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LONDONO “TIMES” APIE DEP0RTA- 
" CIJAS IR LAISVĖS TROŠKIMĄ

f Žymusis britų žurnalistas Ber- eiti pro pokario metais gatvėse 
nard Levin Londono Times 
dienraštyje (1983.VIII.8) para
šė labai palankų straipsnį apie 
Latvių Tautinės Fundacijos įš-‘ 
leistą knygą “These Names Ac
cuse” (šie vardai kaltina)', ku
rioje išvardinti 30,000 tarp 1941 
ir 1949 m. .deportuotų latvių. 
Pasak Lėvino, Stalinas suprato, 
jog norint priešintis tironijai, 
reikia vadų, ir padarė išvadą, 
kad jei jis nužudys visus įma
nomus atrasti Pabaltijo vado
vaujančius asmenis, rezistenci
jos problema; bus išspręsta. “Jis 
tebuvo dalinai teisus, nes gink
luota kova užsitęsė iki 1950-ųjų 
nietų-ir Latvijoj;-'Lietuvoje Bėi 
Estijoje iškilo nacionaliniai ne- 
prikląusomybės sąjūdžiai*.

“Nacionąlizmas”, rašo Levin, 
“yra galingiausias, cremįnis ele
mentas rūgštyje, jau-dailg melų 
griaužiaučioje sovietinės impe
rijos kūną, ir galiausiai ją _sų-d 
griaus,.. Stalinas tai žinojo ir

lietuvių ir estų; tą- pačią tiesą 
žinojo ir tebežino jo įpėdiniai. 
Tačiau tai jiems nepadės, nes 
laisvės trpškif^asj.^fe galinges
nis už visas paltui-:
mus bei YnasiMūs^apfa^.. ir 
šiant^enos ; Sovietų Sąįiįpgos

išmėtytus, išniekintus mano 
tautiečių lavonus... Aš PRI
VALAU AUKOTIS: TARNAU
TI SAVO TĖVYNEI!” Į

Šiame numeryje rašoma apie 
patriotinio - religinio jaunimo 
veiklą. Pvz., parapijoje N. jau- j 
nimas “šefuoja tremtyje esan
čius kalinius, ruošia scenarijus,! 
vaidinimus įvairiomis progo- j 
mis, kartu švenčia gimtadie
nius, kolektyviai išleidžia ka-1 
rius”. Savo laiške Lietuvos jau-' 
nimui tremtinys Julius Sasnauš-' 
kas tvirtina, jog “mūsų epocha! 
ne mažiau didinga ir herojiška \ 
už praėjusias”, ir raginą at-j 
mesti dar gają “nepūtimo prieš j 
vėją” teoriją”. “Priešų išpuo
liai”, rašo jis, “tik patvirtina 
gyvastingumą tų idėjų, už? ku
rias apsisprendėme”. Vasario 
16-os tema parašytame straips
nyje “Lietuva — mano Tėvy
nė” sakoma: “Bejėgiai ginklai ir 
kalėjimai. prieš laįsyėg ilgesį!”

1989 metais vėžiu mįręšMąm. 
Virgilijus Jaugelis, persekiotas 
ir kalintas už savilaidos platini-, 
ma ir. 
mą, A 
gims™

Ljgijps bei tąut^L gyni 
fanas^ straipsny^- “ A • 
įž^^fetuvos ž

. 1 Į|eyįh* pridųrikt^k^lj -lė,yc 
pųšęs/. jisNyrą Ž^tuyiš^lą 
kilrnės.Depbrtuotųjų
vardžių sąrašė.'jtsiatradeMTLiĖ^ 
vinus ir neabejoja; kad.
rius panašų/ lietuvišką vardynu 
ir jame bus. Levinų, gal jo’ dė
džių ir “Stalino holokoste”. ‘

: -r *..i »?>:-..■ .. .

SAVILAIDINĖ “LIETUVOS 
ATEITIS” PASIEKIA 

VAKARUS„
Vakarus pasiekė pogrindinio 

periodinio jaunimo leidinio Lie
tuvos Ateitis šeštasis numeris, 
pasirodęs 1983 m. Vedamajame 
straipsny taip nusakoma “idea
laus šių dienų jaunuolio” pa
saulėjauta:

“Jaučiu, kad kaip medžio vai
siaus pumpuras esu glaudžiai 
surištas su savo tautos dešimt
mečių, šimtmečių ir tūkstant
mečių praeitimi, istorija, ir tik 
jos dėka galėsiu išsiskleisti į 
vaisius vedantį žiedą. Į mane 
paveldėjimu, kaip medžio ša
komis, iš amžių glūdumos ati
teka kilnus lietuviško charakte
rio būdas; aukšta moralė... Jau- 

*čiu, kad privalau ištikimai tar
nauti tėvynei, nes mano gyslo
mis sruvena Algirdo, Kęstučio, 
Vytauto Didžiojo kraujas. Aš ne
galiu užmerktomis akimis pra-
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NEPASKELBTAS ATLEISTŲJŲ SOVIETŲ KARO 
AVIACIJOS VADŲ LIKIMAS -

MASKVA, Rusija. — Sovietų nesulaikė. Sovietų aviacijos wa- 
aviacijos vadovybė paskelbė,' dai kelis kartus bandė užmegzti 
kad buvusieji Sovietų karo avia-' kontaktą su Sovietų vyriausy- 
cijos vadai Tolimuose Rytuose be, bet nė įvienas vyriausybės 
atleisti iš pareigų. Nieko nepa-‘ atstovas nekalbėjo su Tolimųjų 
sakyta apie tolimesnį jų likimą, Rytų aviacijos vadovybe. Sovie- 
bet Kamčatkos ir Sachalino So-i tų aviacijos karo vadai turėjo 

vadai, saugoję ‘ užmegzti ryšius su Kamčatkos 
atleisti iš pa-'erdvėn įskrendančiu svetimu i

j lėktuvu, bet jie savo pareigų 
. .. ’neatliko, todėl jie ir atleisti* išaviacijos mar- . v rr.pareigų, rašo Kirsanovas.

Tolimųjų Rytų Sovietų avia-
į cijos vadovybė įsakė nušauti 
“amerikiečių” žvalgybos lėktu
vą, kai jis jau baigė išskristi iš 
Sovietų erdvės. Lėktuvas buvo 
sunaikintas, jo likučiai sukrito 
į Japonijos jūros vandenis.

Sovietų lakūnas buvo įsitiki-

LEŠEK VALENSAI PASKIRTA
NOBELIO TAIKOS PREMIJA

KOMVNISTISĖ LENKIJOS VALDŽIA 1|ĄKEIKĄLAVO: 
;VALENSOS GAUTU AfKU ATSKA^&MVBĖS

. VARŠUVA, Lenkija. — Pra
nešimai iš Švedijos sostinės sa- 
ko, šiais metais Nobelio

- - ląįja paskirta lenkįę’

metaffia^&įštos^^E^nbrolpay^’beiio komisijos. Komisija turė- 
gos. ‘^ękfeto 'nagųžisb”, kurios jo kelis pasiūlymus, bet jie pasi- 
aprasbnti^Y^iiii “primena šiam, rinko Lešek Valensą, nes jiems 
dieninius^Ų saugūųilbčių , dėrbo' atrodė, kad jis daugiausia pasi- 
mėtė^iįs^? ^Rašoma, kaip lietu- darbavo taikai.
vių jaūnHnąs drąsiai ir atvirai] 
solidarizavosi su nuteistuoju, 
kunigu A Svarinsku ir suim
tuoju kun-. S. Taufkevičiumi.

''f' (Ęitiy

Valensos žmona, vaikai ir 
dirbtuvės darbininkai labai pa
tenkinti, kad Valensa pripažin
tas taikos darbuotoju.

Valensa turės vykti į Švediją
■ ir pasakyti trumpą kalbą, kai— Sovietų lakūnas numušė

Pietų Korėjos keleivinį lėktuvą,' bus paskirta diena premijai 
bet Kremlius tvirtina, kad JAV . įteikti. Manoma, kad Valensa 
ruošiasi karui prieš Sovietų Są- Vyks į Skandinaviją. Jis anks- 
jungą.

— Kinijos vyriausybė sutiko 
skelbti AP žinių agentūros ži
nias Kinijoje. Ištisus 34 metus 
buvo uždraudę skelbti AP ži
nias.

— Sirija nenori leisti Izrae
lio kariams veržtis į šiaurę.

KALENDORfiLIS

Spalio 6: Brunonas, Buivy
das, Eivydas, Guoba, KybelČ. 1 •

Saulė teka 6:52, leidžiasi 6:25.
Oras vėjuota*, vėsesnis.

čiau buvo kviečiamas vykti į 
Ameriką, bet jis bijojo, kad vy
riausybė neleistų jam grįžti į 
Lenkiją. Kalbama, kad Valensa 
norėtų į Švediją pasiųsti jo žmo-

Danutą jam skirtai premi- 
paimti.
Valensą pradėjo klau

sinėti prokuratūra

Antradienį Lešek Valensa bu
vo pakviestas į prokuratūrą, 
kad paaiškintų, ką jis padarė su 
įvairiomis aukomis, gautomis iš 
užsienio. Lenkijos prokuratūra 
žino, kad jo vardu buvo pasiųs
ta virš milijono dolerių įvairio
mis aukomis iš kelių pasaulio 
valstybių.

■— Nieko, trumpai ir aiškiai 
prokurorui atsakė Valensa. — 
Aš jokio milijono dolerių ne
gavau ir jokios atskaitomybės 
negaliu jums pristatyti.

Valensa žino, kad jo vardu 
buvo siunčiami pinigai ir kiti 
vertingi dalykai, bet tie pinigai 
buvo skirti Solidarumui, todėl 
Solidarumo va dovy bą. tuos pini
gus naudojo. Jis dagų prie atei
nančių aukų nebekišo. Vieną ki
tą dalyką jam atsiuntė giminės 
ir pažįstami. Tas aukas jis su
naudojo vaikams aprengti, bet 
visos kitos aukos nuėjo Solida
rumui.

ną 
jai

MARCOS PRITARIA PREZ.
REĄGANO NUTARIMUI-

MANILA, Filipinai. — Prezi- ; 
dentas< Ferdinand Marcos per . 
radiją perskaitė prez. Reagano Į 
laišką, kuriame praneša apie' 
nutarimą atidėti lapkričio mė-; 
nėšio kelionę į Filipinus.

Prezidentas planavo būti Fi- Į 
> lipinuose, Indonezijoje ir Tai-j 
landė, bet dabar visą kelionę. 
teks atidėti, nes lapkričio mė
nesį Washingtone Kongresas tu
rės išspręsti kelis svarbius da- j 
lykus.

Prezidentas Marcos perskaitė 
prez. Reagano laišką ir pasakė, ‘ 
kad Amerikos prezidento kelio- į 
nė galės būti atlikta ir vėliau. 
Svarbu, kad jis yra draugiškai 
nusiteikęs ir nori bendradar
biauti.

