
aivio grindys, paspaudžiamas 
nygtukas ir satelitas iškrinta iš 
irdvėlaivio. Jis krinta, o erdvė- 
aivis tuo tarpu skrieja tolyn.

Nespėjo erdvėlaivis praskris- 
i, satelito apačioje užsidega spe
cialūs įrengti pečiukai,. kurie iš
gelia satelitą 22,300 mylių aukš- 
:umon. Viskas taip apskaičiuo
ta, kad jis iškiltų šion aukštu
mom Toks tikslumas reikalin
gas, kad bangos neprasmuktų 
pro šalį ir tada niekam iš to ne
būtų naudos.

Satelitas iškilo reikalingon 
aukštumom Indija galės jį pa
siekti iš kiekvieno savo'žemės 
kampelio, pradedant nuo Kaš- 
miro ir baigiant vandenyne esan
čiomis salomis. Už šio satelito 
iškėlimą Indija turės sumokėti 
Amerikai 13 milijonų dolerių, 
r

AFGANISTANE PAGROBĖ 
OJ AGEI

Pakis

ne-’

- ĮSU
Afg:

. Sovįe r
t61i<Kaį)ul<G ir nušo^^kelis ru- 
sams-^^įi^rHčiųsuV^džios ąt- 
stovus, sakbViš Afganistano grį
žusieji dipjdįriatai.-

• •
. Tarp afganistaniečių ir rusų
' primestos Ą’Sldžios jėgų susirė
mimas įvyko rugpiūčio 20 dieną 
Logan, srityje, į pietus nuo Ka
bulo. " ’ .

A f g anistąniečiams sumušus 
valdžios atstovus, Sovietų avia
cija labai smarkiai bombardavo 
kovą laimėjusius afgąnista^ 
niečius. ;
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CHICAGA, 1.1. — Praeita kar- 
tą, rugpiūčio 1 d., Jakaitis, barz
dukinės Bendruomenės pirmi
ninkas, teisme nepasirodė. Jis 
buvo labai susijaudinęs dėl mo
tinas mirties, bet kas jį jaudino 
šį kaitą, tai dar nežinia.

Greičiausia, kad jam labai ne
maloni visa ši tuščia byla. Ne jis 
bylą pradėjo, bet jam nemalonu, 
kad bereikalingai išleista tiek 
daug pinigų.

Nebuvo ir dr. A. Butkaus, ku
ris galėjo bylą nutraukti. Nebu

vo nei Butkaus bei Jakaičio ad
vokato.

Posėdin buvo atėjęs Ignas Pet
rauskas, Liudvika Dubauskienė, 
J. Bagdžius, A. Brusokienė ir dr. 
V. Dargio samdytas advokatas.

Advokatas pasikalbėjo su, tei
sėju, o vėliau teisėjas paskyrė 
spalio 20 dieną šiai bylai svars
tyti. Jeigu ana pusė ir tada ne
ateis, tai teisėjas turės bylą nu
traukti.

PREZ. MARKOS VĖL PASI
RODĖ TELEVIZIJOJ

MANJLAriFih’priAIT-^TreČnri3 
dieųį tarėjo būti palaidotas sen.' 
Benigno Aquino sostinės kapi
nėse. Antradienį smarkiai lijo, 
tūkjt^aftnę; eisena, lydėjusi B^ 

jkai-sušlapo, briį 
aini pagerbti nu 

nekreipė dėmesio į lietų/ 
Pirmadienį prez.* Markos su

kvietė valdžios1 pareigūnus ir 
dar kartą-aiškino žmonėms tele
vizijoje, kad jis nagų nėra pri-^ 
dėjęs prie sen. Aqbino nužudy
mo.

Žmonės visokių niexu prišne
ka apie prezidentą, Bet dauguma 
tų kalbų yra išmistai. Vieni tvir
tina, sakė prezidentas, kad aš. 
nešiojuosi prie šono indą, toks' 
jau esu nesveikas.

Iii 1 Ū

Prez. Reaganas aiškiai pasakė, kad Amerikos marinai 
nesitrauks iš Libano, kol nebus aišku, kad Sirijos 

karo jėgos išmaršuos..

ČILĖJE NUŠAUTAS SANTIAGO 
GUBERNATORIUS URZUA
AUTOMOBILIS SUVARSTYTAS KULKOMIS

SANTIAGO, Čilė.— Antradie
nio rytą Čilės sostinėje buvo kul
komis suvarstytas sostinės .gu? 
bernatorius, 57 metų atsargon iš
ėjęs generolas Carol Urzua. Už
puolimo metu žuvo gubernato
riaus polydovas ir šoferis.

Gubernatorius Urzua, gyvenęs 
turtingoje Santiago apylinkėje, 
vadinamoje Los Condes, ryte iš-1 
važiavo iš namų į savo įstaigą, i 
Sustojus automobiliui prie rau
donos šviesos, tuojau iš vieno 
lengvo sunkvežimio buvo paleis-

Jis televizijoj atsisagstė kel- tos kulkos j automobilį. Iš kitųl 
r- Vkol»-A1A n rcV i rvi n c ir* Tri— J _ _    t 1_~1*  i *

JAV MARINAI APMOKĖ, BET 
LIBANIEČIAI KELIA RANKAS

kontroliuoja amerikiečiai. I 
anksčiau 14 Amerikos kari 
vo sužeista, o du nušauti - 
tenantas Donald G. Losey i 
žantas Aleksandras Orteį 
Rochester, N.Y.

Antradienio popietį muši 
nai ryžosi Įsiveržti į pra: 
ambasadą. Ją gynė pran 
Susišaudymo metu žuvo 
žmonės. Ambasados sargi 
įsileido į vidų nė vieno įta: 
žmogaus. Nenorėjo, kad a 
tų, kaip atsitiko JAV amb: 
Teherane.

Libano kariai ryžtasi j 
kelią įsibrovėliams į B 
centrą. Kariai tikrina jai 
prie kiekvienos kryžkelės.

BEIRUTAS, Libanas. — Ant
radienio popietę Beirute ir vėl 
■prasidėjo kovos tarp vietos mu
sulmonų ir prancūzų. Kovos 
prasidėjo rytų Beirute, kurį sau
go naujai apmokyti Libano ka
reiviai specialistai. Jie gavo mo
dernius Amerikos tankus. Ame
rikos marinai libaniečius išmo
kė kaip tais tankais operuoti, ir 
jie, pasiekė rytų Beirutą, ten už
ėmė strategines pozicijas.

Rytų ir vakarų Beirutą gina 
i prancūzai. Jie pasitikėjo libanie- 
Į čiais ir leido užimti strategines 
rytų Beiruto pozicijas. Fanatiš
ki šijitąi jaunuoliai parinko pa- 

’ togiaušią laikotarpį, puolė karš
tyje poilsiaujančius libaniečius, 
užšoko ant pavėsyje stovinčių 
karių ir, juos visiškai nuginkla
vo. Po to-riušovė iš tanko'bokš
telio galvą įkišusį karį ir inmo- 
bilizavp visą tvirtovę. Visi tanke 
buvusieji kariai, turėjo rankas 
iškelti jr ,skubėtj į šijitų nuro-. 
Ąiy^uy^tą, . ..

Laimė, kad ši j rtai nemoka 
tanko valdyti, bet jie pakanka
mai protingi — jo nesugadino. 
Jie praneš ’savo vadovybei, at
gabens • .tąpiką valdyti mokantį 
kovotoji' fc. jį nusivilks į savo 
sektorių. '

Antradienio^ vakare įvyko su- 
sišaudyiriąs vdkarų Bariiiė,; ku
ris yra prancūzų kontrolėje. Mu
sulmonai' netikėtai puolė pran
cūzų kąrius ir keturis jų nušovė. 
Prancūzai, atsigavę, pradėjo vy
ti musulmonus. Musulmonams 
buvo įsakyta kelti rankas aukš
tyn. Jei kas atsisako tai daryti, 
prancūzai tuojau paleidžia kul
ką į galvą.

Antradienio vakare šijitų arti
lerija ir Vėl paleido kelis šūvius 
į Beiruto aerodromo sritį, kurią

I

PLANAVO NUŽUDY' 
AQUINO AMERIKO

MANILA, Filipinai. — 
Filipinų užsienio reikalų 
teris Raul A. Manglapus j 
kė, kad dabartinės Filipii 
riausyb'ės afstovai norėję, 
dyti senatorių Benigno-^

— Gen. Prospero Olivas vado
vauja. B-. Aquinp. nužudymo ty
rinėjimui. Jis nustebo, kai pre
zidentas Markos pareiškė, kad, 
Rolando Galvan Davang nužudė 
senatorių. Jis nieko apie tai ne
buvo girdėjęs.

— Kanados premjeras Pierre 
Elliott Trudeau dvi dienas pra-j 
leido Graikijoje, bet su Papan
dreou nesusitarė.

— Sovietų Sąjungai labai ne
nes. pakėlė marškinius ir vi- dviejų aulomobilių keli vyrai' patinka, kad Amerika nutarė
siems parodė, kad nėra jokių 
pilvo operacijos žymių.

Jis pats pasakė, kad senato
rių Aquino nušovė Galvan Da- 
vang, už pinigus galįs bet ką nu
žudyti. Generolas Olivas nieko

— Vakar'drūzai demonstravo 
vakarų Beirute. Jie bandė pri
eiti prie JAV ambasados, bet ka
riai uždarinėjo. visus vartus ir 
nieko į ambasadą arba kiemą apie tai nežinojęs, 
neįleido. .. ------------

taip pat paleido kulkas iš kitos 
pusės.

Šovikai sulipo į sunkvežimį 
ir nuvažiavo

Kai šovikai pasitikrino, kad 
jie nušovė generolą, tai greitai 
susitarę sulipo į savo mašinas ir

--------------------— Doleris pakilo, kai Indija, nuvažiavo. Kelių sankryžoje tra-
— Trečiadienį aukso uncija 1 išrašė $13 milijonų čekį už sa- fikas buvo sustojęs, bet niekas 

kainavo $444 telito iškėlimą.

f -W*-

KALENDORĖLIS

Rugsėjo;!;- Egidijus, 
Ginas, Dievainis, Stulgis, Ūdra.

Saulė teka 6:16, leidžiasi 7:25.
Otų vėjuotas, šiltą*.

m;
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jiems nekliudė. Tik vėliau atsi
rado policija. Ji apklausinėjo 
liudininkus, bet niekas negalėjo 
pasakyti, kur šovikai galėtų bū
ti, nes jie turėjo pakankamai 
laiko pabėgti ir pasislėpti.

Antradienio vakare teroristai 
patarė prezidentui Pinochet ga
limai greičiau trauktis iš vyriau
sybės, neskelbti karo stovio ir 
leisti žmonėms išsirinkti savo 
parlamentą ir vyriausybę. Ma
noma, kad ir generolai patars 
prez. Pinochet taip pasielgti.

Prez. Miterandas įtikino Libiją nesiųsti karių 
į pietų Čadą, bet Chadafi norėtų pasilikti Čade. 

Prezidentas tęsia pasitarimus.

— Generolas Garo! Urzua bu
vo Čilės kariuomenės štabo vir
šininkas, 19X1 metais išėjo at
sargom Tada jis buvo paskirtas 
Santiago gubernatorium. Antra
dienį jis buvo nušautas Čilės 
sostinėje. •

1

— Velionis Juozas Benetis va
kar buvo palaidotas Lietuvių 
Tautinėse kapinėse.

pasigaminti nuodingų dujų bom-j 
bas, kadangi Sovietų valdžia jas 
naudoja Afganistane.

— Amerikos kariai buvo pa- 
siruošę šauti, jeigu kas būtų. 
bandęs laužti geležinius amba
sados vartus vakaru Beirute.

Chicagiečiai komentuoja, 
kodėl barzdukinės Bendruome
nės atstovai į teismą neateina ir 
bylos nenutraukia.

— Beirute tarp amerikiečių ir 
prancūzų yra italų kontroliuoja
ma zona. l>ct prie italų niekas 
nekimba.

— Andropovas kreipėsi į ita
lų vyriausybę, kad pritartų So- j 
vielų planui sumajinti atominių 
raketų skaičių. Manoma, kad' 
naujoji Italijos vyriausyliė tam 
planui pritairs.