Prezidento Marcos priešai la- j 
bai apsdžiaugė prez. Reagano I 
nutarimu lapkričio mėnesį ne-j 
skristi į Manilą. Jie tvirtina, 
kad prezidentas Reaganas yra 
su jais, o ne su Marcos.

ANTRADIENĮ ARGENTINA 
BUVO SUSTOJUSI

BUENOS AIRES, Argentina. 
— Praeitą antradienį visa Ar
gentina buvo sus toj usi.. Ne j udė-

• jo traukiniai, autobusai, lėkiu“ 
vai ir jokios susisiekimo prie-i 
monės. Visa Argentina atrodė 
tarytum paraližuota. Tai buvo- 
trečias toks streikas paskuti-?: 
niais 10 mėnesių. Tai buvo tre-’ 
čias Argentinos generalinis 
Streikas.

Dabartiniu metu infliacija 
pasiekė 335%. Antradienį teis
mas įsakė suimti Centrinio Ar
gentinos banko direktorių. Pre
zidentas Bignone norėjo pa
skelbti, kad Argentina nemokės 
savo skolų 38 valstybėms, bet 
vis dar nedrįsta tokių priemo
nių imtis, kad nesustotų užsie
nio laivai ir lėktuvai plaukti 

j į Argentiną.

“COLUMBIA” IŠKELS 
DU MOKSLININKUS

BRITAI BOIKOTUOJA 
AEROFLOTO LĖKTUVUS
LONDONAS, Anglija. — Ant-: 

radienį baigėsi britų valdžios j 
nutarimas neįsileisti Sovietų 
Aerofloto lėktuvų į Heathrow 
aerodromą.

Britu vyriausybė buvo nuta
rusi boikotuoti Sovietų lėktuvus 
dvi savaites už tai. kad Sovietų 
lakūnas numušė civilinį Pietų 
Korėjos lėktuvą ir užmušė 269 
keleivius. Dviem savaitėm pra
ėjus, Sovietų keleivinis lėktuvas 
atskrido į Heathrow aerodromą’ 
pirmadienio naktį. Jis atvežė 
70 keleivių. Nė vienas britas ne
padėjo rusams išlipti iš lėktuvo, 
išnešti valizų ar atlikti kitų dar
bų. Rusai mariė, kad britai pa
dės įpilti degalų, bet britai atsi
sakė duoti degalų rusams.

Iš Heathrow aerodromo turė
jo tuo lėktuvu išskristi 57 ke
leiviai. Jie turėjo susinešti vi
sus savo daiktus.

HOUSTON, Texas. — šių me
tų spalio 28 d. “Columbia” erd
vėlaivis iškels į erdvę du moks
lininkus, niekad iki šio meto 
nebuvusius 180 mylių aukštu-J 
moję. Ten bus vienas JAV-ių’ 
mokslininkas, o antrasis — Va-| 
karų Vokietijos fizikas. Jie jau 
yra Houstone, kur turi susipa
žinti su kelione erdvėje.

Be šių dviejų mokslininkų, 
erdvėlaivyje bus keturi įgulos 
nariai. Kiekvienas privalės at
likti jam skirtas pareigas.

Erdvėlaivio komandierius bus 
John Young, kuris jau kelis 
kartus buvo erdvėje ir vykusiai 
orientavosi. Jis sukinėjosi ap
linkui Mėnulį, kai O’Neill 
vaikščiojo Mėnulio paviršiuje. 
Jam reikėjo erdvėlaivį taip nu- į 
stalyti, kad nuo Mėnulio kylan
tieji pasiektų jo vairuojamą 
erdvėlaivį, įliptų į vidų, o iškel
tą dalį numestų į Mėnulį.

vietų aviacijos 
Sovietų erdvę, 
reigų.

Sovietų karo
šąląs Piotr Kirsanov vakarykš-. 
čioje Pravdoje paskelbė prane
šimą apie Sovietų karo aviaci
jos vadą, rugsėjo 1 d. įsakiusį 
numušti keleivinį Pietų Korė
jos lėktuvą. Maršalas Kirsanov 
nurodo, kad svetimas lėktuvas 
įskrido į sovietinę Kamčatkos 
erdvę ir išskrido iš jos, Sovietų!
karo aviacijai visai nematant ir ne*, kad jis šauna į Amerikos 
neturint jokio radijo ryšio su karo lėktuvą, bet jis nušovė be- 
praskrendančiu lėktuvu. ' gurklį Pietų Korėjos keleivinį 

Svetimas lėktuvas įskrido ir lėktuvą. Be to. Sovietų karo va-

salįė Sovietų ayiacij aį, visai nie-’ pranešė apie prask ridu šio- lėk- 
ka apie tai nežinant. Pietų Ko
rėjos keleivinis lėktuvas kelis 
kartus paleido šifruotas^ žinias, 

'praskrisdamas Kamčatl4>s erd- i 
ve, o Sovietų aviacija minėtų* 
pranešimų visai neręgistravo.. Į

Pietų Korėjos lėktuvas įšKri-l 
do j Och 'cko jūrą, ją praskrido 
ir pasiekė Sachalino salą. Sovie
tų aviacija tiktai tada užmezgė 
elektroninį kontaktą su pra
skrendančiu lėktuvu. Kol So
vietų lakūnai pakilo 3,200 pėdų 
aukšlumon ir pranešė savo va
dovybei, kad mato praskren
dantį lėktuvą, tai svetimas lėk
tuvas jau baigė praskristi Sa
chalino erdvę.

Sovietų aviacijos vadovyb 
turėjo dvi valandas sustabdyti 
į Sovietų erdvę įsibrovusį ir ret
karčiais šifruotus signalus siun
čiantį svetimą lėktuvą, bet jo

tuvo numušimą. Visa tai sukėlė 
dideliu nemalonumu visai So
vietų Sąjungai.

IMIGRACIJOS ĮSTATYMAS 
BUS ATIDĖTAS

KANADA ATLEIDO LAKŪ
NĄ UŽMIRŠĖLĮ

MONTREAL. — - Kanados vy
riausybė a įleido, užmiršėlį; lakū
ną, kuris prieš šešis mėnesius, 
skrisdamas iš Texas į Montrea-; 
lį, buvo priverstas, dėl degalų 
stokos, nusileisti sename aero-;

drome, nes jo Boeing 707 ne
turėjo nė vieno lašo degalų.

Specalistų komisija tyrinėjo 
lėktuvo nusileidimo priežastis 
ir išaiškino, kad lėktuvas iš tik
rųjų neturėjo degalų. O netu
rėjo todėl, kad mažai jų buvo 
įpilta. O mažai įpilta, nes per
vargęs
skaičiavo ir paėmė mažiau de ■ projektas, jame yra 
galų negu reikėjo. aiškumų.

WASHINGTON, D.C. — Se
nato komisija paskubomis pra
vedė imigracijos įstatymo pro
jektą. bet dabar visas reikalas 
pasiųstas Atstovų Rūmams, j

Atstovų Rūmų pirmininkas 
Thomas O’Neill, susipažinęs su 
Senato priimtuoju projektu, 
pareiškė, kad šiais metais var
gu šis projektas bus priimtas. 

: Jis pasiųstas komisijai, bet ten 
dar teks padaryti didoką skai- P V • . •cių pataisų.

Kongr. 0’Neill pareiškė, kad 
priimtas projektas turi labai 
daug skylių ir plyšių. Jeigu bū
tų priimtas. įstatymas reikalau
tu, kad darbdaviai ne:darbintų 
nelegaliai atvvkusiu užsienie
čių. Meksikiečiai ypač priešina
si šiam įstatymo projektui, nes 
kasmet tūkstančiai jų pereina 
sieną ir įsidarbina JAV-se.

Įstatymas taip pat palengvin
tų kai kuriems anksčiau atvy-

apitonas blogai ap-bet kaip dabar y: a įstatymo 
daug ne-

Slaugė Kathy Black aiškina Marquette National banko vice
prezidentui Robert Kempton, aldermanui A. Majerczykui ir 
savivaldybės tarnautojui Joe Kulys, kaip reikia ligoniams 

teikti pirmąją pagalbą.
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VALSTYBIŲ .NEBĖRA, BET KAIMY
NAI TEBEGYVENA

Skandinavų rašytojo pastabor’ ga branda nepasižymi".
ąpią Baltijos kraštus Danijos . 
, • n . spaudoje
■ Per Olcv Enquist danų laik

raščio “Politiken” 1983.IV.16 ir 
17. d. lai),Idse aprašo savo patyri
mus ir įspūėcfeii&iiš apsilankymo 
Estijoje ir I-^Hi joj£ 1?83 m. pa- , 
vasari. Enquist nėrą eilinis tu
ristas. Prieš dešimtmetį ir anks-, 
čiau jis ten dažnai lankydavusi,« 
rinkdamas medžiagą savo ruoši^ 
mam., dokumentiniam romanui . 
apie Švedijoje internuotus baV’ 
fiėčius kariškius, švedų rusųms 
išduotus "1946 m. Už šį romaną 
jis gavo Skandinavų Tarybos Slį neuzra™rš° • 
(“Nordlsk Raad ) literatures pre 
rhiįą.;i4 -i ,.' : 

’ ' • į ’ >I- Grįžęs į; anuos kraštus, jis 
matėsi su senbR'savo, pažįsta-’ bulai. 
rųąis. estais ir latvn’js. Iš gana klausia 
intymių pasikalbėjimų su jais 
jis galėjo susidaryti eilinio gy
ventojo kasdieninių mėdžiag’- 
nių rūpesčių; ir idėjinių bei po
litinių, problemų vaizdą. Anks
tyvesnieji patyrimai jam ‘leido 
daryti palyginimus su dabartine 
pidetįmp ir. savoj nepaprastu 
įžvalgumu afsklėistr tokius gy
veninio bruožus, kurie ne tik 
estų ^r lararių, WtLir lietuvių 
trpnitiniaipši Įdomūs ir nauji.