Hondūro valstybės kanai 
padeda amerikiečiams kariams 
įsikurti Hondūro teritorijoje.

— Diane Camper daugelį me
tų dirbo aukščiausiojo ‘teismo 
kanceliarijoje, kur žmogaus tei
sių, įžeidinėjimų ir uniųj bylos

- buvo sprendžiamos.

Kai Manglapus buvęs F 
ministeris Washingtone, 
girdėjęs apie planą nu 
Benigno Aquino dar Ame

Ambasadoriaus pavadi 
Quintero jam pasakojęs, k 
rėtų Amerikoje nužudyti 
no. Tuo reikalu buvo sus 
jęs generolas Fabian Ver.

šitokius pareiškimus M 
viešai daro buvę Filipinų 
guriai. Manoma, kad šitas 
simas bus iškeltas vietos 
doje ir atsakingiems p 
nams teks apklausinėti 
Manglapą, bet ir kitus va 
kus. Žmonės gali eiti į 
jeigu neteisybė.

1
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Izraelis neatšauks savo ginkluotų pajėgų iš piet 
Libano, kol nebus aišku, kada Sirija pradės 

atšaukti savo karius. ..



GYVENIMO VINGIUOSE
— Amerikos Legiono Dariaus ji liepos mėn. savaitė JAV skel

biama Pavergtų Tautų Savaite. ; 
Ir šiais metais prezidentas Ro
nald Reagan liepom mėn. 18 d. 
specialia proklamacija kvietė 
Ameriko.' piliečius prisiminti pa
saulio pavergtas tautas ir tuos 
principus, už kuriuos stovi šis 
kraštas. ‘’Laisvi žmonės, jei jie ’ 
nori likti laisvi, turi ginti kitų 
laisvę. Kaip demokratinių tra-1 
dicijų, kurios buvo tvirtai įgy- 
venojutos šiame kontinente] 
prieš daugiau 200 metų, gynė-1 
jai, amerikiečiai yra tvirtai įsi
pareigoję siekti išrenkamų vy
riausybių visur. Kiekvienais 
metais Ameiika patvirtina savo 
įsipareigojimą laisvei per Paverg 
tųjų Tautų Savaitę, primindama 
visiems tiems, kurie gyvena sve
timų karo jėgų ir svetimų ideo
logijų dominuojami, kad Ame
rika remia jų laisvės, nepriklau
somybės ir tautinio apsispren
dimo troškimus. Kongresas savo 
jungtinėje rezoliucijoje, oatvir. 
tintoje 1959 m. liepos mėn. 17 d. 
autorizavo ir pavedė preziden- 
t ui paskelbti trečiąją liepos mėn. 
savaitę Pavergtų Tautų savaite“ 
priminė prezidentas R. Reagan.

— Liepos 18 d. pavergtųjų tau 
tų atstovai susitiko su JAV vi
ceprezidentu Bush. Antradienį, 
įvyko priėmimas Baltuosiuose 
Rūmuose, kur prez. Reaganas 
savo kalboje kvietė pavergtųjų 
tautų atstovus, taip gerai pažįs
tančius komunizmą, aktyviau 
Įsijungti į kovą prieš komuniz
mo grėsmę, iššifruojant komu
nistų darbus ne tik pavergtuose 
kraštuose, bet ir Centrinėj Ame
rikoj, Azijoj ir Afrikoj.

— Trečiadienį, liepos mėn. 20

ir Girėno postas surengė didžiulį 
Dariaus ir Girėno transatlanti
nio žygio į Lietuvą 50 metų su
kaktį. Eisenoje ir prie pamink- l 
lo dalyvavo 20,000 žmonių mi
nia. Eisenoje dalyvavo apie 150 
liet, organiacijų. Tarp jų — ve
teranų pastai, vyčiai, skautai, 
šv. Kazimiero seserys, kolum- 
bo vyčiai ir t. t. Gražų įspūdį 
darę didelis būrys rtorg. L. B. 
moterų pasipuošusių tautiniais 
rūbais. Ateitininkų vėliavų ne
simatė. Lietuviams talkininka
vo kelios amerikiečių organiza
cijos ir orkestrai. Po minėjimo, 
Dariaus ir Girėno paminklas 
skendo vainikų ir gėlių jūroje.

— Birutė Venskuvienė (EL- 
Tos prancūzų kalba redaktore ir 
Europos LKD Tarybos narė), dr. 
A. Janačienė ir dr. Ona Gustai
nienė birželio mėn. 14-24 d. da
lyvavo tarptautinės Katalikių 
Moterų Organizacijų unijos su
važiavime Kanadoje. Suvažia
vime dalyvavo 62 pasaulio kraš
tų atstovės. Lietuves atstovės 
paskleidė informacijų apie 
vergtą Lietuvą ir pravedė 
ra palankių rezoliucijų.

— Prelatas Ladas Tulaba
vo atvykęs į Čikagą liepos mėn. 
14 d. kartu su Vatikano meno 
parodų komisija, kurios jis yra 
darys. Vatikano meno paroda 
bus Čikagos Meno Muziejuje nuo 
liepos 23 iki spalio 16 d. Prel. Tu_ 
laba -dažnai dalyvauja Europos 
Lietuviu Krikščioniu Demokra
tų Tarybos posėdžiuose. Jo.drau
giškumas ir patarimai yra aukš
tai vertinami Liet, krikščionių 
' — Vladas Šoliūnas, LKDS 

Komiteto pirmininkas
birželio mėn. 13 d. dalyyavo 
Baltųjų Rūmų iškilmėse, kada' 
prez. R. Reagan paskelbė birže
lio mėn. 14 d. Pabaltiečių Lais- 
Dieną ir pasirašė atitinkamą do
kumentą. Pasirašymo ceremo
nijas stebėjo VLIKo, ALTo, LB, 
lietuvių politinių grupių, o taip 
estų ir latvių atstovai.
V — Jau nuo 1959 metų, trečio-

pa
po.

bu-

Centro

POPIEžIAUS TURTUS DALINA NETURTINGIEMS
Italijos menininko Bernardo Strozzi septyni olikto šimtmečio pradžioje pieštas paveikslas-

APIE MONA LISAS

Krith- priėmimas, dalyvaujant 
valdžios atstovams, kengresma- 
nams, reporteriams ir pavergtų 
tautų atstovams. Iš lietuvių ma
tėsi Vyriausiojo Išlaisvinimo Ko_ 
miteto pirm. dr. Kazys Bobe
lis, Amerikos Lietuvių Tarybos 
vice-pirmininkai dr. L. Kriauče- 
liūnas, dr. J. Valaitis, JAV LB

Pasirodo, kad ne vien Pary
žiaus Luvre, bet ir Londone yra 
kitas Leonardo da Vinci Mona 
Lisos paveikslas. Paveikslo glo
bėjas dr. Pulitzer tvirtina ir turi 
Įrodymų, kad tai tikrai yra pir
moji Mona Lisos paveikslo ver
sija.

Pasaulyje užkataloguota dau
giau kaip 60 Mona Lisų. Dr. Pu
litzer, išradėjas, mokslininkas ir 
meno žinovas, tikrai įsitikinęs 
to paveikslo autentiškumu. Jis 
sako, jog didysis meistras yra 
nupiešęs dvi ar net daugiau Mo

Krašto Valdybos pirm. dr. A. 
Butkus ir eilė kitų.

L.'Kr. D. Biul.

na Lisos paveikslo versijų. Pir
majam paveikslui pozavo Mona 
Lisa del Giocondo, vieno Floren
cijos didiko žmona. Tuo metu ji 
dėvėjo veido šydą, nes gedėjo 
mirusio kūdikio. Paveikslas bu
vo užbaigtas po ketverių metų, 
ir atiduotas Gideondui.

Dar prieš paveikslo užbaigi
mą, Leonardo buvo pakviestas į 
Prancūziją, o ten Giuliano de 
Medici paprašė nupiešti jo mei
lužę Kostanzą d’Avalos. Taip su
tapo, kad Kostanza buvo truputį 
panaši į Moną Lisą ir net pra
vardžiuojama “La Gioconda”, o 
tai apytikriai reiškia “šypsanti“. 
Tačiau vėliau Medici pametė 
savo meilužę ir vedė karjerai 
tinkamesnę moterį, ir Kostanzos 
paveikslo nenupirko. Dr. Pulit-

Pirmasis portretas, Giocondo 
žmonos, kuri buvo 19 metų jau
nesnė už Kostanzą, kurį laiką 
liko to Florencijos didiko šei
moj, kol pagaliau pateko į Ang
liją, o šio šimtmečio pradžic/.- 
lą paveikslą nupirko W. Blaker, 
meno žinovas ir vieno Bath me
no muziejaus globėjas, o dabar 
jau tas meno kūrinys priklauso 
šveicarų sindikatui, kuino narys 
yra ir dr. Pulitzer. ,

Pasinaudodamas fotomikros- 
kopine technika, dr. Pulitzer at
liko tyrimus ir tvirtina, kad pirš
tų nuospaudos atitinka autentiš
kas Leonardo kūrinių nuospau
das. Kitas paveikslo autentišku
mo įrodymas yra Rafaelio ški
cas, kurį jis nupiešė, kai Leo
nardo da Vinci dar nebuvo ga
lutinai užbaigęs Mona Lisos 
portreto. Rafaelio škice matosi

Great
zer aiškina, jog tai buvo antra
sis Leonardo da Vinci Mona Li
sos paveikslas, kurį jis su kitais 
neparduotais paveikslais atvežė 
į Paryžių. Ir tai yra ta versija, 
su Kostanzos veidu, kuri dabar 
puošia Luvrą.

dvi kolonos, kurios yra Londono j 
paveikslo fone, bet ne Luvro j 
versijoj. Be to. jaunesnė moteris 
Londono paveiksle dėvi perma
tomą gedulo šydą.

(Iš Europos Lietuvio)

ANT. BUKAUSKAS

ATOSTOGOS MICHIGANE
Prieš dvidešimt metų pralei

dau atostogas su šeima šiaurės 
Michigan, antroje pusėje Mac
kinac tilto. O praeitą savaitę 
rugpjūčio 15 d. abudu su priešai, 
ka ankstyvą rytą pasileidome iš 
Detroito 75 greitkeliu į šiaurę. 
Oras kaip ir visoje Amerikoje 
pasitaikė karštas, siekė 95 laips
ni’.}. Dėl karšto oro važiavome 
tarpais sustodami, leidome at
vėsti mašinai ir patys pailsėda
vome. Po šešių valandų kelio
nės, pasiekėme Mackinaw City. 
Susiradom arti prieplaukos vie
tovę, iš kur turistus veža į Mac
kinac salą, šiek tiek pailsėję 
ir susitvarkę sėdome į laivą. Už 
pusvalandžio pasiekėme Macki
nac salą. Iš prieplaukos įėję į

^sonr.-a Mr Cha ptao» that L» mada 
uot at dreams. And, UjS. Savings 
dotada have been helping to make 
txppy dreams com* true for years.

Now, Bonds mature in lesa than 
dx yvan. That means your dreams 
aua come true faster than ever before.

You can buy shares in your parti
cular dream by joining the Payroll 
'laviniD Plan where ynu work, or th* 
^cred-a-Month plan where you bank.

Be for* you know it, your American 
.1. e* - a ’nil be a reality.

miestelio pagrindinę gatvę, pa.' 
sijutome žmonių spūstyje. Ke
letas suvenyru krautuvėlių, už-1 
kandimų, antroje pusėje gatvės ' 
vįenas kitas motelis. Gatvėje 
stovi pora kinkytų belgiškais 
arkliais “diližanų’’, belaukiančių, 
turistus pavežioti po salą. Mudu 
su priesaika žygiavome pėsčiom 
link ten išstaigi-ngiausio Grand 
Hotel, nes ten buvo apsistoję'

i
i
i

Take stock in America
y V m 16** I

salos prieš 200 mėtų vyko ko
vos tarp prancūzų ir indėnų, o 
vėliau ten įsimaišė ir Amerika, 
tai sustojome pasidairyti isto
rinėse vietose. Mačiau dvejas, 
kritusiu indėnų ir baltųjų, ka
pines. Kalne istorinė skylė, 
kur buvo sumesti lavonai, iš ku
rių vienas prancūzas įsigelbėjo. 
Pravažiavome atstatytą iš ap
valių rąstų tvirtovę. Važiuojant 
pro tvirtovę vyko vėliavų nulei
dimas. Ceremonijas atliko uni
formuoti skautai, tvarkingai po 
du ir po keturis įsidėstę prie 
vartų aikštelėje. Laike nulei
dimo vėliavų, iššovė patranka. 
Taip kartojama diena iš dienos. 
Miške yra pristatyta privačių 
rezidencijų. Jų tarpe viena skir
ta Michigano gubernatoriui.

Apžiūrėję salą, vakare vėl lai
vu grįžom į Mackinaw miestelį.

Pailsėju, kitą dieną apžiūrėjo
me Michiliująckinac tvirtovę, 
ppie tilto. Man tvirtovė, kurią 
mačiau prieš 20 m., beveik nepa
sikeitus. Kai kuriose vietose api
puvę' rąstai pakeisti naujais, šu
linys, kurį pasitraukdami indė
nai užteršė, dabar pagilintas ir 
aptvertas storu stiklu. Norėda
mas arčiau prie šulinio prieiti, 
atsimušiau kakta į stiklą, nes po
grindis buvo tamsokas ir jo ne
pastebėjau.

(Bus daugiau)

• šįmet yra kaišta vasara. 
Pagal šimtmetinį kalendorių tai 
reiškia, kad ateinanti žiema bus 
gili ir šalta. Pagyvensim — pa
matysim.

• -Ramusis vandenynas užima 
65 mil. kvadratinių mylių.

Tik nepradėk išmetinėti

Tik nepradėk išmėtinėti,
Jei dar teisybe vadinies,
Ir elgeta pardavinėti / - ,
Nenori juk savos širdies. - •» t .

- Ir nors visi šalin nuvaro,
Lyg sklistų nuo manęs nuodai, 
Arba lyg būčiau siųstas maro 
Išplėšt gyvybę jims ūmai. ę ,

Bet aš slenku ramiai, kaip žiogas,
Kur nors sušilti patvory,
Ir jieškau tik tada pastogės, 
Kai saulės Spinduliai silpni. ’ *

Nors abejingas ir jąžfftrfas,
Tartum prie vieškelio akmuo, ,, • ■ i

--Paliko mano veido luitas, ; Mg Į
Bet gi.^įrdis nevirto juo.. . - į

Aš dar suprantu gerą žodi,
Jei kas su meile taria jį, <
O jei didžiuodamasis rodo
Užuojautą, — ji man bjauri. /

i:
Nuo to nueinu nusispjovęs,— r. .
Te pasijuokti jis negaus, |
Kad gali rankų nenuplovęs 
Paimti sąžinę žmogaus.

Ir taip slenku aš per pasaulį
Lyg neįveikiamas karys, T "į
Ir nustji^ii.u šalin atpgaulę — L: j 
Tegu širdis joje neklys. ’ ’ '

Ir kur tiktai nueina kojos — ’
Pasaulis būna toks gražus, •’
Ir kur tiktai apsinakvoju — 
Užtiesia antklodę dangus. ’mūsų artimieji.

Užkandę priešpiečių, pasisam. 
dėme vieno arklio kinkytą ka
rietą ir važiavome aplink salą. > 
Arklys juodo plauko, stambus 
ir ganėtinai tvirtas, susitikęs ki- , 
tus arklius sužvengdavo. Vai- Į 
kams buvo staigmena, Netikė-; 
au, kad sala apaugusi tankiu 
mišku — eglėmis ir lapuočiais. 
Miško keleliai išcementuoti, ne- j 
platūs, bet susitikę vežimą pra- Į 
lenkti galima. Miško keliuose 

pilna turistų: vieni važiuoti ark
liais, kiti dviračiais, treti joją. 
Prieš aplankant šią salą, iš tu
ristų pasakojimų susidariau vaiz
dą, kad saloje oras tyras, malo
nu atsikvėpti, be to nesijauti. 
Daug arklių mėšlo ant kelių.
Miško keliai nuo to teršalo pa
sidarę lyg patižę, pakalnėn net 
•didūs, dvokia, ypač karštose die
nose. Miestelyje mačiau valy- 
OjUs, bet miške keliai nevalomi.! 
Nemanau, kad toks apsileidi-1 
mas ilgai tęsis. Mačiau arklių 
pasenusių ir labai kūdų vos žing-' 
niuojančių. Nėra jokio malo- į 

numo su tokiais arkliais važinėti. Į 
žinodamas, kad dėl Mackinac

For constipation relief tomorrow 
reach for EX-LAX tonight.

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

Read tabd and follow 
direction. 
C Ex-Las, Inč., 1982

Tai neprašau pasigailėti,
Nors ir kaip elgeta esu, — f f 
Geriau juk nieko neturėti, į ' * 1 
Negu lankstytis lig purvų.

Dagys 
1947

CAT CHAT

Naujienos* Chicago, 8. PL
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AR YRA REIKALINGA PABALTIEČIŲ 
J JAUNIMO SĄJUNGA?

' r . * 'I ‘IM A ‘ . .... UŠių metų Naujienų Nr. 153 namišku m asir prisitaikymas iš
naudoja dienos padėtį, bet pra
losią i ilgalaikius tikslus. (Juk 
latviai^ |cūrė bolševikų čeką — 
pirmąjį ^augumą, latviai ir es- 
tai tūrėjo'SS'dalinius; o nei lajb 
viai, nei estai nesukūrė ir neiš-, 
laikė politinį. Rezistencijos ins
titucijų, kaip lietuvių VLIKas, l 
pasaulio latvių sąjungos vado- j

(rugpjūčio 13-15 d.d.) ir Nr. 163t 
(rugp1. 27-29 d.d.) buvo rašyta 
apie Pabaltiečių jaunimo są- 
Škrj:dį‘ pjie Konkord miesto, 
Niuhampš^rės valstijoje. Naujie
nose buvct'įĮranęšta, kad šio są
skrydžio Jmėtn latviai norėjo 
įsteigti Pabalt)ečių jaunimo są
jungą ,(PJŠ)‘. ‘

. Verta pasvarstyti, kam Pabal- 
tieciiį jaunimo sąjunga yra rei
kalinga,; kokie gali būti jos pa- 
vpjai’ir kokia bus iš jos nauda.

' Pirmiausia, latviai gėra^ ži
no, kad JAV lietuviai yrą iš .se
no geyąi organizuoti ir tūri poli
tinį svorį. Latviai tokio svorio 
dar nesugebėjo išvystyti, bet

veik lygiomis tarp bendradar-1 
biaiitojų su Sovietais ir griežtų 
antikomuništų). " ' •• i

Tarptautinių junginių idėja1 
nėra nauja.,Lietuvių.skautų tar-! 
pe ji buvo gyvai svarstyta, skau- 4 
tų vadovybės atmesta ir vėliau 1

ipoka pa^inąudoti, lietuvių jįėgo- j gsi įstojant į 4 A1SGO junginį, 
mis. Pataitiečių jaunimo sąjun-Į Išskyrus apie -tuzino skautų j 
gos įsteigirfiąs. lięis latviams ge- Į bendras stovyklas, šis žingsnis ;

i patenkino jo proponentų savi-
* ~ 1 1 A Ir i A e nūll-

gos įsteigirhąs lęis latviams ge- 
riau prieiti prie;iiėtuv^ųį. S •
/ Jaunimui, yra Įdomu.* pabendr

T ■rauti su kitais pabaltiečjais. Tai 
yra saA-otiška atrakcija.1 Ribbto 
laiko ir lėšų, aplinkoje Pabaltiė-

Vilniaus centrine gatvė

PAVERGTOJE LIETUVOJE

meiles, bet neatnešė jokios nau
dos Lietuvių skautų sąjungai 
tarptautinėje plotmėje. Pagrin- Į 
dūlių lietuvių organizacijų va-J Liepos mėn. 2 d., Lietuvių t t ■ . .v ' ’ __ J_ J J? _ _ T •- . . .eių jaunimo įvykiai neišvengia-’ dovvbėš iš seno bendradarbiau-: Dienų metu Čikagoje, susirinko 

čLi P tarptautinėje plotmėje, betųjai atitrauks dėmesį ir jėgas 
nuo tiesioginių lietuviškų įvykių 
ir jų ruošos. Jau .1983 metų są-

skaudu žiūrėti.
M. Jazdauskienė

(Iš Europos Lietuvio)

GAISRAI
R. Valatka Valstiečių Laikraš- 

-yje (VI I I) rašo apie gaisrus 
kaime: . •

“Kupiškio rajone... Narbutų 
kaime.. . ugnyje žuvo (j metukų 
Ineta, 5 metukų Algirdas, 4 me, 
tukų Ričardas, 3 metukų Aida 
ir 2 mėnesių Jurgita...”

Jau paskui sužinojau, kad na
mas per kelias akimirkas sude
gė iki pamatų. Liko tik kami
nas, primindamas šiurpų įvykį.

šešių vaiku motina Bronė Bri- 
liūlė ir jos sugyventinis Vid
mantas Striiipaš gegužės 12 d., 
gavęs atlyginimus, buvo išėję 
pasidžiaugti prie butelio... vai
kai buvo palikti namie be prie
žiūros. T,ų';

Kovo 29 d. supleškėjo Kretin
gos rajono “Jaunosios gvardi
jos” kolūkiui priklausančiame 
ūkiniame pastate ‘ sukrauti 18 
šeimų pašarai. Du aštuonmečiai 
sumanė iš presuotų šiaudų pasi
darytoje slėptuvėje uždegti vie-

MIRĖ RAŠYTOJAS
JOSE BERGAMIN

Pirmadienį mirė rašytojas Jose. 
Bergam in Gutierrez,- sulaukęs j 
87 metų.

Rašytojas gimė Madride, augo 
ir gyveno Malagoje. Kada gen,; 
Franco laimėjo pilietinį karą,’ 
nacių padedamas, rašytojas Ber-Į 
gamin išvažiavo į Vruguajų. Jis;, 
buvo kviečiamas grįžti, bet jis? 
važinėjo po Pietų Amerikos 
valstybes. Prieš 120 metų jis nu
tarė ir vėl grįžti, buvo paskelb
ta amnestija, bet neilgai laikėsi.; 
Jis ir vėl išvažiavo į užsienį.

Paskutiniais melais grįžo į Is-, 
paniją.’ Jis pradėjo rašyti savo 
atsiminimus. Gyveno San Sebas
tiane. Paskutinius porą mėnesių: 
pradėjo sirguliuoti ir pirmadienį 
mirė. Parašė, ašluonias knygas, 
Atsiminimu nebaigė. i

to von Habsburg, kad šiuo metu 
dešimties Europos valstybių mi
nisterial nutarė nekelti Pabalti- ną šiaudelį. Plykštelėjo liepsna, 
jo valstybių klausimo Jungtinė-, ją begesindamas vienas, berniū-; 
se Tautose ar J. T. Komisijose, kas užsidegė. Kitas, strimgalviais 
nes nesą vilties laukti teigiamų ' 
pasekmių? P. Hąbsburgas išreiš
kė savo nusivylimą ir pareiš
kė, jei mažieji baudžiami, o di
diesiems viskas leidžiama, ar 
tuo nepaniekinami visi morali

gražus būrys krikščionių bemo
savo narių į tarptautines orga-j kratų V. ir L. Šoliūnų sodyboj 
nizacijas nejungia. | pasisvečiuoti, pasidalinti minti-

Pabaltiečių jaunimo sąjungos’mįs Karštai saulutei deginant 
rr garuojant iš gerokai patvinu- 
sio upelio, tik vienas kitas vaikš
tinėjo pavėsiais, o visi kiti nau- 

bantięmą tikslams. Šiais klausi- dojOs apšaldoma Šoliūnų rezi-
1

kos" Lietuvių Tarybos ir JAV 
-.Lietuvių Bendruomenės vado
vybė?., ; A ■

skrydyje vi-na temų buvo apie , J—
m&U Vedybas. Įatvaitė^išfe- k*™? f
kėjifši'ūž amerikiečio, savb san- ®V1..en^ Pnes Y.° 11 ,clalS j s 
tuoka apibūdįno teigiamai. Daž- P331 uo an^ Pa ra v.iai * am. t
nas bendravimas pabaltiečių tar- 
pėLbe. abejo, ..pąskatjns šeimų 
kūrimą su ne savo tautybės part
neriais. Aisižvėlgiaiiti, kad lat
viai, jir ’estai yra daūgiatįsią liu
teronai, o-lietuyiai — katalikai, 
tai paskątinš ir tikybiniai' -mišr 
rių santuokų kūrimą.-’ žinoma, 
tas pats .vyksttfajs yrą- pastebi
mas'ir santykiuose su amerikie
čiais, įtatf §iė< samprotavimai gal 
ir nėra tiek svarbūs.