Baltija skaidinapvį atmintyje '

Lietuvoje jis nėra buvęs. Ta
čiau- -ją tinkama proga ’ gretina 
gį -Estija m'Latvija. Savojpra^ 
tręšimą jis jpyz. pradedą,- primin
damas savo skąitytojams skandi- 
ria^ėms *jų'Irtaimynų Baltijos | 

.jūros anoj .pusėj; likimą šitaip:1 
“Nėdaug tas iš>iiiūsųšuos be-: 

atšimėna,. Pąnjjoję, tiesą, atsi
menama, kad ten kažkur kadai'. • * .‘v • ’Č? < • 4 i * , 1 ’ *še is' dangaus nukrito “Danne
brog’ : (tai 'darių tautinės velia-: 
vos verdąs, M. B.), b švedų at-

f" t

■1

ŪkininkasJules Breton

‘ “Bet kaiį> tik dėl tokių būti
nų iliuzijų mažosios tautos vi
same pasaulyje kovoja, kad iš
liktų gyvos, ir vieną dieną anas 
argumentas gali būti nukreiptas 
ir prieš mus, Danijoje bei Šve
dijoje gyvenančius. Kaip ten 

’ bebūtų, mes išdavėme ne tik 
baltiecius, tam tikra prasmę mes 

» išdavėme ir visą Baitijį. Pripa- 
i žinę ju aneksiją, mes užmiršom 

visą jų istoriją”.
: Bet tas užmiršimas, rašo au- 

j torius, yra “ir truputį vienpu- 
1 siškas”, nes tos trys tautos “mū- 

---------------- Tam įrodyti jis 
mini savo pasikalbėjimą su este 

I studente, su kuria jis lankė Ta-! 
* lino modernios latvių tapybos pa j 

■’ rodą. Estė švediškai kalbėjo to-j 
Nustebintas, autorius j"- ‘
kokios naudos ji tikisi - simą, kokios išvados peršasi iš spiralė trūktų, pasikeistų ir po- 

susilaukti iš švritPų kalbos kursų] tokios padėties, autorius liečia litinis pastovumas-’/
Autorius savo ruožui; pataria 

tiems, kurie domisi bendros’ tai
kos problema ir stengiasi supras. 
ti, kas iš t ikrųjų dedami okupuo
toje Latvijoje, apsidairyt^^y- 
gos maisto krautuvėse ir* patik
rinti prekių kainas. Nejaugi gy
ventojai dar ilgai pakęs tokią pa
dėlį? Ir kokia bus galiausiai jų 
reakcija? Niekas Jo nežino, sa
ko autorius. Kai kalbama apie 
atsparumą ir pasipriešinimą, tai 
turime reikalo tik su gandais ir 
spėliojimais. Kiek aiškiau au
toriuj pasisakė tik senukas Ta
line: ’Aš priklausau senajai kar
tai. kurios nugarkaulis palauž
tas. Bet kiek tai liečia jaunimą,: 
reikalas kitoks”.

Latvių laikysena

lankvmo ir švedu kalbos mokė-j kitą problemą, susijusią su eko- 
jimb. Ramiai į jį kiek pažiurę-; nomine krize, būtent, taikos ir 
jusi’, jinai atsakė: “Aš moku juk j 
ir plaukti” ■

Skurdas visur akivaizdus

; '■ Autorius iš savo ankstyvesnių 
apsilankymų Estijoje ir Latvi-' 
joje buvo “išsivežęs įspūdį pra-Į 
siidiedanČ.ios, nors ir ne yęatin-Į “Man aiškindavo, kad nucla- 
gai ryškios; bet gana pastovios! tinis Reagano kurstymas gink- 
getovėsj’? Ypač Ryga, kurioje luotis visai nėra išraiška karinės

: jam tekdavo apsilankyti idaž-! agresijo
iriausiai, tada,buvp “gražus, gy
vas, meilės vertas miestas, ir 
kaskart jis atrodydavę; vis gra
žesnis”. , Bet kai Rygą matė vėl 
šiais metais, padėtis buvo šiur- 

t pibi kitokia.

vis diriėjančio ginklavimosi klau 
simą, kuris pasikalbėjimuose 
apie prekių 'steką ir kainų kili
mą savaime 'iškildavo kiekviena 
proga. Tai esąs Įrodymas, kaip 
giliai apsiginklavimas veikia gy
ventojų galvoseną. Jis rašo:
— — . . - j

arba baimės atsilikti 
į nuo sovietų karinėje srityje, tai 
1 tikrenybėje- veikiau yra bandy

mas sovietus nuvilioti į nesulai
komą ginklavimosi lenktynių 

i Spiralę, kuri turėtu galutinai su- 
_ Į griauti sovietinį ūki visiems lai- 
“Atžanga tokia perdėm aiški, j kams. Ir kaid; Reaganui tai iš tik- 

Nėitiek pirkti norinčių eilių ii-* rujų galėtų pasisekti, tokia jo 
gumas, krąutųvių.lęntynų tuštu-] viltis nėra nepagrįsta”.
mas, ne. tiek Rygos neįsivaiz-1 Vienas partietis jam pareiškė, 
duojamaš nuskurdimas’'’ pritren-, kad alternatyvų esama turbūt 
kė'lankytoją, “kiek pirmoj eilėj Į tik dviejų:
visai bendra . akivaizdi prekių] į. u^rba sovietai leisis į toki gin- 

kįų kainų pakilimas. Kadkraš-U 
tą yra ištikusi krizė, aiškiai ma- r .
tyti ir? nuosmukis, palyginus su U

t • • • v ?Sua.uy vu. j/iu-o uujpadetimr pries dešimt metų, liautis' j ti

rodantį kaip butų stoka iš žmo
nių sielos išstumia paprasčiau
sio žmogiškumo jausmą.

Autorius šią lengvai supran
tamą satyrą seka iš klausytuvo, 
teikiančio vertimą į švedų kalbą. 
Būdingu jam pastabumu jis krei
pia dėmesį ir į publikos laikyse
ną: “Retas kuris juokiasi, visi 
tik sėdi lyg,, tikra žodžio prasme,- 
ant savo kojų pirštų ir intensy
viai, lyg kokios svetimos vidinės 
jėgos pagauti, klausėsi, kaip visa 
sovietinio skurdo sąranga, kurią 
jie patys pergyvena kasdien iki 
gyvo kaulo, atvaizduojama sce- 

: noie.
i Bet kokios žiūrovų išvados? 
Kas jiems daryti? Pakeisti anuos 

, senius viršūnėse? Pakeisti visą 
sovietinę sistemą? Nfegaliu su- 
prasti jų reakcijos. Vaidinimas 
būna kasdien išparduotas.. Jie 
klausosi ■ lyg būtų pamišę, bet 

i ką galvoja?” . . j i
Autoriui j akis- krinta ir kas 

tris”) klausosi latvių rašytojo H. kita: kai vaidinimas pasibaigia, 
Gulbio naujos dramos “Alberts”, jis stebisi plojimo santūrumų ir

LIETUVIŲ MYLIMAS PAUKŠTIS
Kai tik ateina pavasaris, iš to-|tiniu. Patelė padela 1-5 baltus 

kiaušinius. Porelė, pakaitomis 
perėdama, tupi ant kiaušinių 3b 
dienų, Jaunikliai auga lėtai ir 
lizdą apleidžia tik po 70 dienų. 
Visa šeima, paprastai, dar mai
tinasi artimose apylinkėse, cf 
nakvynei kiekvieną kartą grįžtą 
drauge į lizdą. Ramiomis, saiilė-5 
tomis dienomis gandrai mėgsta 
sklandyti, sukti ratus aukštai 
padangėje. Tai lyg savotiška 
mankšta prieš tolimą kelionę, 
Rugpjūčio pabaigoje jie palieka, 
šį krąŠtąiir žiemoja net tolimo-^ 
je Afrikoje.

Lietuvoje gandrai globojami* 
jiems rodoma pagarba. Vargiai 
atsirastų žmogus, kuris.drįstų šį 
paukštį nuskriausti ar užmušti; 
žmonės gandrą laiko laimės nei 
sėju, apie jį sukurta daugybė 
pasalių, dainų,- patarlių, yrą 
įvairiausiu prietarų. Pavyzdžiui! 
jei gandras išmeta iš lizdo vien^ 
vaiką — tikėkis sausos vasąrosj 
jei gandrą kas .nuskriaudžia, jis 
keršydamas, atneša snape žarijų 
ir padega skriaudėjo namo stoĮ 
gą. šiam paukščiui patikėta it 
atsakrngi misija žmogaus gyve-į 
nimė — jis “aprūpina” šėima$ 
naujagimiais. j J

Baltasis ganlrąs labai populiai 
rus Lietuvoje įįvairiais? j&oz'įū* 
riais ir visai pelnytai išrinktas 
nacionaliniu lietuvių paukščiu.

Gandras Lietuvoj yra vadina
mas ir kitokiais vardais: garnys, 
busilas ir gužutis.

liniu kraštų, po. ilgų sunkių ke-j 
lionių. paukščiai grįžta į savo tė
vynę Lietuvoje. Su kitais kartu 
parskrenda ir gandras, lietuvių 
inylinixsis ilgakojis varlinėto- 
jas. Kai prieš keletą metų Lie
tuvoj buvo populiariausio paukš
čio “rinkimai”, daugiausia bal
sų gavo baltasis gandras. Jis 
ir tapo Lietuvos nacionaliniu 
paukščiu.

Ir tai nenuostabu. Retai kuris 
sparnuotis Lietuvoje taip gerai 
žinomas, mylimas ir globoja
mas, kaip gandras. Savo origi
nalia išvaizda, rimta laikysena, 
gražiu polėkiu jis domina visus. 
Tradicinis žmogaus ir gandro 
draugystės ir simpatijos simbo
lis — senas vežimo ratas, įkeltas 
į medį ar pritvirtintas ant stogo 
— yra charakteringa Lietuvos 
kaimo peizažo detalė. > ’ .

1958 • metais, po visuotinės 
gandrų apskaitos, paaiškėjo, kad 
Lietuvoje peri apie 8,800 šių 
paukščių porų. Daugiausia jų 
gyvena Pagėgių,' Priekulės, , Ši- 

: lutės, Tauragės, Plungės ir Klai
pėdos apylinkėse. t

Vos tik grįžę iš šiltųjų kraštų; 
gandrai užima senuosius^ lizdus 
ir pradeda rūpintis jų remontu. 
Lizdas kasmet^vis papildomas, 
tampa didžiuliu griozdišku sta-

“Sekretorius”- būna keturių 
pėdų aukščio, bet jo snapas 
skirtingas nuo gandro.savo įlen
kimu ir storumu. Tas paukš
tis maitinasi gyvatėmis, kuriąs- 
jis užmuša snapų. Už tą? .val
džia juos globoja ir draudžia 
šaųidlyti. ’

— -Sekr. Weinbergeris įtrau
kė Kiniją į laisvojo pasaulio tai
kos-: bloką, todėl doleris dar la
biau pabrango ’.

a

Viena vakara autorius didžiau 
šiame Rygos teatre (“Drama, tea- i

štokk■ irididėlis bei staigus nre-f • sovietai leisis į tokį gm-; pastatymo. Veikal%4ema — pat< atsargumu. “Viši -klausytojai pa. 
stoKa ir autelis be stagus pre- jdavimosi lenktyniavimą, kuris elementariausi: ‘ ‘ “ ‘ ‘ ' ‘

skausmingas 146 internuotų bal- 
tiėčių ' išdavimas sovietams. Bet 
§iaipflalnaSs kraštai^ nešMbini-į 
rąą.. .šįą dėmesio stoką .aiškiąį 
if brutaliai išreiškė Švedijos UŽ- i>ciu<sjiau, xau u<i- i-, . r- _■...ę-y, .r- J- . L "s.-- < , . ' , , rloialumui-dingus, griutu galiau-siėhio ■ reikalu mmištenš Ostenl das prie pat duru, bet nelabai to-I - . • . . , “ ■ , ■Un<tevšy!edifiS pSliinente l945. f- -°- '■ ----- ■ • - ' į‘ai W

XI. 23 pasakytoje kalboje:-“Bal--'mų kalbų tikrą vargą, ištikusį • 
tiškųjų pąjričhį jogĮaikurias-. vietoves Ukrainoje ir'> 
nihtėlė. teisingą l^yjęna-—' Qi#iįpjjęį.Pal taj tik gandai. Bet J 
dėtį,'4^^ėŠtiš|MĘrąš|a ‘̂i^ jeigu ąnk^i'ąif taip gėjai aprū- 
grąž&r&i nepHlhfecžfĮytoę;pSųtaį ‘dabar tūri kovo-
mąii^JHiomo.pe, grynos iliųzijosj ti sutokiomisnuskurdinimopro- 

. politika,: Jau" laikotarpyje tarp blemomis, tada viskas yra gali- 
kąrų fųiateįtį gaubė didelis abe
jingumas. Šios tautos ypatin-'

galėtų jiems pasisekti kariškai-, 
bet eilinį prekių vartotoją pa
statytų prieš baisų bandymą — 

_>, -------- - su padėtimi, owamatiskas. Nemanau, kad ba- - - .... .

Ii nuo iu. Girdėjau nesuskaito-:'J *■ J , ■ nusileis, nuspręs vienpusišku nu-
■ siginklavimu atstatyti ūkį-ir pą.

I kelti gyvenimo lygį: tada betgi 
užsižadėtų visiems laikams iliu
zijos prilygti JAV-ėms kariniu 
atžvilgiu ir išlaikyti įtaką tre-

j čiame pasaulyje, kuris savo ruož-
„ . | tu netektų pusiausvyrą palai-sudar. v LI.. \

m Bandydamas atsakyti Į. klau- f kanČi° faktoriaus- ° ^gu ana kiu įdomų bet žiaurų vaizdą, pa-

as visų latviškos siliėka tyliai besėdantys ir. ploja 
krizės reiškinių — butų stoka 
nežmoniškas juose susigrūdimas. ■ 
Sceninė situacija: latvis senu
kas netikėtai susilaukia išnuomo.' 
j amų butų komplekte vieno dvie 
jų kambarių buto vietoje ■ vieno 
kambario buto, kaip taisyklės 
sako. Bematant visi kiti nuo-j 
mininkai ima' vieni su kitais' 
pestls didžiausiu įkarščiu, kad iš j 
senuko išviliotų vieną jam te
kusių kambarių. Melas, intrigos, 
net piršlybos ir meil ik avimasis 

o piktų ir šlykščių polin-

tik labai silpnai, kaikuriė vos 
girdimai. Ir kai jau seniai turėtų 
būti nurimus, publika nesiliau
ja plojusi — vis labai tyliai, la
bai atsargiai, bet ploja šitaip ir 
toliau — ploja, ir ploja, ir ploja”.

T. Ž.

Paukštis, kuris naikina 
gyvates

[ SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ. AMERIKOJE
į . yra seniausia,. didžiausia ir turtingiausia iietaVių fraternalinė 
! organizacija, lietuyiams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
K a‘5LA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti Ir kitiems, kurie tuos
r“. :darbus dirba. : - r’kT' ■"ly/ . .y.-;-.
■ ■ - >•' '.s. - L‘ , V 'r -r ,, t. .’v. __
! SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MHiJONUS dolerių
J; . .apdraudų savo; napams,>; ? J >..4 '

SLA

SLA

SLA

- apdraudžia pigiausiomis kainomis. 'SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių drattgas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

-apdraudžia ir Taupomąja apdrąuda Endowment 
Insurance, kuri ypač, naudinga jaunimiiį; siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo: pradžiai.

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

’ >' SLA — kuopų yra visose Letodij kdląnijose. . ; - • •
i- 5 • Kreipkitės į savo awinkee kuopų veikėju*,

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

V, ‘ , TeL (212) 563-22ŠIČ ; į ■ :

I

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
! > LITERATŪRA, Ųetuvių literatūros, meno Ir moksL
HR m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet neaenstą, Vin«« 
Krėvės, I^io BlapeHo, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoi 
J. Raukfio, dr. Kudo Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir T 
Meilaus straipsniai bei. studijas, Iliustruotos nuotraukomis t 
M. K. Čiurlionio. M. Sūelkio, V. Kalabot, A. Rūkitelės ir JL Varai

jnmijnnimnimiiiinmiiiimmtmiiiifflninnnniimiiimMnmiHiiinninnniiiiiE

Pietinėj Afrikoj yra paukštis, 
labai panašus į lietuvišką gan
drą, vadinasi “sekretorių”. Jam 
duotas toks vardas dėl to, kad 
dvi jo plunksnos, iš abiejų pu
sių galvos panašios į užkištus 
už ausies paišelius. • z .
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otranYcciK pabaigoje anodam®

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

2608 West 69th St, Chicago, Ill 60629 ♦ Tel. 925-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

Maistas iš Europos sandėlių.
MARIJA NOREIKIENe

> DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, raJytojoa & įsi 
Halą ioHų pirmūnės Juorės Vaičiūnienės atsiminimai apie dairu 
Iventes bei jų istoriją Ir eigų. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim E 
bei ufkuhslato. Studija‘yra 151 pusi., kainuoja M.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly 
tai Fuoso Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne mūml 
gyvenimo bruožų įpraJymai, bet tiksli to laikotarpio buitie* lite
ratūrinė atuifija, auskfrrtyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyfr 
parduodam* tik ni ’ •'<Į » . *’

• < LLL1UV1AKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TtmaHSMfc

i

3 — Naujienos, Chicago, 8, HL Thuriday, O«U|fr 6, 19$3

mtnAna! ir mintys tre ifwri? e yictAs nėprfE. Eletavoje Ir pt?» 
“ "iri 234 puslapiu#

* d *»• |W,5*»5|T'

50 metų studijavęs, kaip

ŪKANŲ

e ir ?otitikoje] tik &
KDie Juliau* Janonio gyvenimą ir pM 

fanocau*

SIUNTINIAI Į LIETUVA
Cosmos Parcels Express Corp

. ‘ MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2a01 W. 69th St., Chisago, I1L 60629 TeL 925-2737

imrnKiiouaiiu ii u i

Ml

& JI

pWMFWTOf
BsMr®'

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

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

7 Atdara šiokiadieniais nuo
9 vaL ryto iki 10 vai vakaro. 

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

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo vi

lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius 
tr patarė mums toliau studijuoti

vertimui
j

raito n.
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Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

iRiHPSĄĮ VYNE 

puod. balto vypo, 
puod. šfiinpsų, 
1 puod. majonezo, 
šaukštas garstyčių, 
šaukiąs citrinos aunkos, 
šaukštas kapotų petražolių 
skiltelė kapoto česnako, 
šaukštą* kapotų svogūnų,1

2 puod. pjaustytų salierų
1 puiri1. pjaustytų agurkų, 

druskos, pipirų, paprikos.

g>ją-
— Blogą nuotaiką ar nuobo

dumą dažnai bandome malšinti 
valgiu. Geriau eik pasivaikščio-

skaityti knygą.
— Jeigu, nežiūrint dietos, svo

ris nekrenta sumažink druskos 
vartojimą arba ir maisto porci’- 
jas..

2 valandas. Sumaišyti nąąjopezą 
su garstyčiomis, citrinos sunka, 
petražolėmis, česnaku ir svogū
nu, pridedant pagal skonį dru6» 
kos ir pipirų.

š r imp s lis nusausinti, užpilti 
salierų, agurkų ir paruoštą ma
jonezo mišinį. Pabarstyti pa
prika. Patiekti sudėjus ant salo
tų lapų.

« * *
ĄVIETINIAI ŠVEPIŠKI 

SAUSAINIUKAI

2 puodukai miltų,
. 14 šaukštelio druskos,
.1 puodukas margarino, 

pupdūko rudo cukraus, 1
2 kiaušiniai,
1 šaukštelis vanĮlijos, 4 
i. puodbkąs smukiai kapptų 

riešutu, ; ,, j
'Aviečių uogienės.
Gerai išsukti margarmą su' 

cukrumi ir klasinių tryniais. Su_! 
dėti -druska, vąnjliįą ir miltus 
ii' ^tūijftkyti tešlą. Iš jos padą-; 
ryti %; inčų ,'itę^umę rutulėlius, 
;pąy^Jiėti- kiekvįęną išplaktuose 
Jriaušiftių >r riešų-

svori

• Keliautojas, tyrinėtojas ir bandysi maistu palaikyti ener- 
ijųadpjas Varence Birdseye yra 
tatltomas šal'/to maisto tėvu.
1916 m. keliaudama.- po Labra, 
dorą, :is pastebėjo, kad sušalęs 
maistas negenda. Jo vardu yra 
pavaaiųti kai kurie šaldyto mais 
to produktai.

• floridą buvo nupirkta iš 
Ispanijos 1819 m. už 5 milijonus 
dolerių. Dabar, per metus šią 
^valstiją aplanko daugiau kaip 
14 mil. turistų, kurie ten palieka 
virš 2.5 bijijopų dolerių. Florida 
,kas metai pagamina 116 mil. ga
lionų apelsino sulčių.

• Norintiems numesti 
duodami šie patarimai:

— Nemėgink numesti daugiau 
kaip porą kilogramų svorio į 
savaitę.

— Subuvimuose prieik prie 
lengvųjų užkandžių stalo vieną, 
kartą. Po to — nusisuk nuo sta
lo jr susirask tolimiausiame kam

'pe su kuo pasišnekučiuoti.
— Neik į svečius, jeigu jau

tiesi labai alkanas arba pavar
gęs, ir negerk penciaug, nes gali 
nebesusigaudykti, kad jau val
gai daugiau, negu reikia. Prisi
mintina, kad ir alkoholis savyje 
turi daug kalorijų. ..• ;<]

— Valgyk savaitgaliais pana
šiai, kaip kitomis (dienomis.

— Jeigu norisi pasmaguriauti 
— pasirink užkandį iš mažai ka
lorijų ir turintį savyje naudingi: 
medžiagų, pvz. morkų skiaute
les, salierų, ridikėlių ir pan. Jei
gu esi įpratęs prieš miegą Užkąs
ti — valgyk mažiau,, vakaji^jės.