Artimesnis pabaltiečių jauni
kio ■ Santykiavimas: praplės daly
vių. akiratį ir galj atidaryti^nau
jas galimybės tarptautinėj plot
inėj. t-Tai gali-būti'naudinga vi
siems. Tradiciniai, lietuviai ra 
konservątyviškesni ir mažiau di- 
namiški, nei latviai. Latvių.įta
ką gali, lietuvių jaunimą pastū- 
ūiėti'gyvesniems užsiėmimas. Iš 
kites'Opuses,-žvelgiant pdinamiš- 
kųlfeltd.^ įrliętu-sd^padėtį Sd- to ’iš Šveicarijos ir padėjo ba 
viętų -okupacijoj e, mes matome, * ’ -
kad lie tu vjaA..sąv<^.taūtiškus;.Bėir 
kalusisugebėjo-, geriau apginti, 
nei latviai •- (lJe|bv°j; ^Tąš 
rusų, yra- stipresnė fėrisfencjja, 
didesnis gyventojų prieauglis), jie ture j
(tai hūt, kaxi- tietuviuAonsefva- grobikų ijfpasiekti Sudaną., 
tizmas Atū gudresnis -ilgalai- i.' •„ —
kianis*aisiekimams^ o latvių di- • Varnas varnui akies nekirs.

niais turėtų pasisakyti ir Ameri-J (jenrija> 
f tGražiai pristatyti pirmininkau 
jančio, pirmiausia pasirodė sve
čiai iš toli: prel. P. Ragažins- 
kas ir A. Vinkšnaitis iš Brazili
jos ir Zeferinas Juknevičius iš 
Argentinos. Prel. Ragažinskas 

Į ir Z. Juknevičius padarė trum- 
— pus pranešimus apie lietuvių ir 

krikščionių demokratų veiklą

B. Pup’alaigis

- ABISINIEČIAI PALEIDO
- <10 ŠVEICARŲ

f;/ s ( * e . • ■ ... • '* Į
' ciffiTUNiAS, Sudanas.

■Tigrės provincijoje veikia Pro
vincijos išlaisvinimo komitetas, Brazilijoj, . Argentinoj ir kitose 
kuris buvo pagrobęs 10 šveicarų > P. Amerikos valstybėse. Išsamūs 
ir’.laikė kalnuose ištisą mėnesį. į jų pranešimai pasirodys paskuti

niame šių metų Tėvynės Sargo 
-numeriuose. Svečių matėsi iš 
Putnam. Con., Bostono, Wasing- 
fono, Miami, Št. Petersburgo, 
Cleveland© ir keletos vietovių iš

KAI SUSITINKA MIELI DRAUGAI
lis. . .J.

Ta proga buvo pristatyti keli 
čikagiečiai: dr. Kazys Šidlaus
kas, Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirm., Bernardas Žukauskas, ku
ris dar caristinės Rusijos trem
tyje organizavo pirmuosius atei
tininkus ir krikščionis demokra
tus, kan. Vaclovas Zakarauskas,
dirbęs Centro Komitete ir re- niai principai? 
dagavęs Tėvynės Sargą, pulk. 
Jonas Švedas, paskutiniu metu 
pakeltas Ramovėnų. i garbės na: 
rius. Trumpą svarų žodi tarė dr. 
Česlovas Masaitis, kuriam, kaip 
ir daugeliui, buvo nelengva pa
sirinkti, kur tą dieną dalyvauti.
Tuo metu buvo keletas kitų, tarp if konservatoriai -prf?a. 
jų ir ateitmmkų, susitikimu.' t(>liau_ 3
Džiaugiamės, kad dr. ■ Masaitis 
pasirinko mus.

Britu Konservatorių atstovas 
Pearce pastebėjo, kad nieko ne
daryti šiuo klausimu yra lygu 
pritarti viskam, ką Sovietų Są
junga yra nusikaltusi-'trims Pa
baltijo valstybėms, 
lamento krikščionys'’^į

nupuolęs žemyn, iš už kampo 
stebėjo, kaip suaugusieji gesina 
gaisrą. Tik vėliau pasakė, kad 
tignyje liko jo draugas.

* * . * ■“ •
TERŠIAMI UPELIUKAI

Jau kelinti metai iš Akmenės 
statybinių medžiagų kombinato 
į Vervedžių ir Eglesio upelius 
patenka naftos produktų, o iš tų 
upelių — į Ventą, žuvų Eglesio 

I upelyje nebematyti — jis tarsi 
, Par negyvas. Mums^ seniesiems gy- 

;^iatai I ventojams pjr.'i-si 
IR lrn-1 1- ..

— Sergei Rosenoer, neoficiai 
lios Sovietų taikos grupės stei
gėjas; ; sako, kad KGB grasina 
uždaryti jį į kalėjimą, jeigu jis 
nepasisakys, kur dirba. Iš .mo
kytojo darbo S. Rosenoer pr(es 
pusmetį buvo atleistas.

— Nigerijos prezidentas Šeho 
šagari ketvirtą kartą laimėjo 
prezidentinius rinkimus.

— Šveicarijoj prasidėjo Jung
tinių Tautų konferencija apie

i m enąhJtiems palestiniečių teises. Dalyvauja 
P ^°'i k^ijD tie upeliai atrodė, anksčiau, 4 valstybių atstovai.

Praeitą. savaitę šveicarai pa-=. 
noro pabėgti nuo abisiniečių ir 
pasiektų : Sudaną, Chartumo 
miestą.

Šveicarai gyveno Tigrės pro-
vipcijpj ar padėdavo likusiems . Illinois, Indianos,. Mičigano ir 
našlaičiams. Etiopijoje nebuvo .kelių kitų gretimų valstijų.
maisto ir nebuvo kam našlaičiais I. Buvo miela ;sąyoi tarpe turėti 
rūpintis, šveicarai gaudavo mais-: net keturis, pergyvenusius ant- 

2-1-‘/.rają . Sovietiniu Rusų okupaci
ją. o. trims iš jų pereiti šoyie-

• I < • • __ i i i rnL* T7*

Atitinkamą akciją išvy šiyjs 
Vyriausias Lietuvos Išlaisrini- 

Likušis laikas tą popietę buvo mo Komitetas, Krikščionys de- 
pašvęstas pasivaišinimui, atsi- mokratai ir liet, socialdemokrą- 
.gaivinimui ir pasikalbėjimams, tai. ■ J ■
Labai populiarus buvo buvęs’I Iš dešimties Europos Bend- 
gimnaz. direktorius p. Tamulio-' ruomenės valstybių;.- ąštuorttos 
nis iš Clevelando, nes čia susi- nepripažįsta Estijos,.Latvijos įr 
tiko eilę savo buvusių mokiniui Lietuvos Įjungimo į Sovietų Są- 
Krikščionys demokratai gerbia jungą, 
savo vyresniuosius, nes jų pa
tirtis yra -neišsemiamas išmin
ties šaltinis. Gaila, kad laikas
yra mūsų 7priešas: jis pergreit rija (FIDE), kurios būstinė yra 

į Šveicarijoj, diskvalifikavo, du j 
Sovietų šachmatų meistrus —' 

Europos Užsieniu Reikalį Smyslovą ir Karpovą ųž neatvy- 
, ministerial ir Lietuva

P. Genscher, Europos Bend-! matų turnyre, 
ruomenės Ministerių Tarybos 
pirm, pranešė Europos Parla
mento K. D. frakcijos pirm. Ot-

(L. Kr. D. Biul.)

— Pasaulio šachmatų Federa-

z

i daujhntięms vaikams.
^ątRncijos-. < kovo tojų,grupė 

įsiy.ėrzė į Tigrės sostinę ir išsi-
|‘kahi:pą 10 šveicarų. Visi 

manėj Ląd- bus nužudyti, bet 
|6j progos pabėgti nuo

žinių vergų stovyklas. Tąi Euge
nija Keresevičienė, Čikagos-LK-? 

•DS skyriaus valdybos narė, Ele. 
na 'Jucįūtė, ir mums jau gerai 
paįstamas, mus nuoširdžiai re
mias', dr. Kazys Ėringis. Dr. 
Bringrs,- kaip paprastai, pasakė 
kelias'suglaustas gilesnes min-

bėga ir jo niekad neužtenka.
; ' ■ . ; * * *

kimą nustatyton vieton daly
vauti pasaulio 1983 metų šąch-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
yra seniausia, didžiausia ir ‘ turtingiausia lietuvių fraternalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai’ tarnaujanti jau per 97 metus.

< S SLA — atlieka kudtūrinius darbus, gelbsti ir kibiems, kurie tuos
> _ darbus dirba, r - "

. SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
. apdr’andų* savo-nariams.

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

1 > ; Susi vieni j ime^psidr^usti iki $10,000.
SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 

Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
k aukštojo mokslo ir jų. gyvenimo pradžiai. 1

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

-kuopu yra visbše lietuvių kolonijose.. 
Kreipkitės į savo apylinkės kuopų veikėjus, 
jie Jums mielai pagelbės į SLA'įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:

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

TeL (212) 56Š-2210. f

‘ ■ SLA-

.MinHnnniiiiniiiiiiiiiiiimiiminiinnrniniiinn*!Uiiiiniiihinniiininniniiiiniing

i/TuiinifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinir

A

a
gyvenimo bruožų įpraiyma*, bet tiksli to laikotarpio buitie* Hto

— Jugoslavijos Kosovo pro
vincijoj nesibaigia neramumai, j 
Už dviejų milicininkų nųžudy-' 
ma, mirties bausme nubaustas 
33 m. albanas A.. Pacrarizi.

• u*

Ml
iidlil

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
:.^r- LTTERATCRA, lietuvių Bteraturos, meno Ir mokxlt 

IM4m. metraiti*. Jame yra vertingi, niekuomet neterštą, Vine* 
Krėvė*, Igno SlapeHo, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankot 
T. Raukčfo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* Ir V 
Meilaus straipsniai bei rtudijps, Muštruotos nuotraukomla fc 
M. K. Čiurlionio. M. MeUdo, V. feažubos, A. Rūkltelė* ir JL Varai 
kūrybos, poveikiais. 366 pusL knyga kainuoja tik

> DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, raiytojo* h įsa 
tfnlų lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie datių 
Ivente* bd jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tirais, gėrintis autorė* puikiu stiliumi Ir surinktais duomenimll 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja

> VIeNHO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly

HetnvfuL Lrfdtnys Biurtruota* nuotraukomis, pabaigoje duodama 
ritov&rdŽlą, pavadintam!*!? ją vertiniai | voHeftą kalbą. Labai 
Bandtagoje SM puaL knygoje yra Rytprficlą leinžūp!*. Kaina

V K4 LAUKIS LBUS, raiytojo* PetronėM* Oriataftėi aW 
mtntaud tr mintyj apfe asmenį* lt vieta* neprik. Lietuvoje ir pb 
maHals bolieviką okupacijos metai*. Knyga turi 234 puslapiu* 
bet kainuoja tik O. ’'į .< \ < i p i|g^r

> JULIUS JANONIS, poetas ir revolludonlerius, neauptai 
ta* tr klaidingai interpretuojama* gyvenime ir politikoje! tik * 
Inrglo Jalinsko knygoje apie Juliau* Janonio gyvenimą ir

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

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

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

Maistas iš Europos sandėlių.
MARIJA NOREIKIENĖ

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
f gbOl W. 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2737

i 1

Inž. LIUDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

y^a didelio formato, 365 pnatapii, kainuoja

I. VelaJA
ta U

.. JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St., Chicago, Ill.