* ♦ *

NAMV KO^Ė SU BRAŠKĖMIS
1 liti’as vaųdęųs,
2 šaukštai cukraus, 
truputis druskos.
V iskąs užvirinama, po te ima

ma 1 stiklinė monų kruopų ir 
gerai ištrinama su 1 stikline 
braškių, supilama į verdantį vam 
denį ir virinama maišant, kąi iš- 
venda, ataušinama, po to sų- 
pjaustoma pailgais gabaliukais it. 
apkepama keptuvėje sn sviestu 

• iš abiejų pusių. Valgoma su cu
krumi. • } :y ‘;

* * ♦ . ■<. '-‘A ■

BULVIŲ KEPINYS-KUGĘLią;;
, >■

10 svietų bulvių, . . . i'į
1 didelis svogūnas, . .*>
2 kiaušiniai, . . f' ;.ą- 
pipirųį druskos. . Y:!
Sutarkuoti bulves, ..svogūnus

> supiausčiųs, L. ' 
kiaušinius išplakti, priėjęs 
pirų ir druskos, viską: sumaišy
ti ir supilti į kepimų, indk,..Kep< 
ti 1 vai. 400 laipsnių :F krosnyje.,.;

Galima patiekti šu grietinė,' 
• spirgučiais arba giybų padažu-

Grybų padažą lengva padary
ti iš grybų sriubos skardinėĮėjčį 

.vvi4 šiek tiek atsktiedus, r-pticĮbįJį^ 
». — jei pavargęs, eik miegoti, 1 valg. šaukštą sviesto ;ir pąkąf- 
ypač apie 10 vai. vak., tada ne- tinus. ‘■

NEATIDUMAS
■■ Žmoųą. skundžiasi savo vyru, 
-koks.jis eąąs neatidus. “Jei ma- 
nte. štaiga•. apopleksija ištiktų”,' 
ji sudejavo, “jis net mano lavo-' 

, no .neatpažintų!” . »

Great 
American 

Dream 
Machine.

«k*<th m the ptaę* that to mad* 
*A aC dream* And, U3. Saving* 
tfond* have been helping to make

4X ywuu. That means your dreamt 
juioocoa true faster than ever before.

You can buy share* in your parti
cular dream by joining the Payroll 
'teeing* Plan where you work, nr th* 
taoda-Montb plan where ynu bank.

l ake stock • M

3

1
1

ALEKSANDRA NAVICKAI f E-S^DNER Veranda (arHpjus)

kūtės idėtrŲavi^iu upgiiraės- :

7. m^r,krosnyje. Is; sips porcijos is-.i ^ - t / r

einafapiė<60 saiiš,ąiriėlių.
- 7 i Magdalena šulaitienė

’ vengrų :-g^Mzįj»

Kunigas Fr.'Krištbergs pranešė; 
kad po vasaros atostogų, latvių 
gimnazijoje yra62 mokiniai, iš 
Jų 57 evangelikai ir 5 katalikai. 
Kunigas Ferenczy pasakė, kad 
šiuo laiku vengrų gimnazijoje 
yra 25Qrhiokinių: 200 katalikų 
ir 50 ėėangelikų.

Vieną popietį keliavome pės
ti po Goslaro miestą ir grožėjo
mės senamiesčiu bei kultūri 
niais paminklais. Miestas per

Išeivių evangelikų liuteronų darbuotojų 
suvažiavimas Harco miške

.J...C- - / neg susirinkome pasmaguriauti 
4‘i pyragaičiais ir v-jatetių. Čia ats

k iros tautybės dainavo save 
liaudies dainas. ?čepajutoįne, 
kai priartėjo vidurnaktis./NtCta 
rėme-kitą tokį renginį 1984 me
tais. pravesti' pietų Vokietijoje.

Penktadienio ryte atsisveiki
nimo pamaldų liturginę dalį, sl 
Šventa Vakariene pravedė vv 
riausias Bažnyčios tarėjas kum 
gas dr. G. Klapper D.D., ir pa 
mokslą pasakė dekanas Poeld.; 
Evangelijas skaitė dekanas -Ro 
žilis ir kunigas Fr. Skėrys.:Po 
pusryčių atsisveikinę ■ išsiskirs
tėme visi į namus, kiekvienas! 
prie savo tiesioginių pareigų.
- ♦ ■ : *

Su suvažiavimo rengėju Baž-' 
nyčios tarėju kunigu Edmund 
Katz turėjome jau ketvirtadie
nio vakare atsisveikinti ir pade

,Ąv

Į paskutinį karą visiškai nenu
kentėjo ir yra išlikęs' toks, koks 
buvė viduramžyje pastatytas.

' 968 metais po Kristaus, Ram- 
j melsbergo kalne atrasta sidab- 

•; ro, aukso ir kitu mineralu. Nuo 
1 to laiko ir atsirado Goslaro 

miestas. Pastatyta tvirtovė pilis 
primena to ' miesto įkūrimą. 

' Harco miškas ir labai gražit s 
apylinkės pritraukė daug kara
lių ir kunigaikščių, kurie tenai 
rado poilsį ir-galėjo pamedžioti. 
Goslarą savo laiku valdė'kara
lius Otto I (936-972), Henrikas 
III iš Sachsų giminės (1039- 
10.56). Henrikas IV yra tame 
mieste gimęs Ir valdė nuo 1051 
iki 11 OP.. Paminėtini Reichsta 
gai Goslare Friedrich Barbaros 
sa (1152-1190) laikais;

Kelionę po miestą pradėjome 
nuo turgavietes. Aplink ją vien 
sandėliniai (Faehwerk) namai 
ir kultūriniai- paminklai 1001 
melų su viršum senumo. Gosla- 
ras apie 1500 m. turėjo 47 baž
nyčių, vienuolynų ir koplyčių 

. iš. kurių dar 2/3 yra išlikę. Įdo
mi rotušė, gildės namai, kara 
liaus rūmai, bažnyčios, muzie
jus ir Seni pastatai. Dabar Gos- 
laras yra kultūrinis centras 
Harco miške, turi nedaug pra-J 
monės ir vietiniai žmonės gy
vena J iš turizmo. Tūkstančiai i 
keliautojų kasdien lanko šitą 
labai įdoūių senamiestį ir pofl- 
siąūjs apylinkėse. Trumpami 
sli-aipsnyje neįmanoma- visų
Įspūdžių aprašyti^ kiekvienas u lengvas vėjelis nupūs, lyg pie- 
turi lą miestą aplankyti asme- 
niškai ir pergyventi.

Išvargę bevaikštinėdauu, už- 
į sukome į vieną kavinę pasistip

rinti kava ir. pyragais. Po to 
nuėjome į didžiausią Goslaro 
turgaus bąžnyčią ir klausėmės

l kqųpoiz(pi-iųa'«Ų*4o£V
, cprto. Grojo prppsto PpeDo su

nūs, studijuojąs Detmoldo mu
zikos moKykląje 9 semestre.

1 Vakariepjaųtį grįžom į ‘‘Hes- 
senkopf’ na muš.

Paskutinę dieną po vakarie-

koti už jaukias ir malonias die I 
nas Harco miške, nes penkta | 
dienio ryte tarnybiniais reika 
xais išvyko į šiaurės Vokietiją

Kunigas Fr. Skėrys

KURŠIŲ MARIŲ JACHTOS
Kuršių mariose turima apie 

110 jachtų. Pačios mažiausios 
jachtos vadinamos “Optimistai'’1 
;r “Kadetai”. Didesnės — “Fį-! 
aai”, „Skrajojantys olandai”. 
Jachtos, vadinamos “Tornadai”, 
švysto greitį iki 30 km. per va
landa. Didžiausia Kuršiu ma
riose jachta — 16 metrų ilgio 
— “Lietuva”. Jos stiebas yra Ž? 
metrų aukščio ir išskleidžiama 
iki 100 kvadratinių metrų gurių. 
Esant geram vėjui, burės varo 
,achtą 10 ir daugiau jūros maz 
gų greičiu.

Buriuojama taip pat ir Balti
jos rūroje. Seniausia medinė bu
rinė jachta Klaipėdos jachtklu
be yra “Neringa”, pastatyta 1905 
metais. Jachta “Jūratė” 1946 m. 
buvo pirmoji nuleista po karo 
i jūrą.

Yra nepakartojamas burlaivių 
grožis, kuris ribuliuoja Kuršma
rių žydrynėse. Prie krantinės 
sūpuojas! jachtos. Jos pažiūrėti 
tokios lengvutės, kad, rodosi net

joįjįįąB

APIE DARBA JR DERLIŲ
(Tęsjųys)

0 tie, geriausi grūdai, 
Džiūgaudami visi linksmai, 
Išvyko pokylin laukų 
Auginti vėl naujų grūdų...

♦ ♦ ♦

Rugeliai auga ir keroja, 
Vis plečiasi iš pašaknų; 
Sūnus dažnai anuos daboja, 
Kad nenaikintiį niekas jų.

Lietus šaltais lašais lašnoja,
Užmiega saulė geltona, 
O naktimis šalna užkloja - ’ 
Laukus su antklode širma.

Nuliūsta augalai pasenę, 
Klajoja vėjai po miškus, 
Per stagarais nuklotą žemę 
Senienas gena j kapus.

Dangus išblykšta, puola snaigės 
Ir dengia želmenis kuplius, 
0 jš šaltų šalių atklydęs " 
Žiemys išskleidžia ten skvernus.

Tada pešioti ima, ėsti- 
Saldžiuosius želmenis rugių 
Į šiltus kailinius įlindę 
Būriai pasklidusių avių.;

Arkliai išdykę -r- nežaboti 
Jiems drasko pasagoms Širdis; 
Medžiotojai, lyg pasvajoti, 
Praeina, švilpdami šunis.

Nukrinta storas sluoksnis snie^o^' . '■ 
Ir pridengia, ir spaudžia įuos, ® 7 > 
Taip želmenys žiemot užiiiiega, 
Lyg būtų savo pataluos.

Atstraksi kiškiai ten, kaip vagys, 
Ir, pągalapdę sau . nagus, - -
Nukapsto sniegą, randa daigas . 
Ir atveria prieš juos nasrus.

Kurapkos vargšės išbadėję 
Ant lauko tūpčioja pulkais 
Ir gnaibo, krapšto, lesinėja, 
Ir sotinas saldžiais daigais.

Sūnus žvaliai po lauką žvalgos
Ir baido alkanus skilvius, 
Ir skundžias tėvui nusiminęs, 
Kad jų gražiuosius rugelius 
Pradėjo taip visi naikinti, 
Jog greitai nieko nebebus.

Ramina tėvas savo sūnų
Kai spaudžia vis sunkiau žiema r 
ir per laukus didingai eina 
Visus įveikiančia galia.

✓
‘‘Tu nebijok, bęt tik žinokį, 
Kaip mūs gyvenime yra: 
Kiekvienas tinka savo vietoj 
Ar ji karšta, ar ji šalta.

Ir pasėliai, jei neįšaltų, 
Ar neprarastų želmenų. 
Tai jie po sniegu tuo išsilsiu
Ir nieko neliktų iš jų.

(Bus daugiau)

nių pūkus. Kuršių Nerijos pu
šynuose ūžauja smagus brizas. 
Jis ištempia jachtų fbures ‘ir 
skrieja baltaburės. keldamos 
puršlių degėsis. Sakoma, kad 
trys ublykai pasaulyje patys gra
žiausi: šokanti moteris, šuoliuo
jantis žįrgas it burlaivis, skrie- 
pąp.tis per bangas pakeltomis' 
burėmis.

Eur. Liet.

• Lengviausias metalas yra 
magnesium.

>..■ f...—V’. ------
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Argentinos generolai prilipo liepto galą
Argentinos generolas yra pats rečiąųsiąs pasaulio 

sutvėrimas. Daug retesnis už tuos pingvinus kunigaikš
čius, kurie vaikus veda šiaurinėje Falklando saloje. Nielęo 
jis nebijo, jokių įstatymų jis nesiląiko, jpjiięs dorovinės 
taisyklės jam nėra šventos, jokio garbės žodžio jis nesi
laiko, kurio nebūtų sulaužęs.

Visos tautos turi didelių karo vadų. Jų turėjo mon
golai, turėję egjptjeciai,,.ture jo. rusai, lietuviai, prancū- 
zaųĄrftdi1ii’ afrikiečiai, j Jų turį vis<» ^ųtos.^ųri ir ąr- 
gėntiniečiai. ArgentinesjĮgehėroįai sTciriašt iš visų kitų 
karo’vadų. Kitų^iitų generolai veda, kovas užsienyje, 
tuo tarpu argentiniečiai ;yisą-laiką kovas pačioje 
Argentinoje, prieš savo krašto gyventojus.

Argentina turėjo garsių generolų. Mūsų laikais 
žymėjo gen. Peronas. Jis išvaikė visas Argentinos ppli- 
tines partijas ir darbininkų sąjungas. Argentina turėjo 
gaučius, laisvai gyvenusius pampose. Pačios didžiausios 
Argentinos darbininkų sąjungos yra suburtos apie lais
vės troškusį ir siekusį Martin Fierro, bet Peronas ir gąu- 
čiams pajėgė galvą? Įįąppti, kaip nękąpojo jiems joks ki
tas karvedys. Nepajėgdamas pavergti už savo teises ko
vojusių darbininkų unijų, jis sukūrė pęronistus, kurie 
įėjo į darbininkų sąjungas ir jas išnaikino iki paskutinio 
kovotojo. Ko nepajėgė išžudyti, tai išsiuntė į Ugnies Že 
mę, į Usuają, kad tiktai pęsįmaišytų po kojomis ir ne
kliudytų jo levitai dainų^Į įr šokti.

Mūsų Vištęįiąuskąs įsvąžįayo į Buenos Aires, susi
žavėjęs Argentinos gąųčiąįs, tikrai kovojusiais už sayo 
laisvę. Susipažinęs su pampų gyventojų nuotaikomis ir 
ryžtu, ViŠtalius tapo poetu ir aprašinėjo lietuvių, svajo
jusių ir siekusių laisvės. Iki šio meto lieteuviai dar pe- 
aprašė jo gyvenimo ir tiksliai nepakomentavo jo dėsnių. 
Vėliau Argentinon patęįęųsįęji lietuviai Vištąlįaus nesu
prato. Juos žavėjo levitos dainos, paties Perono žygdar
biai, Buenos Aires televizijoj siuvamos suknelės, bet ne 
kovojusių gaučių dvasia.

Rągaliau, ąrgeptipįečiąi išst-ųųiė Reropą įš 
tūroą, bet ne ilgam. Jis grįžę ne vienas. Jis parsivežė ' 
Madrido kafešantano dainininkę, kuri^ viceprezidente 
įtraukė į rinkiminius sąrašus. Peronui mirus, viceprezi
dentė tapo krašto prezidente. Argentinos generolai ne
ilgai Peronienę laikė prezidentūroj. Ją išvežė į Andų 
kalnus, o valstybės priešakiu atsistojo gęn. Videla ir ne
užilgo gen. Leopoldo Galtieri, kuris Argentinos karius 
pasiuntė į Falklando salas. Generolai ten buyo priversti 
atiduoti ginklus britams, sulipti į britų transporto laivus 
ir grįžti į Argentiną. Argentinos kariai patys išplaukė 
į Fąlklando salas savo laivais, bet grįžo belaisviais bri- 
tų laįvais.

Pralaimėjęs Falklando salas, gen. Galtįeri tyrėjo pa
sitraukti, o prezidentūron buvo pasodintas gen,. Reynąjdo 
Bignone. Jis ir šiandien valdo kraštą. Tikruoju kramto 
valdytoju yra gen. Nicolaides, bet valstybėje kartai8 tyri 
būti priklausomybė vienų nuo kitų. Gen. ^icplaįdes pa
rinko generolą Bignone, o pastarasis paskelbė įstatymą, 
nebaudžiantį generolų, be teismo ir tardymo į kapus nu
variusių apie 30,000 žmonių. Apie valstybės skolas,' ir 
kalbos negali būti. Prez. Bignone uždraudė bet kokiai 
vyriausybei ateityje tardyti ar traukti teisman kariuo
menės vadovybę, grąžinusią kraštui ‘‘demokratinę tvar
ką” ir “Jaisvus rinkimus”. Jeigu neskaityti gen. Videlos, 
visi kariuomenės vadai, įskaitant ir gen. Nicolaides, teis
me turėtų aiškintis apie žmonių dingimą be teismo ir 
apie užtrauktą valstybei 40 bilijonų paskolą. Pinigai iš
leisti ir skola užsieniui dar nesumokėta.

Blogiausia, kad tuos pinigus reikia grąžinti skolin
tojams. Reikia mokėti ir nuošimčius už paskolas. Iki šio 
meto piniginius Argentinos reikalus tvarkė Centrinio 
Argentinos Banko direktorius Julio Gonzalez del Solar, 
Nagus buvo, prikišusios ekonominė ir finansų ministeri
jos, bet galutinį žodį tardavo Centrinio Argentinos Ban
ko direktorius. Jis tvarkė visus piniginius Argentinos 
reikalus. Jis, aišku, turėjo bendradarbiauti ir su Argen
tinos generolais. . į ■ -:
/ Prieš .njenęsį ^direktorius Gįohzalęz del Soląr Joūyp 

atskridęs į blew Yorką, kad galėtų aptvarkyti bilijoninę 
paskolą Tarptautiniame Monetariniame Fonde. Iš to fon
do jis gayo paskutines paskolas, tam fondui jis turi pa- 
sakyti, kada Argentina pradės mokėti skolas ir nuošim
čius. Gonzalez del Solar turėjo sutikti ne tik nuošimčius 
mokėti, bet ir apkarpyti bereikalingas Argentinos ka
riuomenės išlaidas.

Gonzalez del Solar įtikino tarptautinio banko atsto
vus palaukti iki rinkimų, kai bus sudarytą nauja demo
kratinė Argentinos vyriausybė. Tadą bus lengviau su
tvarkyti visus finansinius reikalus. Tarptautinis bankas 
priėmė ir šį Gonzalez del Solar prašymą, bet pareikalavo, 
kad Argentina pradėtų mokėti nuošimčius už praeigų 
metų 1.1 bilijono dolerių paskolą, kurią pats Gonzalez 
del Solar išsiderėjo ir pasirašė visus dokumentus. Jie ati
dėjo $39 bilijonų paskolas įvairiems bankams, bet Gon
zalez del Soląr sutiko mokėti jo paties Argentinai gau
tos paskolos nuošimčius. Savo pažadą jis turėjo pildyti. 
Grįžęs į Buenos Aires turėjo pasakyti prezidentui.

Gen. Bignone, pasitaręs su gen. Nicolaides, turėjo 
mažinti Argentinos karių garnizonus, kad turėtų kuo 
Įmokėti pirmą paskolų nuošimtį, bet Argentinos vyriau
sybė užvedė bylą prieš Gonzalez del Solar 1300 mylių at- 
stumoj nuo Buenos Aires. Pastarasis turėjo vykti į Rio 
Gallegos. Ten teismas sprendė klausimą, ar New Yorke 
Tarptautinis Monetarinis Fondas nepažeidė Argentinos 
suvereninių teisių. Jis neturėjęs teisęs Įsakytį ippkėtį

Rako vasarvietės miškas ir ižeras.

Sąjungos slaptų kariškų įren? padariusį labai didelę klaidą, ir 
už tai jis privaląs viešai atsi-girnų.

Bg to, įsikarščiavęs Trudeau 
pasakė:

— Toks Kremliaus apkaltini
mas. 'kad jis, esą, žudąs civili
nius žmones, šiandien, kada vi? 
sas pasaulis svyruoja ant naujo 
pasaulinio karo pakrantės, dar 
stipriau stumia pasaulį į žu
dynes.

Į tokį jo pasakymą labai 
griežtai reagavo Kanados kon
servatorių vadovas Brian Mul- 
ropey. Jis pareiškė, kad toks

t ‘ -prašyti.
Trudeau, išsisukinėdamas iš 

nemalonios padėties, dar toliau 
nukeliavo:

— Taikos labui nei kiek ne- 
patarnąus apkaltinimas rusų 
žmogžudyste. Nejau už tai rei
kėtų pasiųsti karo laivą su- 
bqipbarduoti Leningradą, ar ką 
nors blogiau padaryti?

KANADOS PREMJERO 
TRUMPAREGIŠKUMAS

OTTAWA. —/Kanados prem
jeras Pierre E. TruJeąu, kalbę.- 
damss Kanados House of Com
mons, pareiškė, kad jis niekaip 
netiki, jog rusai, raketa ore iš
sprogdindami Pietų Korėjos ci
vilinį lėktuvą, turėjo noro tą 
lėktuvą, kaip civilinį, su neką!? 
tais žmonėmis, sunaikinti.

Atseit, jis tiki, kad rusai šį 
lėktuvą skaitė karišku ir šnipi- 
nėjančiu, tai jie turėjo jį sunai-.
kinti, nes jis lėkė virš Sovietų Trudeau galvojimas paroda jį

KAIP APGAUTI 
SKRUZDĖLES

Feromonai — medžiagos, tu
rinčios būdingą pastovų kvapą. 
Pavyzdžiui^ skriiždėlėš" feromo-

nuošimčius dabar. Rio Gallegos mieste suimtas Argenti
nos Centrinio bainko direktorius, kol teisėjas išaiškins, ar 
jis turėjo teisę, pasižadėti rųpkėtį nuošimčius už /Li tbilįr' 
joną dolęrįų. \ . ; :

.. ■■ GęnZBįgnorie vadovaujamą yąlstybė yra'vienintėĮė,1 
kuri siuntė Gonzalez del Soląr į New Yorką Į.Į bil. dole
rių paskolai gauti. Ji sutiko su visomis tomis sąlygomis, - j* 
su kuriomis prieš metus Gonzalez del Solar sutiko ir isbąi^kenčį7 nuo ' ‘‘ 
Bignone patvirtino. Dabar, kada Tarptautinis, fondas pa-: Rięhtęno skruzdėlių, žinoma, 
reikalavo nuošimčių, tai Bignone patraukė teisman Gon
zalez del Šolar už tai, kad jis sutiko mokėti nųoširpčiųs.