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

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

TeL 476-2206

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada Ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
Ir lietuvių kalbą. Jis mokės! kartu su kum Jaunium ir prof. K.

lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 
; ir patarė mums toliau studijuoti.

3 — Naujienos, Chicago, 8, DI. Thursday, September 1, 1983 
f



THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Published Daily, Except Sunday, Monday and Holiday> 

by The Lithuanian News Publishing Co., Inc.
1739 So. Halstad Street, Chicago, IL 60601 Telephone 421-6100

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS, USPS 37494000

As of January 1, 1980 
Subscription Rates:

Chicago $45.00 per year, $24.00 per 
six months, $12.00 per 3 months in 
other USA localities $40.00 per year, 
$22.00 per six months, $12.00 per 
three months. Canada $45.00 per year; 
other countries $48.00 per year.

metams _______________ __ $40.00
pusei metų -_____________  $22.00
trims mėnesiams ------------- $12.00
vienam mėnesiui ___ ___ $4.00

Kanadoje:
metams_________________  $45.00
pusei metų ______________  $24.00
vienam mėnesiui _________ $5.00

25 cents per copy

Nuo sausio pirmos dienos 
Dienraščio kainos:

Chicagoje ir priemiesčiuose:
metams _______  $45.00
pusei metų __$24.00
trims mėnesiams  $15.00
vienam mėnesiui $5.00 

Kitose JAV vietose:

Užsieniuose:
metams___________ -______$48.00
pusei metų $26.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienine, pirm ari i en in s ir šven
tadienius. Leidžia Naujienų Bendro
vė, 1739 So. Halsted Street, Chicago, 
IL 60608. Telef. 421-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vaL popiet, šeštadieniais — iki 12 vaL

Su ugnimi žaisti visada pavojinga
Los Angelėje gyvena toks Juozas Kojelis, kuris karts 

nuo karto spaudoje pasiskardena labai kontroversiniais, 
priekabių pilnais rašiniais. 0 ypač jis priekabus prie 
mūsų laisvinimo veiksnio — Vyriausio Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto ir jo pirmininko. Antai, jis Drauge, lie
pos mėn. 19 dienos laidoje, paskelbė ilgą aliarmuojantį 
rašinį. Girdi, Europos parlamente šių metų pradžioje 
buvo priimta rezoliucija, dėl Pabaltijo valstybių dekoloni-, 
zŠacrjoš, kurią reikėjo nedelsiant įteikti' Jungtinėms Tau
toms. Todėl jis savo rašinyje ir kėlia aliarmą, kad iki 
šiol minėtoji rezoliucija nėra gavusi eigos.

Tiesa, kad parlamentaras dr. Otto von Habsburg 
su kitais parlamentarais labai palankūs lietuviams, par
lamente daug pastangų padėjo pravesti minėtą rezoliu
ciją, kuri, jų manymu, jų vyriausybių turėjo būti per
duota Jungtinėms Tautoms, bet jos to nepadarė. 0 Vo
kietijos vyriausybės ministeris pareiškė, kad iš parla
mento gautoji rezoliucija Jungtinėms Tautoms nebus 
perduota. Matyt, Vokietijos valdžia daugiau išmanė, ne
gu Los Angelėje gyvenantis Juozas Kojelis. Ji gerai 
žinojo, kokia šiandien padėtis Jungtinėse Tautose. Žino
jo, kad ji ten pralaimės ir tuo Pabaltijo valstybių teisinę 
būklę dar labiau pablogintų.

Deja, Juozas Kojelis, kaip^daug išmanantis, su tokia 
Vokietijos vyriausybės interpretacija nesutinka ir ją pa
niekinančiai įvertina, pavadinęs vokiečių veidmainiavi
mu, nes jie nenori pabloginti gerų santykių su Sovietų 
Sąjunga. Jis prisimena ir Amerikos vyriausybę, kuri 
savo pareiškimais mulkino pabaltiečių visuomenę. Toks 
jo viešas kaltinimas, ir dar paskelbtas Drauge, yra minė
tas vyriausybes įžeidžiantis, ir mums, lietuviams ir pa- 
baltiečiams, daroma didelė gėda.

Kam dar neaišku, kad tokia tos rezoliucijos eiga 
į Jungtines Tautas yra labai pavojinga rizika, ir toks 
Juozo Kojelio noras šią rezoliuciją nugabenti į Jungti
nes Tautas rodo, kad jo labai menka orientacija, o dar 

menkesnis pramatymflš. Juk ten yra didėlė galimybė 
pralaimėti.

Kodėl Juozas Kojelis su tokiu įkyriu užsispyrimu 
reikalauja šią rezoliuciją perduoti JTautoms net tada, 
kai mums draugiškų valstybių valdžios yra tam priešin
gos? Mat, jis nesiorientuoja, kas tas JTautas sudaro, 
kas jose turi didelę persvarą ir jas įtakoja. Todėl ir per
šasi mintis, kad Drauge jo aliarmuojantis rašinys su to
kiais kaltinimais kyla iš jo noro piktai pasityčioti iš labai 
rimto dalyko. Tenka apgailestauti, kad toks jo rašinys 
rado Drauge vietos šalia vedamojo.

Juozas Kojelis rašo, kad VLIKas savanoriškai pasi
ėmė pareigą rūpintis Europos parlamente priimtąja re
zoliucija, bet jie nieko nepadarė. Tik VLIKo pirmininkas 
seime prikalbėjo tuščių pasigyrimų. Kokie buvo tie pasi
gyrimai, Kojelis neparašė. Bet rimtai jo reikalavimą 
svarstant, dėl rezoliucijos įteikimo JTautoms, jis siūlo 
labai grėsmingą Pabaltijo tautų laisvinimo bylos pablo
ginimą. Todėl tenka jo paklausti, kas sudaro šiandien 
Jungtines Tautas? Kiek ten esamų atstovų pasmerktų 
Maskvos įvykdytą Pabaltijo valstybių kolonizaciją? Ko
kia būtų balsų persvara už tokią rezoliuciją? Jei ne tik 
Vokietijos, bet ir Amerikos vyriausybė jau mananti, kad 
didžioji balsų persvara būtų Maskvos pusėje, kiek už šia 
rezoliuciją balsuotų Afrikos valstybėlių atstovų? Ar 
daug atstovų leisis į konfliktą su komunistine Rusija dėl 
Pabaltijo kraštų dekolonizacijos? Todėl Vokietijos vy
riausybės atsisakymas rezoliuciją perduoti JTautoms 
nebuvo hipokritiškas, nei Amerikos mulkinimas pabal
tiečių. v * s'

Be to, norėtųsi paklausti, ar jis imasi sau atsako
mybę už tokio gyvybinio reikalo pralošimą? Pagaliau, 
ar Maskva tylės ir sėdės rankas sudėjusi ir ji nesukurs- 
tys visą pragaro galybę Jungtinėse Tautose užtvirtinti 
Lietuvos ir kitų Pabaltijo tautų pavergimą? O tam jai 
gera proga, kuria ji visomis išgalėmis pasinaudos. Ji pati 
itikins jos sferoje esančių valstybių.atstovus, kad Pabal- 
tijo valstybės, jų tarpe ir Lietuva, po “laisvųjų” rinkimų1 
siuntė •Maskvon savo delegacijas ir maldaute maldavo 
jas priimti savo globom Tuo tarpu Juozas Kojelis, lyg 
būtų paklydęs sapnų karalijoje, kelia aliarmą, kaltina 
minėtų valstybių vyriausybes veidmaniavimu ir mulki
nimu. " .

Jis remiasi pasikalbėjimu su dr. Otto von Habsburgu 
pietų metu, Los Angelėje. Ten jis buvo vaišinamas taip 
vadinamų Baltų Laisvės Lygos atstovų. Juozas Kojelis 
rašo, jog kadangi VLIKas jokio viešo pareiškimo tuo 
klausimu nepadarė, tai Baltų lyga apsisprendė tą reikalą 
tyrinėti su dr. Otto von Habsburgu. Tiesa, kad šis parla
mentaras teoretiškai galėjo pritarti tokiam užmojui per
duoti JTautoms. Bet teoretiškai ir visa mūšų išeivija bei 
jos laisvinimo veiksniai tam pritartų. 0 praktiškai, ži
nant kas šiandien dominuoja Jungtinėse Tautose, ne tik 
minėtų valstybių vyriausybės, bet ir mūsų veiksniai bei 
visi sąmoningi veiksniai žino, kad tai yra didelis pavo
jus pakenkti mūsų bylai. > •

Bet tuo pačiu iškyla dar ir kitas klausimas, ko^ėl 
dr. Otto von Habsburgas kalbėjo su tokia lyga, kuri mūsų 
išeivijai nėra žinoma. Kiek, kas iš mūsų žino, kas tą lygą- 
sudaro, kas tie žmonės, kurie vadovaują? Kas juos iš
rinko ar paskyrė tokiai lygai vadovauti? Ir koks, paga
liau, jos pasitikėjimas pabaltiečių išeivijoje? Jei dr. Otto 
von Habsburgas turėjo su tokios lygos žmonėmis pasi
kalbėjimą, tai jis buvo suklaidintas. Ir kas kaltas už jo 
suklaidinimą? Manau, kad dr. Otto von Habsburgas žino, 
kokie veiksniai turi vesti tokią bylą. Jei Juozas Kojelis 
prisistatė tokiu, tai jau yra smerktinas dalykas.

Restauruoti Perkūno namai Kaune dabar

J. KARIBUTAS

ĮSPŪDŽIAI IŠ KELIONĖS I VILNIŲ
(Tęsinys) ,

Tada išėjusi sekretorė iš’vir
šininko kabineto mums sako, 
turėsite važiuoti i finansų minis
teriją ir ten gauti leidimą, kad 

’galėtumėte pinigus išsivežti.
Kągi, visai gerai suprantama, 

. kur važiuoti, bet nesuprantama, J - - J 't -į- tkad per tarnautojos žiopliškumą 
T apsileidimą (o gal kokia kom
binacija, Dievas žino) reikėtų

turistui tiek nervų ir fizinio var
go turėti.

Mano vertėja sakosi, kad ji 
jau ilgiau nebegali būti, nes į 
Vilnių skrenda lėktuvas. Ji heno 
rinti pavėluoti. Suprantu. Esu 
labai.idėkingas irūž tai. Atsisvei. 

i kinam. Lieku vienas. Iš Vilf 
niaus; dar nesulaukiu.' Vien&Sį 
Bandysiu. Imu taksi ir važiūo- 
ju į Ministeriją: Tiek vežikui 
mokėjau pasakyti. Jis man sa-

Liūdnas dalykas, kad J. Kojelis bando mūsų; visuo
menę įtikinti nepasitikėti mūsų laisvinimo veiksniais, 
o perša kažkokią jai nežinomą lygą. Teko nugirsti, kad 
minėtoji lyga yra susirišusi su svetimtaučių komercine 
kompanija, kuriai jau sumokėta didelės sumos pinigų 
Todėl jo aimanavimas dėl VLIKo neatliktos pareigos yra 
daugiau išeivijos kurstymas prieš Vyriausią. Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetą, būk, dėl jo ileVėiklumo, kartu pa
teisinant naujai įsteigtą laisvinimo veiksnį — Baltų Lais
vės Lygą.

Blogas ženklas, kai J. Kojelis graso nepaisyti VLIKo 
ir kad jau Baltų Lyga padarė nutarimą eiti savo keliu. 
Ar tai nėra naujas Los Angelėje išgalvotas skilimas lais
vinimo veikloje? Ir kas tai daro? Ogi — labai aktyvus 
frontininkų žmogus. Toks jo Drauge pareiškimas kelia 
klausimą, kas jį įtaigoja nepaisyti ne tik VLIKo, bet ir 
minėtų valstybių įspėjimų, kurioms jis prikiša veidmai
niavimą ir mulkinimą. Todėl tokių nelemtų faktų aki
vaizdoje, mūsų laisvinimo veiksniai, o kartu sąmoningoji 
visuomenė turėtų budėti ir griežtai pasipriešinti tokioms 
“lygoms” kaip pseudo laisvinimo veiksniams, kurių “va
dai”, nejausdami atsakomybės, gali galutinai užantspau
duoti mūsų pavergtosios tautos vergiją. Tad tokiems 
reikia atvirai pasakyti nežaisti ugnimi.