Prez. Bignone ėmėsi tokio žingsnio, nes jis įsivąiz- 
dųoja, kad Argentinos suvereninės teisės yra tokios di-- 
dėlės, kad galimą per 20 metų pasiskolinti, užsienio bap?' 
kuose 40 bilijonų dolerių, nutarti jų nemokėti ir tolįaų 
valdyti kraštą karių pagalba. * ;

Brazilijos generolai taip galvojo, bet jie pakeitė savo 
nuomonę. Ūruguajaus ir Čilės generolai seka brazilie< 
čius, bet Bignone mano, kad jis gaji pą.dėtį už grotų 
Centrinio banko direktorių už ^suvereniųjų teisių laužy
mą” ir toliau valdyti kraštą, kaip gem Nicolaides pasku- 
tinjąįs metąis valdo. •

Argentinos generolai, buvusieji Falklando salose, 
pątyaukė teisman prezidentą Galtieri už tai, kad pasiuntė 
į kovą neparuoštus karius. Dabar gen. Bignone traukia 
teisman Centrinio Argentinos Banko direktorių už “sųve- 
ręniipų teįsių laužymą”, Jis, turėjęs teisę skolinti pini
gus, bet neturėjęs teisės pasižadėti tuos pinigus grąžinti. 
Koks bus sekantis Argentinos generolų žingsnis, sunku 
įsivaizduoti. Tai galį būti paskutinis.

ji t aąij kelią prie maisto šal
tinio ir atgal į'lizdą. Mokslinin
kams- ’jšav pavykto susjntė.tinti 
kai kuriuos, feromonus ir pa
naudoti jūiis:%avo reikalams.

Dideli . JĄY pietryčių rajonai 
nuo vadinamųjų

būtų galima skruzdėles nuodyti 
chemikalais, bet lązda turi du 
galus — - insekticidais galima 
ū^Įųpdyti įr aplinką. Pridėj us 
i ip§ekticidųs sintetinio fero
mono, skruzdėlės susirenka į tą 
yietą iš visos apylinkės. Be to, 
pirpioji įkpizdėlė, keliaudama 
prie nuodingo masalo, pažymi 
sayp kelią tikru feromonu, ir 
tuo pėdsąku dar sparčiau seka 
kitos skruzdėlės. Rezultatas pui
kus — suvąrtoja.nt mažiau in- 
sektilido, efektas, didesnis, ir 
ąplįrika mažiau teršiama. E. L.

— Sovietų valdžiai brangiai 
kainuoja įtikinti Rusijos gyven
tojus, kad laisvasis pasaulis 
ruošiasi karui prieš Kremliaus 
vyriausybę.

— Trečiadienį aukso uncija 
kainavo $382.

SUSITIKIMAS MONTANOJ
(Tęsinys)

Ilgai jis lakstė po trąbfb Žiūrėjo per langus, 
švaistėsi ore su peilių, spjaudėsi, supkiąi Kvėpavo 
aptroškęs ir svaidė keiksmus. Paskui pųmetė 
peili ant stalo, ąt^isėdę ant lovų? gąĮp, Užsidegė 
cigaretę, spiaudė apkartusias geįles, o jo galvoję 
reikalai visiškai susivėlė.

Morta skuba pas Antaną Galvydį. Ji nepa
galvoja. kad ji gali nerasti jo namie, kad ji jo mo
tinos niekad nematė ir jos nepažįsta. Ji net ne
pagalvoja. kad gali būti nepątogu šiuo keistu 
reikalu bėgti pas Antaną. Jai dabar vienintelis 
dalykas terūpi — pabėgti nuo Ppano įr ieškoti 
pagalbos. 

* * %

Giedra prisimena, kad jis pertoli paskendo 
praeity. Įdomi Mortos istoriją, p<ws romaną ra
šyk, ką čia vįską ir apgalvosi. Dar lieka baigti 
brevijoriaus maldas ir reikia eiti gulti. Rytoj jis 
vyks į aeroportą ir susitiks Marytę. Bus tikrai 
labai įdomu. Praeitis grįžta. Jis taip susijaudi
nęs, kad vargiai gales užmigti. Ar nebus taip, 
kaip tuomet, kai Ragaišis pakvietė jį pirmą kaitą 
dirvos arti, kad visą naktį negalėjo užmigti iš 
dziaug\

Taip ir praėj > Giedrai Ši naktis, svajonėmis, 
atsiminimais c ū neaiškiais lūkesčiais išpinta. Jis 
ii pats nežiną, ar jis buvo kiek užmigęs, ar ne.

Kai atsikėlė, saulutė jau kaitino Montanos kalvas, 
ir pąųkštęlįs šnekėjo palangės kleve.

Lėktųvąs atvyko laiku. Giedra mato lėktuve 
laiptuose moterį su mėlyna suknute, tai tikriau
siai Marytė. Ji nebejauna, bet žvali ir grakšti. 
Jis stovi prie lėktuvo laiptų, žiūri į ją ir laukia.

— darytė Užpelkytė. sako ji priėjusi. - Ar 
jus esate kunigas Petras Giedra?

— Taip, aš. Labas, Maryte, — jiedu pasisvei
kina. — Kas galėjo manyti, kad po tiek metų ir 
tiek įvykių mes vėl susitiksime šiame pasaulio 
krašte, toli nuo tėvynės, už vandenyno.

— Jei ne jūsų uniforma, nebūčiau pažinusi.
— Aš labai pasenęs, tiesa ?
— Sakyčiau subrendęs. Juk tuomet dar be

maž vaikas buvote. O aš. matote, kaip pasenau.
— Jūs taip, kaip ir aš. Atrodote subrenduąi, 

bet žvali ir grakšti.
< — Aš ir tuomet subrendusi buvau, manote

ne? — Ji šelmiškai pažvelgė. — Metai keičia mū
sų išvaizdą, bet mūsų širdys pasilieka tos pąčios.

— Tiesą sakai, Maryte, mes savo amžiaus ne
jaučiame ir visuomet esame tie patys, nors mūsų 
išvaizda, mūsų apdaras ir mūsų pareigos būtų 
žymiai skirtingos.

Jiedu susėda į automobilį ir pasuka miesto 
link.

— Kai išėjau iš Ragaišio, eilę metų tarnavau 
pas Mandų, Aukštuolės dvare. Girdėjau, kad jūs 
pradėjote mokytis Pelkinės progimnazijoje. Šei
mininko duktė, Jadvyga, pasakodavo apie jus. Su-

- ________ 'U
žinojau, kad jums labai gerai sekasi. Paskui jūs 
baigėte progimnaziją ir nieko daugiau apie jus 
nebežinojau. Vėl išgirdau už kelių metų, kai jūs 
vedėte. Tiesa, prieš tai kąžkuomet sutikau jus 
prie kapinių besėdintį, užkalbinau, bet jūs lyg ne
norėjote su manimi kalinti.

— Tuomet prip kapinių aš laukiau savo suža
dėtinės, kuri tučtuojau turėjo ateiti, todėl neturė- 
jąų ląįko kalbėti.

— buvote vedęs įr dųbar kunigąs?
— Taip, buvau vedęs, buvau našlys, ir dabar 

kunigas.
— Kaip įdomu. Papasakokite.
— Mielai papasakosiu, tik su sąlyga.
— Kokia toji sąlyga?
— Kad jūs man savo gyvenimo istoriją pą- 

pąsąkosite. Juk jūsų gyvenimas buvo įdomus, kaip 
ir ipąnąi Ąš |ąbąi pprėįjiąu apie jį sužinoti.

— Gerai, sąlyga priimta.
— Puiku. Mes dabar važiuojame apląnkycį 

Surgailis, pąskui važiuosime namo pas mane į 
Spriketą. Galėsite pernakvoti, paviešėti. Mes daug 
pasikalbėsime ąpie praęitį.

t- Ačiū labąi, jeį ųiąpo viešėjimas tik nesu- 
dąrys nepątogųmo. Ar jūs, kunige, gerai pažįs
tate Surgailą?

?-■ Surgaila yra mano draugas, viename mo
kyklos suole kufį laiką sėdėjome.

— O aš mažai Surgailą tepažinau. Tik vieną 
dieną jį mačiau. Jis sakė mane įsimylėjęs, prašė 
būti jo žmona, dovanojo šį žiedą. Aš nespėjau 

nieko jam atsakyti, ir jis dingo iš restorano, ku
riame mes valgėme. Man buvo tai didelė mįslė. 
Visaip spėliojau. Paskui per tiek daug metų užsi
miršau. Įr štai netikėtai vėl.

— Ar jūs jį mylėjote?
— Jis atrodė gan puikus vyras, bet aš jį taip 

trumpai mačiau, nebuvo laiko jį pamilti; be to, 
nieko ąpie jį nežįųųjąų. Ji? mąn ątrpdė perdaug 
turtingas ir perdjdelis puošeiva. Atrodė kažkas 
įtartina. Kai jis taip staiga dingo, aš buvau tikra, 
kad jo meilė buvo tik kažin koks vaidinimas, ap
gaulė. Ar jūs, kunige, nieko nežinote, kur jis 
buvo dingęs?

Šiek liek žinąų, bet ąš ipaRąų, kad jis pats 
ąpįe tai jums pasakys, jūs tuojau sužinosite, štai 
jau ir ligoninė.

Per dideles stiklo duris jiedu įeina ir pasuka 
koridorium link Sųrgąilas kambario. Sargybos 
jąu nėra, kambario durys atdaros. Viduje dvi 
tuščios, baltai paklotos lovos.

— Ką gi tai turėtų reikšti? — klausia Giedra, 
ir jie prieina prie slaugių stalo.

— Gaila, father, misteris Surgailą mirė pra
eitą naktį. — Ji išėmė \oką ir padavė Giedrai. — 
Prieš mirdąmąs jis dar pajėgė pąrąšyti laišką ir 
paprašė perduoti jums. Dar, rodosi, buvo stiprus, 
bet aušros nebesulaukė.

(Ęus daugiau) !
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Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

TaL: 562-2727 arba. 562-272$ Stuttgarte mirė Martynas Bolęas

Service 855-4504, Pte» teftSI GAIDAS - DAIM1D

LIETUVAI

iM

GYDYTOJAS Ik CHIRURGAS, 

SPECIALYBt: AKIŲ LIGOS 

WC7 Wert lOJrd Street

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WMtcheeter Community klinikas 
Medicinos direktorių*

im S. Manheim RA, Westchester, I1L 
VALANDOS: 3—0 darbo dienom*

Lietuvįy Motery Apšvietos draugi
jos poaitostoginis nariu susirinkimas 
įvyks šeštadieni, spalio 8 d., 1 vai. po
piet, 3808 S. Union Avė. Narės pra
šomos dalyvauti, nes yra svarbių rei
kalų aptarti. Bus vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

Brighton Parko Lietuviu Motery 
klubo poa to stoginis nariy susirinki
mas įvyks ketvirtadienį, spalio 6 d., 
1 vaL popiet, Anelės Kojak salėje, 
4500 So. Talman Avė. Narės prašo- 
mis atsilahkyti, nes yra daug svar
bių reikalų aptarti.