A. Svilonis

Iro, kąd l?b|i toli, Cfkvrį priė 
Kremliaus. Daug kainuosią. Tik 
veski, jam sakau, o jau susimo
kėsiu.

Finansų Ministerijoje

Palieku vežiką laukti ir smun
ku į nurodytą namą. Randu 
prieškambaryje sėdi dvi bobos 
šu skarelėmis. Jos klausia, pas 
ką, o aš joms kiek mano kalba 
rusiška neša, sakau — ‘‘ničelnik, 
ja kačių nočelnik”.

Jos, žinoma, suprato. Įleidžia 
mane pas tą “nočelninką”. Gra
žus kabinetas. Žmogus inteli
gentiškos išvaizdos ir labai man
dagus. Jam parodau telegramos 
nuorašą ir imu angliškai aiškin
ti. Jis mane sustabdo ir pasisa
ko, kad angliškai nesuprantąs. 
Tad jis pakelia telefono ragelį 
ir ieško iš vienos ir kitos vietos 
vertėjo.

Surado. Atėjo irgi labai džen
telmenas. Moka gerai anglų kal
bą ir jam aš dėstau tos mano 
odisėjos istoriją. Jis mandagiai 
išklausęs ir “nočelninkui” iš
vertęs man sako, kad nenusi
mink, reikalas gal susitvarkys, 
bet, va, kur dingo ta deklaraci
ja. Taigi, sakau, to paties aš 
tamsta klausiu. Jūs turėtumėte 
geriau žinoti, nes savą kraštą ge
riau pažįstate kaip aš. Kad juos 
geriau įtikinčiau, aš jiems pa- 
rodaug bilietus, Į kur aš dar va
žinėsiu.

Parodau ką ir už kiek esu do
lerinėje pirkęs:, taigi, pridedu 
aš, matote kiek jūsų kraštui aš 
atvežiau pinigų, jūs man savo 
ęĮolęrių^ mebefeidžiate ’išsivesti.

■ dąj-. pridedu,’' jūs nevadi
nate nei doleriais,;‘nei pinigais,, 
tąjgi jūsų terminu. — "valiutose 
Toji valiuta, kaip toliau važinė
jančiam yra reikalinga.

Visą mūsų pokalbi “nočeinih- 
kas” rašėsi į knygą. Po to, jis 
vertėjui aiškino, kad dabar nė
ra laiko rjau -išrašyti raštiškas 
leidimas. Muitinės viršininkas 
baigia darbą 4 vai. p. p., o jau 
dabar turime 3 vai, Jis turi sku
bėti, kad rastų viršininką, o jis 
pažadėjo viršininkui apie ma
no valiutos išleidfimą telefonu 
painformuoti.

Dėkoju ir galvotrūkčiais lekiu 
prie palikto vežėjo. Jam pasa
kius, kad turiu labai skubėti, jis 
visai šaltai atsako:

— Mano darbo valandos bai
gėsi trečią vai. p. p. ir aš ne
bedirbu — nevažiuoju. Ir kiek 
palaukęs dar pridėjo — duosi 30 
rublių, tai važiuoju.

Ką tu žmogau darysi. Jei jau 
į balą įkritai, sausas nebekelsi. 
Duosiu, veik šaute iššaukiu, tik 
skubiai važiuok. Na. žinoma, jis 
neša mane lyg velnias dūšią ir 
laiku mes pasiekiame aerodro
mą, per kurį lekiu ir keliuosi 
į septintą aukštą pas viršininką, 
nors aš jo niekados nemačiau.

(Nukelta į 5 psl.)

J. PUŠĖNAS

. SUSITIKIMAS MONTANOJ
(Tęsinys)

— Aš žinau, kad vienas to negalėsi padaryti. 
Aš kalbėjau su mokytojais. Apdriekus padės tau 
mokytis matematikos ir lietuvių kalbos. 'Panelė 
pamokys lotynų ir vokiečių kalbų, o mano sesuo 
— prancūzų kalbos. Ateisi čia į Pelkinę du kartu 
per savaitę.

— Ačiū, pone direktoriau, aš dirbsiu, kiek tik 
galėsiu, ir aš manau, kad pasiseks.

Jis grįžta iš mokyklos, pabaigęs mokslo me
tus ir nuveikęs dvi klases puikiausiais Į>enketukų 
pažymiais, kai kurie net su pliusu. Jo akys spindi 
džiaugsmu.

— Mama, aš pabaigiau mokslo metus, rytoj 
atostogos prasideda.

— Labai gerai, visi darbai jau čia ir pievos 
laukia dalgio.

— Aš labai mėgstu šieną niauti, rytoj galėsiu 
pradėti. Bet aš ir vasarą mokysiuos, aš peršoksiu 
trečią klasę ir rudenį eisiu į ketvirtą. Man reikės 
eiti dvi dienas per savaitę į Pelkinę. Mokytoja:

• pamokys, kad galėčiau peršokti trečią kla
.y. I)o k 'viu« taip sakė.

— še tau. kad nori! Ar aš nesakiau, kad taip 
’ Pradėjai, ai dabar ir galo nebebus. Eiti 

eiti. Ar tu iš g Ivng išsikraustei? Ar tam tavo 

direktoriui, bambizui, rūpi, kad tu valgyti neturi 
ko. Kas dirbs, kas šieną pjaus, kas eis dienas už 
arklius? Ragaišis atvažiavo, išarė, bulves paso- 
dinom, daržus, bet juk reikia jam eiti dienas už 
tai. Kas jas eis? 0 tau tik mokytis ir mokytis. 
Ar tu jau iš proto išėjai? Pasimokei ir užteks. — 
Pavargo besibardama motina ir pravirko.

Pranas sėdi kamaroje ant lovos galo, traukia 
aitraus tabako dūmus ir klausosi. Jis yra Petro 
brolis, grįžęs neseniai iš Rusijos. Jis dalyvavo 
Pirmojo Pasaulinio Karo mūšiuose, buvo sužeis
tas. Ilgai gyveno Rusijoje, paskui, Lietuvos vals
tybei susitvarkius, grįžo. Jo dešinės rankos delnas 
buvo sužalotas. Menkas iš jo darbininkas, nedaug 
ir darbo būna pas apylinkės ūkininkus. Blogiau
sia, kad jis labai pamėgęs degtinę. Mėgino jį pa
samdyti vienas ūkininkas, mėgino kitas, bet visi 
gavo jį atleisti, kaip netinkamą. Taip jis ir sėai 
namie ant lovos, rūko namines cigaretes ir krapš
tinėja nagus. Retkarčiais jį kas pasamdo dienai 
kitai, o po to ir vėl sėdi. Nieko nekalba, nieko 
nedirbinėja. Atrodo lyg jis būtų pritrenktas, lyg 
piktas, lyg nedakepęs, kaip sakoma, nors šiaip 
nieko nesąmoningo nepasako. Dabar jis girdi ma
mą, kai ji barasi dėl Petro mokslo, nervingai pa
juda, jo akys su kažkokiu nepasitenkinimu žiūri 
į Petrą. Morta skuta bulves vakarienei. Trobos 
durys atidaros, į vidų skverbiasi pievos kvapas, 
ir gegutė kažkur netoli skardenas).

— Mama, nebark Petro, jis tiek daug dirba, 

aš bijau, kad jis nesusirgtų. Tegul jis tik mokosi, 
aš eisiu dienas.

— Taip, taip, tu viską padarysi! Tai kokia! 
Matau, jūs visi iš proto kraustotės. — Jos verks
mas vėl padidėjo.

— Mama, matysi, kad viskas bus gerai, aš 
mokysiuos tik tuomet, kai bus galima. Pelkinėj 
aš nesėdėsiu; nueisiu, pasimokysiu, ir vėl būsiu 
namie. Nesirūpink, mama, neverk.

— Žinokitės! — ji pasakė, skarelės kampučiu 
nusišluostė ašaras, ir jos ratelis vėl ėmė suktis, 
kaip visuomet. t

Petras padeda knygas, nusivelka mokyklinį 
švarkelį, pakabina aukštais krantais, juodą, su 
spindinčiu ženkleliu mokyklos kepurę. Įėjęs į 
priemenę, nusikabina savo dalgį, stipriau priver
žė jį prie koto, užklyni jo klibančias, peirižiūvusias 
rankenas. Išsineša jį į kiemą ir ima jo ašmenis 
plakti. Suskamba plaktuko dūžiai, aidi alksny
nuose. Išgirsta Pranas, jis pasiima savo dalgį, 
išsineša netoli Petro ir drauge su juo ima plakti. 
Dviejų dabar plaktukų sutartinė linksmai skar
denami vakaro spindulių prisigėrusiame alksnyne, 
kurio kitoje pusėje škina žolę karvutė prie pat 
tėvo kojų; o jis sėdi ant atsineštos kėdės ir klau
sosi nelauktai prasidėjusios plaktukų sutartinės. 
Jis papratęs, kad visi stambesni darbai prasidėtų 
jam paliepus. Niekaš niekuomet nepradėjo šieno 
piauti be jo žinios, ir štai dabar jie kala dalgius. 
Jis atsistoja, paima savo kėdę ir eina. Karvutė 

pakelia galvą, pasižiūri į savo ganytoją, apsi
džiaugia, kad daugiau laisvės turės, ir vėl didelis 
jos liežuvis sukasi, griebdamas mažą žolę.

— Tai ar jau piauti rengiatės? — prakalbo 
jis, išėjęs alksnyno taku, su kėde rankose.

Petras sustoja plakęs, pakelia galvą nuo dal
gio ir išsitiesia.

— Dar tik ruošiamės, juk netrukus reikės, 
žolė užaugusi, o aš jau atostogauti šiandien pra
dedu.

— Na, tai ir pradėkite lytoj, šiandien jau 
pervėlu. Atrodo, ir giedras oras gal ilgiau pa
stovės.

— Gerai, rytoj pradėsime, — papratęs tėvo 
klausyti, atsako Petras, ir vėl suskambo jo plak
tuko dūžiai.

Knyga pasidarė Petro dalgio draugas. Kai 
jiedu, išvarę po keletą pradalgių, susėda prakaito 
nusišluostyti, Petro akys paskęsta knygos pusla
piuose. Kai už valandėlės vėl traukia dalgį. min
tyse skaito ir kartoja, kad atsimintų vietas bei 
istorines datas. Vakare dar prie lempos švieselės 
pasvirusi Petro galva ilgai galvoja ir sprendžia 
uždavinius. Niekas nepajėgia atitraukti jį nuo 
knygos: nei besijuokianti saulutė, Jiei paukščių 
sutartinės, nei žiogų žolėje čežėjimas.

(Bus daugiau)

4 — Naujienos. Chicago, til. — Thursday, Sept. 1, 1W3



1’ ! . r M r * •, M V t ’ t \ t 1 H 't l < % > t « M t 1 4^ < w

VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu;
Muuieuos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

DJL PAUL V. DARGIS ĮSPŪDŽIAI IŠ KELIONĖS...
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Waatchacter Community klinikos (Atkelta iš 4 psh)

vedusius: 4-6 metely netekėju
sios moterys ir 2-3 metais neve
dę vyrai.

— Važiavimas automobilio su
mažina amžių vieneriais metais.*’ * *

PYRAGĖLIAI SU SŪRIU
200 g. Rambyno ar kitokio 

fermentuoto sūrio, 200 g. mar
garino ar sviesto, 1 kiaušinis, 
truputis cukraus ir draskos, mil
tai, kmynai.

Šiurį sutarkuoti, sudėti kitus 
produktus ir užminkyti viduti
nio kietumo tešlą. Keletą valan
dų palaikyti šaltoje patalpoje. 
Paskui iškočioti ir formele ar

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis 
FD. LE.
(312) 226-1344

1729 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

Medicinos direktorius 
1938 S. Manhsim Rd, Wostchsstor, 111. 
VALANDOS: 3—8 darbo dienomis 
, Ir ku antrą šeštadienį 8—8 vai 

TeL: 562-2727 arba 562-272$

TKL. 233-8553 
forvico 855-4504, P*g« 04058 

DR. A. B. GLEVECKAŠ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

SPiCIALYBt: AKIŲ LIGOS 

5907 West 103rd Street

Valandai pagal Kiaitaruną.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2418 W. 71it SL TeL 737-5149 

Tikrinu aki g. Pritaiko akinius 
.. ir “contact lenses”,

Nei nepasibeldęs kaip viesulas 
įlekiu pas sekretorę ir kaip aš 
išmanau sakau jau rusiškai, kad. 
tas ir anas “nočelninkas” iš mi- { 
nisterijos jūsų “nočelninkui”Į 
skambino. Sakė, kad duos lei
dimą saviems pinigams išsivežti. 
Anoji gavusi teigiamą žinią, tik 
nežinau, kiek ji mane suprato, 
skuba pas viršininką. Matomai} 
tas jau buvo gavęs skambutį, 
nes kai ji i jo kabineto išėjo, jis 
išsekė i paskos ir labai tiriamai 
į mane žiūrėjo. }

Jokio žodžio jis man nepra
tarė. Nežinau, ką jis galvojo, 
bet aš jam ištariau “Balšoj spa- 
siba”, bet jis nei nepajudėjo. 
Taip ir palikau jį ten stovintį. 
Jo sekretorė .tik tiek pasakė, 
kad ryt lėktuvas į Damaską bus |.

! kin

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

stiklinaite daryti pyragaičius. 
Arba ant lentos paberti kmynų, 
ant jų uždėti tešlą ir kočioti. 
Paskui supiaustyti 5 cm. ilgio 
ir 1 cm. pločio ruoželiais — pirš
teliais. Į paruoštą skardą dėti 
kmynais į viršų ir kepti, kol leng 
vai pagels.

♦ * *
SLUOKSNIUOTI 

PYRAGĖLIAI

EUDEIKI
GAIDAS - DAIMID

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLRS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2454 WEST S3rd STREET 

Valandos: amrad. 1—4 popiet, 
ketnrtad. S—7 vaL rak. 
Ofise telefonu: 775-2888, 

RasideecUee toioL: itl 5311

M U Ui 0 A
^<'1 ,e ■_ + 4__

uiL C. K, KORELIS
Prostatos, inkšti] ir ilapmofl 

tak^ chirurgija. ..... . 
oū2o CENTRAL AVĖ.

SL Petersburg, Fla, 33/11 
1'eL (8132 321-420f

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraega 

ŽEMA KAINA 
Priimam Master Chirva 

ir VISA kortele*.
R. 8ERRNAS. TeL 925-88M

MOVING 
Apdrausta* porkrauatymai 

ii įvairiu atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 174-1882 arba 374-5994

SOPHIE BARČUS
RADIJO 4E1MOS VALANDOS

Šeštadieniui ir sefcnulieniaia 
nuo 8:30 iki vaL ryto. 
Stotie. W0PA - 1498 AM 

ir.ncliuoj.mo. ii mūšy •tvdŲa.
Marquette Parke.

Ved.)a — Aldona D. ūku. 
Telefų 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL 80829

“Lietuvos Aidai’’
KAZĮ BRAZDtlONYTJ 

Proęr»n>*» v»4«|a

K**lien nuo pirmadienio Iki peak 
tadienio 8:30 t*L vakaro.

Vlaoa laido* ii WCEV įtotu*.
banga l«0 AM.

St Petersburg. FU, 12:30 vai p.p.
ii WTIS stotie*. 1110 AM banga.

Zblb VV. 71»t 3lre««

Chicago, Oliuota $0621 
Talei. 778-M74

> . _

• Soda sumaišyta su vande
niu, plaunant šaldytuvą, ir lai
kant ją jo viduje, panaikina ne
pageidaujamus kvapus. Tačiau, 
vietoje sodos patartina laikyti 
citrinos žievę, kuri ne tik nai
kina kvapus, bet ir skleidžia ma
lonu aromata.V **

• Perdažnas plaukų plovimas 
nėra sveika, nes išplauna rieba
lines liaukas, kurių riebalai tei-

ir

tokiu ir tokiu laiku, jūs galėsi
te užpildyti naują deklaraliją, 
galėsite išvažiuoti, ir išsivežti tą 
savo valiutą.

Karštis ir nuovargis traukėj bilietą davė tik iki Erevanc. To- 
prie žemės. Nervai dar neatsi-Į siuntė į kitą raktinę, kur 
leidę, nes dar bilietai reik susi; ? .radome nuostabiai malonų, ge- 
tvarkyti. O čia dešinioji neži
no, ką kairioji ,dąę(L.JNėberaLįtgs 
būtų vertėju. / ’J ■ : ’ū . v

Einu vėl prie Inturisto ir pra_' 
šžS} kad man padėtų sutvarky- 
tphSBetus. Kitą visą jau susi
tvarkiau.

Negalim, atsako. Čia pat sto
vi vienas vyrukas ir tas pažada 
man padėti. Einame abu į kairę, 
kur bilietus i užsieni tvarko. 
Tik staiga tveria mane už pečių, 
iš Vilniaus atvažiavęs bičiulis,! ko vietos buvo užimtos. Man ei-

rar angliškai kalbanti, žinias ge- 
ras?; turinti jauriuolį. Labai aš 
nudžiugau, kad. jau galiu pats 
be vertėjų susišnekėti. Jis man 
sako, kad girdi, nežinojau, bū
čiau tikrai visur vertėju pabu
vęs. Jis kažkaip tą prarastą bi
lietą, kurio man negrąžino, pa
darė dublikatą. Žinoma, jam ne
buvo lengva. Jis turėjo daug 
kur skambinti, aiškintis, bet pa- 

1 darė. Jam dėkojau. Iki Damas-

kia plaukams sveiką blizgesį 
elastingumą. Plaukus plauti ne 
dažniau kaip kas ketvii-tą dieną.

• Lietuviai buvo pamėgę gry
bus iš seniausių laikų ir juos 
naudodavo maisto paįvairinimui. 
Jie, matomai, nujautė, kad gry
bai gali būtį ne tik skanūs, bet 
ir naudingi sveikatos atžvilgiu. 
Tą grybų naudingumą dabar pa
tvirtina moderni chemija ir me
dicina. Moksliniais tyrinėji
mais Įrodoma, kad grybai su
mažina kraujo cholesterolio kie
kį, kuris'prisideda prie krauja
gyslių ; priskretimo.

Lietuvių, kurie dar nepame-

kuris lagaminą pargabens.
- Baisiai nudžiugau ir tam jau
nuoliui dėkodamas pasakiau, kad 
jis man jau nebereikalingas. Tu
riu vertėją.

Ir vėl prasideda rūpesčiai, tik 
kiek’4dtokie. Mat, jie mane nu- 
ėnąė nuo “raižo” (taip jie va
dina), bet man bilieto į Damas
ką negrąžino. Negi aš dabar vėl 
turėsiu iš naujo mokėti?

Su bilietų kasą irgi nebuvo 
jau taip lengva susitvarkyti, nes

nant antrą kartą per kontrolę, 
jos jau nebuvo. Tik kiek su
trukdė pasų kontrolė, nes ma
no viza buvo jau užsibaigusi. Pa_ 
aiškinus, kad vakar nebuvo lėk
tuvo, viskas palankiai susitvar
kė.

Taigi, spręskite patys, koks 
neaprašomas nervų, nuovargio 
•ir rūpesčio išgyvenimas, ir vien 
tik dėlei to, kad tarnautoja arba 
buvo vėpla, arba kombinatorė.

(Pabaiga)

niai grybautoj ai. Jie išmaišo 
Wisconsin© ir Michigan© miš
kus, bet neranda nieko pana
šaus, kas primintų Lietuvos miš
kų grybus, ypač baravykus. Pa
sikalbėjus su jais, susidaro nuo
monė, kad kelmučiai yra vienin
telis grybas, su kuriuo turi skai
tytis ir. lietuviškas grybautojas.

• Apskaičiuota, kad sunkios 
gyvenimo sąlygos bei negero
vės sutrumpina žmogaus amžių.

— Cigarečių bei tabako rū
kymas pagreitina mirtį net 7-10 
metų.

— Nutukimas, padidinąs as
mens svprį bent 10%, sumažina 
gyvenimą iki dviejų metų.

— Didmiesčiuose gyveną as
menys miršta net 5-6 metais 
anksčiau už kaimuose ir mažuo
se miesteliuose gyvenančius.

— Nevedę greičiau miršta už

300 g. margarino, 400 g. mil
tų, stiklinė kefyro ar rauginto 
pieno, 2 šaukštai kristalinio cu
kraus ir aguonų arba kmynų.

Persijotus miltus papilti ant 
lentos. Virš jų dėti šaltą, kietą 
margariną, didesniu peiliu pjaus
tyti, kapoti margariną, vis užbe
riant miltais. Kai margarinas 
susmulkėja į žirnio ar pupelės 
dydžio gabaliukus, tada po tru
putį pilti kefyrą ir suspausti, su_ 
minkyti tešlą. Keletui valandų 
tešlą padėti šaltoje vietoje. Pas
kui iškočioti, sulankstyti ir vėl 
kočioti. Kočiojimą pakartoti ke
letą karių. Tada pyragėliai tu
ri daugiau ir plonesnių sluoks
nių.

Paskutinį kartą sulanksčius, 
ant lentos reikia papilti cukraus 
ir kmynų arba aguonų. Ant jų 
uždėti gražiai sulankstytą teš
lą ir iškočioti maždaug 1 cm. 
storumo lakštą. Stiklinaite ar 
formele daryti pyragaičius ir dė
ti į skardą cukruota puse į vir
šų. Kepti, kol gražiai pagelsta.

* * *
PERTEPTI PYRAGĖLIAI 

VAINIKĖLIAI
200 g. margarino, 0.5 stiklinės 

grietinės, 0.5 kg. miltų, 20 g. 
mielių, 2-3 šaukštai cukraus, *-7
marmelado ir miltinio cukraus 
(nebūtinai).

Magdalena šulaitienė

♦ JAV pri skaitoma daugiau 
kaip 10 milijonų laivų ir laive
lių, kurie naudojami tik žmo
nių malonumams.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

4 -if'

įb/ 253&W. 71st Street
hį 1410 So. 50th Ave., Cicero
& ** Telef. 476-2345

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI
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LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue 
Tel. — 523-3572

SOME CHICAGO MOTOR CLUB “DP9 OR
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, VANCE FUNERAL HOME ‘,
-• 1424 South 50th Avenue

... Cicero, UL 60650 %
TeL: 652-5245

4, TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

. z Aikštes automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ ,

' Laidotuvių Direktoriai \ v \

2424 West 69th Street — Tel. RE 7-1213 v 
i

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

4

' VASAITIS-BUTKUS . ,,

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue Į x I 
**af•*V ’i*

Cicero, Illinois \ N I 
Telefonas — 652-1003 \ <I

0 N 
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> CICERO
Krikščioniu De'nekratu 

parenyima.'-

• Lietuvos Krikščionių Demo
kratų Sąjungos Cicero skyriaus 
narių ir jų svečių pabendravimas 
įvyko rugpiūčio mėn. 28 d. nau
jai atremontuotoje Onutės ii An. 
tano Dumčių rezidencijoje.

šeimininkės — Pranskevičie- 
nė ir Skopienė pirmiausia patie
kė pietus, kurie labai gardžiai 
kvepėjo, ir iš tolo ir sunku buvo 
susilaikyti nevalgius, ypač ska
nus buvo kugelis, šios dvi po
nios dirbą tik už dėkui parapijo
je prie' bingo,''šaulių, ALTb ir 
kitų organizacijų parengimuose.

Šiame parengime dalyvavo ir 
kalbėjo iš Centro Valdybos Vi- 
lušis, Čikagos skyriaus — Jokub- 
ka, Cicero skyriaus pirm. inž. 
Stasys Dubauskas, pulk. Jonas 
Švedas ir kiti garbingi Lietuvos 
veikėjai.
' Nors pabendravimas prasidė
jo tuojaus po lietuviškų pamal
dų, dar prieš 12 vai. dienos, bet 
taip greitai, šeimyniškoje nuo
taikoje, bėgo laikas, kad visai 
nelauktai ėmė temti ir visi pa
tenkinti ėmė skirstytis į namus.

Valdyba

'ią pastatė senesnės kartos lie- mą skaniai pasisotinti Įvairiais 
tuviai. i lietuviškais valgiais. Bus ir šu-

Algis Regis anglų kalba iš- kių muzika, 
dėste liriuvių pageidavimu-, pa
brėždamas. Jc'd lietuviai pau
piečiai nori savo gimtąja kalba 
krikštynų, sutuoktuvių bei lai-> 
dotuvių apeigų Be to, nori pa
rapijos patalpose turėti ir at
skirą kambariį. Dr. V. Tauras 
pasakė, kad prie buv. kun. kleb. į 
Abromavičiaus buvo atnaujinta 
bažnyčia ir stogas, ir lietuviai 
tiems reikalams gausiai aukojo.

Kun. kleb. Paplansky pasakė, 
kad remontuojant ir plaunant. Day, gražiame ponų čiurinskų 
bažnyčios vidaus sienas, buvo i sode.
nukabinti visi paveikslai, kurie . Chicagos išvykstame dviem 
vėliau bus pakabinti atgal. Pats' autobusais. Vienas iš Marquette 
remontas kaštuosiąs apie $50,000.' “ • ----
Kiekvienam pajėgesniam para-' 
piliečiui teksią mokėti po $240. 
per metus. Dviejų metų laikę | 
esą tik 1 parapiejietis teprašė! 
liet, laidotuvių.

Be lo, bus minima . 70 melų 
sukaktis nuo Vyčių organizaci
jos įsteigimo.

Maloniai kviečiame skaitlingai 
atsilankyti.

IŠVYKA į EAST CHICAGĄ

R. LB-nčs East Chicagos apy
linkės valdyba rucš a pikniką 
rugsėjo mėn. 5 dieną, Labor

Parko, Lithuanian Plaza Court 
ir Washtenaw, 11 vai. ryte, o ki-, 
tas iš Cicero, 15th St. ir 49th 
Court, 10:30 vai. Pakeliui šis 
autobusas sustos Brighton Par-! 
ke, prie California ir 44th St.! 
Išvykstame bet kokiam orui 
esant.

Kviečiame visus pasinaudoti

A. Regis pagymėjo, kad iš pa
vardės galima matyti, kam rei
kia liet, apeigas atlikti.

Liet. Fed. pirm. adv. S. Kup- rudens saulute ir praleisti die- 
rvs posėdy nedalyvavo. Lietuvių sode, gryname ore. Vietų • 
Par. k-to vardu jis išdėstys raš
tu lietuvių parapijiečių pagei-1 Marquette Parke telef. 434-3713 
davimus. M. Š. ir 925-1089, Ciceroje 863-6492:

skaičius ribotas. Registruotis:!

Lankykime $v. Kryžiaus 
ibažnyčią, kurią pastatė 
i senoji lietuvių karta
i Jau kuris laikas Šv. Kryžiaus 
bažnyčioje Town of Lake vyk
domas remontas.1' Lietuvių pa
upiečių tarpe pasklido gandai, 
kad ten ugd'ažomi lietuviški pa
veikslai ir ornamentai.

■ Š. m. rugpiūčio mėn. 21 d., 
į>o lietuviškų pamaldų, bažny
čios raštinėje Įvyko Lietuvių 
Parapiečių k-to posėdis, kuria
me dalywavo naujai paskirtasis 
kun.'kleb. J. Paplansky ir Lietu
vių Teisėms Ginti k-to pirm. Al
gis Regis. Posėdi pradėjo k-to 
pirm. Pr. Šulas, pažymėdamas, 
kad bažnyčios vidų remontuo
jant ir dažant nebūtų paliesti 
liet, paveikslai ir ornamentai, 
tai į lietuviškas pamaldas ateitų 
daugiau maldininkų ir iš toli
mesnių vietovių, nes šią bažny-

ir 925-1089, Ciceroje 863-6492 i 
ir 656-2550. o Brighton Parke Į.
— 523-0148. Rengėjai 1 I

ŽEMĖS DREBĖJIMAI

Naujienų laikraštyje prieš ke
letą metų buvo atspausdintas!-, 
straipsnis “Spėja žemės drėbė- 
jinius”. Tame straipsnyje buyojė 
rašyta, kad du Quislando uni- 
versHeto mokslininkai yra pa- : 
skelbę, jog po ilgų studijų pri-|:

Teita išvados, kad ugnikalnių iš- 
'jA siveržimus sukelia žemės mag- ( 

netinio lauko pasikeitimai ugni
kalnių srityje. To pasėkoje bū-V 
šią galima iš anksto numatyti!? žemės drebėjimų priežastis 
žemės drebėjimą.

J Mokslinė-1 'fiesa’ fyra•. kitokią 
Ugnikalniai ir žemės drebėjimai į 
yra atskiri, vienas nuo kito ne-J 
priklausą vyksmai. Veikiančių | 
ugnikalnių mūsų laikais nedaug 
ir tie patys ne visą laiką veikia: 
O žemė dreba nuolat. ;

— Čikagos ir apylinkių visuo
tinis metinis Liaudininkų Są
jungos narių susirinkimas įvyks i 
spalio mėn. 16 ei. 10 vai. ryto i 
“Sandaros” namuose, 840 West, 
33 Str.

1- ' j 4 v

— Cicero Jūrų Šaulių kuopa' 
“Klaipėda” metinis parengimas 
įvyks spalio 1 d. 7 vali vak. Šau
lių Namuose, 2417 West 43 Str:

’penktadienį, rugsėjo 2 d.,
7 vai. vak., Lietuvio sodybos sa-. 
Įėję Įvyks Chicagos Lietuvių 
Spaudos klubo narių susirinki
mas. Bus Įdomus: pranešimas. 
Visi nariai privalo dalyvauti.

Valdyba
— Lietuvių Vyčių seniorų-rjų

piknikas įvyks rugsėjo 4 d., sek- Nuostolingų žemės drebėjimų 
madienį, Vyčių sodelyje-salėje. būna metų laikotarpyje devy- 
12-tą valandą dienos. Bus gali- fniasdešimt (90), arba kas ket-

Aleksas! Ambrose,

L.

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

■' • :;į A autorius,
1 . paruošė, sutvarkė ir išfepausdino geriausią
. ‘ . . . Chicagos lietuvių istoriją _____
, > • (1869 — 1959 metai).

; 664 psl., vardynas.
’"’’s Minkšti viršeliai. Kaina $15.

Persiuntimas — $1.

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

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

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

r5 >Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga
JAU ATSPAUSDINTA

ifH 1«< KALSTKD Ii1\ CHICAGO, EC

KOVOS DEL LIETUVOS

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039>
---------_

i

3

Zmm — Pardavimui 
UAL ESTATE FOR SALI

KAM MOKĖTI NUOMĄ? 

GERIAU SKOLĄ.

MmmI, Žam4 — Parlavlato ■' » 
RIAL ESTATE FOR KALS

BUTŲ NUOMAVIMAS
: > NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

* NOTARIATAS • VERTIMAI.

ELEKTROS (RENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos mieste lalafaa^ 
Dirbu Ir užmieežtueae. fralt, 

garantuotai Ir sfinunęsL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava.
Tai. 927-3559

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKIUMAIE.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Ji

UTUAL FEDERAL SAVINGS 3
‘ PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidento į»

2212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL 847-7747

Pajamų bungalow — Vk aukšto mū
rinis, 3 butai: 1 su .2 mieg. Garažas, 

i Marquette Parko centre. Nebrangus.

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

Anastazija Tamošaitienė Eglė žalčių karalienė (kilimas)

Tas kilimas š.m. yra parodoje “Galerija”, 
226 W. Superior St., Chicagoje.

i virta diena. Gi mažų drebėjimu 
. per metus būna dešimt tūkstan- 
,ėių (10.000). Tai vidurkis. Iš to 
•galima spręsti,-kad žemės dre
bėjimus sukelia ne ugnikalniai.

viršiaus sudrebėjimus.
VI. Valineričius

; Kaitinamas stiklas nuo šilumos 
plečiasi; ataušdamas susitrau
kia. Bet kada kaitinimas vietos 

į būna nevienodas, mažesnis ir di- 
[ dėsnis pakaitomis, tai stiklas, 
Į neturėdamas lankstaus elastin

gumo plėstis, ar susitraukti, 
sprogsta. Tai galima matyti lai
ke gaisro stiklų sproginėjimus.

Tokiu pat būdu požemyje ke
liasdešimt' milijonų laipsnių 
’.karštumo dujos, nevienodai kai- 
įtindamos k i e t uosius žemės 
^sluoksnius, sprogdina, ir tie 
^sproginėjimai sukelia žemės pa-

ASTRONAUTAI SĖKMIN- ■'.
' GĄI PAKILO

CAPE CANAVERAL, Fla. — 
Antradienio rytą, kelioms minu
tėms pasivėlavę, penki Ameri
kos astronautai erdvėlaiviu 
Challenger pakilo Į erdvę.

Pirmą kartą jiems teko keltis 
naktį. Buvo 1:32 vai. ryto. Buvo 
manyta, kad žmonės neseks pa
kilimo, bet šimtai amerikiečių 
stebėjo, žmonės iš pradžių buvo 
nusiminę, kai erdvėlaivis nekilo 
nustatytu laiku, bet kai vėliau 
pasirodė šviesos ir ugnis, tai vi- j 
sielius sukėlė džiaugsmą. Erdvė- 
latvis laimingai pakilo, o šian-
dien jis paleis satelitą Indijai.

r i I

Į8.00

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, riiuoinenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl^ liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas diėnaa ir 
lustrūpinimą------------------------------------------

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais------------- ---------

Minkštais viršeliais, tik----------- —
Dr. A. J. Gussęn — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS. 

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik - ----
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant SI persiuntimo išlaidoms.

83.00

52.08

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

102 pust 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,

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA n

X BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233 < ;
' ir=s

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

TeL: 436-7878

D « M E S I/O :
62-W METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI/ 
Tiktai $120 pusmečiui automeWle 

Liability apdraudimas penatą- ’ 
kams. Kreiptis:

A. L A U R A IT! I t 
*45 So. ASHLAND AVI. į 

TeL 523-3775 J

Nuomos
RENTING IN GENERAL

i ......      i
IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių_bųtas | 
pirmame aukšte, arti Albany, prie Į 
Pershing Rd. (39th St.), šeima gali 
būti su vaikais. Reikalinga gera reko
mendacija. Skambinti (815) 469-5444.

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

REPAIRS —IN GENERAL 
ĮvairOs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, ‘ 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys

TeL 585-6624

Laikrodžiai Ir brangeayW >
Pardavimai ir Taisymas
ZMd Wart Wi Htw(
TaL KEpublte 7-1941

esu P1-

JOHN GIB AITIS'
Advokatų įstaiga 

6247 S. Eedzie Avė.
(312) 776-8700’

SWtimai J 
ir kitus kraštui į

P.ČNEDĄS^ 4059 Archer Avenoe,^ 

Chicago, UI. 60632Ž ToL YA 7-59^«

£

TESTAMENTAI
Too reikalu Jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO j 
paruošta — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, ’’Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomi 
formomis

Knyga su formomis gauna I 
I m Naujienų administratijojt

Notary Public y
INCOME TAX SERVICE ' fj 

«59 S. Maplawood, TeL254-74»įi 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

Homeowners Insurance
Good service/Good price

F. Za polis, Agent 
320814 W. 95th SL 

Everg. Park, III.
60642 - 424-8654

“LIUCIJA
Ave.. Chicago, IL 60629.

Miko Sileikio 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

t

Advokato
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

Šeštai; nuo 9 vaL r. iki 12 vai d.
Ii pagal susitarimą.

TeL 776-5162 ” ■
1649 West 63rd Street

Chicago, HL 60629

Triaminic® Syrup 
Triaminidn® Tablets 

or 
Triaminic-12® Tablets 

R>r Allergy Relief 
that’s notning to 

sneeze at

M■»

advokatų draugija
V. BYLAITIS

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet, 
šeštadieniais pagal susitarimą.

<606 S. Ava.
Chicago, IU. 60629

TeL: 778-8000 >

FIRKTTI JAV TAUPYMO AOHU1

— Naujienos, Gulago, S, TH Thursday, September 1, 1983-