Eugenija Strungys

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

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

VAKARŲ VEJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkyti 
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigui 

tokiu adresu;
piaajieuos, 1739 S. Haisteo St, Chicago, IL 60608

MgMiimii'iiimiiiiiiiiiimnmiiwiiiiiiim ...a....

(3X2) 226-J344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

lankė visus lietuviškus rengi
mus, kurie vykdavo Stuttgarte 

Wurttembergo kraštą. Apsigy- j ir apylinkėse. Skaitė “Svečią” 
ir kitus lietuviškus laikraščius. 
Buvo dosnus ir tankiai parem
davo krikščionišką darbą.

Paliko liūdinčius: žmoną, du 
sūnus, dukterį, Lietuvoje — tris 
seseris; Emilią Naujokienę, Mar 
tą Neijienę ir Augustę Aušrie- 
nę bei kitas gimines Vokietijoje 
ir Lietuvoje.

Visi dalyviai po laidotuvių bu
vo pakviesti į svetainę pietų.

Visiems reiškiu nuoširdžiausią 
užuojautą ir su visais kartu liū
džiu, netekęs ištikimo parapie-.i 
čio ir tėvynainio. Po ilgų gy
venimo klaidžiojimų, mielas 
Martynas rado savo amžiną po
ilsio vietą daug per anksti Dorn_ 
holden kapinėse, Stuttgart-De- 
gerloch. Ilsėkis mielas broli, 
Viešpaties ramybėje svetimoje 
žemėje, savo brangios tėviškės 
daugiau nebepamatęs. į

Ląįdoj įmo- pamokslo tekstas?' 
Apreiškimas 2, 10: “Būk ošti.-' 
kimas iki mirties, ir aš tau duo
siu gyvenimo vainiką.

Mirusiam, Viešpatie, suteik 
ramybę, kuri viršija žmogaus iš
manymą.

“Palaiminti mirusieji, kurie 
Viešpatyje miršta nuo dabar!’.’ 
“Taip”, sako Dvasia; jie turi at
silsėti nuo savo vargų, nes jų 
darbar seka juos!” Jono Apreiš
kimas 14, 13. Kun, Fr. Skėrys j

Laimingai ir sveikas sugrįžau 
1983 m. Lepos mėn. 21 d. tš Či
kagos iš Lietuvių evangelikų liu
teronų penktojo Sinodo išeivijo
je ir jau kitą dieną turėjau vykti 
į laidotuves.

Martynas Bolcas (Bolz), gi
męs 1916 m. rugpiūčio mėn. 2 
d. Putokšlių kaime, Tauragės ap
skrityje, mirė 1983 m. lięposl 
mėn. 19 d. sulaukęs beveik 67 
metų amžiaus staiga savo bute 
širdies ir kraujo apytakos sutri
kimu.

Antrajam pasauliniam karui pa 
ūkyje. 1941 m. kovo mėn.. 7 d. 
velionis kaip repatriantas atvy-: 
ko į Vokietiją ir gyveno Męck- 
lenburge, Machin apskrityj. Dir
bo viename dvare .ligi 1942 rų 
birželię mėn. įr po to ligi 1945 
m. liepos men. geležinkelio val
dyboje Faren-Mūritz kaip dar
bininkas.

ntrajam pasauliniam kaJVi pa
sibaigus, rusai jį iš Męcklenbur- 
go (dabar DDR) išvežė į Sibirą. |.iaidojimo apeigas kiplyčioje vo- 
Sugrįžęs į Lietuvą turėjo dirbti kiečių kalba, o prie duobės

'-r-i -i — TT’-r* A-R—rTfR _

yęnp QaiIdorfo ir Scnoenberge, 
ĮjacįttĮąrjgę apskrityje. Dirbo 
įvairiose Įmonėse. 1962 m. pasi
sekė pereiti-į seną tarnybą — į 
geležinkelį Stuttgarte. Čia jis 
išdirbo ligi pensijos 1979 m.

Palaidotas 1983 m. liepos mėn. 
22 d. Dornhalden kapinėse, Stutt 
gart-Degerloch. Laidotuvėse da
lyvavo nedidelis skaičius žmo
nių: žmona su vaikais, giminės, 
kaimynai it- iš Lietuvos kilę tau
tiečiai. Ant kapo sudėta gana 
daug vainikų ir gėlių. Stattgarto i 
Lietuvių Bendruomenes apylin
kės vardu vainiką padėto ir ta
rė atsisveikinimo žodį kunigas 
K. Senkus. Vainikus padėjo ir 
iš Lietuvos kilę vokiečiai (Land- 
smannsehaft der Deutschen aus 
Litauen, Gruppe Badėn-Wūrt- 
tembęrg), Stuttgąrto geležinke
lio valdyba ir geležinkelių prof- I 
sąjunga. .......

Vietos kunigas Zilker atliko
Ofise MMmmk 776-2ME,

sibaigus, rusai jį iš Mecklenbur-

j Backnange. Jis taip pat, kaip-
lietuvių bendruomenės narys,

RADIJO i RIMOS VALANDOJ

INKSTŲ, PŪSLBS IK 
PROSTATOS CH1RURGUA 
2454 WEST 43rd STREIT

9 Skirtumas laiko Londone ir 
New Yorke yra 5 valandos.

* Iviiriy

ANTANAI VILIMAI
T>L 174-1M2 acte 1744994

Nieko kito aš negeidžiu 
dėl šalies mūs. Lietuvos, 
kad paukšteliai imt giedoti

OPTOMETR1STAS 

K A T.R A LIETUVIŠKAI

UIS W. 71* St TeL 717-5149 

Tikriną aki*. Pritaiko akini-y 

ir “contact lenaee”.

— Aldone Deuka? 
Telefu 774-1543

KUO 8:30 iki 9M v*L ryta.
Stotie* WOPA - 149S AM 

tnneliueįame* ii
Marguoti* P arte

Prostatos, ink*tg ir žlapnmn 
taką chirurgija.

- 5025 CENTRAL AVE.
St, Petersburg, Fla. 33/J.f 

Tei. (8132 321-420#

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

.................................

PER KRAUSTYMAI

FLO1DA
---------- -- ---------------3 -------------> ■ |( lifr-WteRr

V

VASAITIS-BUTKUS

i LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

9

v
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue
TeL — 523-3572 - --- .---
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11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois 
Tel. 974-4410
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Užpuolikai — atėjūnai 
kaid apleistų šalį mūs! 
Jie ten ašaras pasėjo, 
pildami naujus kapus.

Kuomet gaisrus užgesinę, 
kraujo dėmes apvalys, — 
vietoje griuvėsių krūvos, 
atgims artojų šalis.
Kad sugrįžusi kregždė 
aplankytų mūs namus, 
suramintų motinėlę, 
kuri verkia dėl sūnaus.

Kad pavasario gegutė, 
Jšrokavus jų vargus,
mums praneštų linksmą žinią, 
kaid1 Lietuva laisva bus! -

kolchoze.
1949 m. vedė Elzę Vąlutytę 

ir su ją gyveno Steponiškių kai
me, Klaipėdos krašte. Iš tos san
tuokos susilaukė dukters Rūtos 
ir dviejų sūnų Viliaus ir Jono.

1959 m. visa Bolcų šeima at
vyko į Vakarų Vokietiją per 
Friedl andą ir pateko i Baden-

kunigas Fr. Skėrys, iš Mannrei- 
mo, lietuvių kalba.

Velionis buvo giliai religin
gas, susipratęs krikščionis ir nuo
latos..lankydavo lietuviškas pa
maldas, kai kunigas Fr. Skėrys 
jas laikydavo Stuttgarte ir

TĖVAS IR SŪNUS -
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidimai — PUna apdraate 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Chvryą 
ir VISA xorteiea.

R. SERINAS. TaL 925-W4S

SOPHIE BARČUS

7159 Sc. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL «M29

tadierdo 8J0 raL vakaro.
Vbo* leido* ii WCKV ctotiee,

‘juietuvos Aidai5
KAZĮ BRAZDŽIONYTt

PENKERIU METŲ MIRTIES SUKAKTIS
. VANCE FUNERAL HOME ’

1424 South 50th Avenue 
Cicero, UL 60650 

TeL: 652-5245
l’RIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

PAUL PAVILONIS
Gyv. Oak Lawn, Illinois

Mirė 1983 m. spalio 5 d., 8 vai. ryto, sulaukęs 80 melų 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno daugelį metų.

Paliko nuliūdę: žmona Alice, pagal tėvus Burbulis, 
duktė Alice Njisiorowski ,jos vyras Richard, posūnis Gerald 
Gedekes, dų ąnūkąi — Mark ir Alison Misiorowski, sūnė
nas Ronald Pąvilonis bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pąšarvotas ketvirtadienį, nuo I vai. popiet 
iki 10 vai. vak., Blake-Lamb koplyčioje, 1727 W. 103rd St., 
Oak Lawn, Illinois.

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

H WHS ftatieK 1110 AM bang*.

W. 71»t Sire*

Ckicsc% HHnoa €4629

Gyvenęs Chicago, Illinois

Mirė 1978 metų ^Jalio mėn. 7 dieną. Palaidotas šv. 
Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Mūsų brangiajam tėyui, seneliui ir broliui JOHN 
G. EVANS pagerbti bus laikomos šv. Mišios šv. M. Ma
rijos Gimimo parapijos bažnyčioje, esančioje Marquelte 
Parke, Clucagoje, 1083 m. spalio 7 d., penktadienį, 
7 valandą ryto. Kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažįstamus atsilankyti į pamaldas.

Mes Tavęs, mūsų brangiausias, niekuomet ne už
mušime. Tu pas mus jau nebesugrįši, jues Šlaks
čiau ar vėliau pas Tave nueisime. r >

Tebūna Tau lengva ši žemelė.

PerrktadjejIj, spalio 7 d., 10:15 vai. ryto, bus lydimas iš 
koplyčios Į St. Germaine parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojamas Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a.a. Paul Pavilonio giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: 
Žmona, duktė, posūnis, anūkai, giminės.

Laidotuvių direktoriai Blake-Lamb. TeL 636-1193.

2424 West 69th Street Tek RE 7-1213

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003

Nuliūdę lieka:
Sūnūs, dukterys, anūkai ir broli*.



Mažėja mūsų automobilistai r ,UVIŠk’ !ftud’ 'Ta! matai' įau, ; ■ r ge r.era laiko, nėra pinigų. Kas 1
Tai vienam tai kitam vyrės-j vo lab: i g'rh jo apdraudimo, man iš lietuviško- spaudos. Dar.

I kompanjja apmokėjo abiejų au- be pasiskaitau amerikonišką 
temebilių remonto išlaidas (apie laikraštį“.
8000 dol ). ; Pamiršau Buffalo lenkų pa-

Patartina visiems automobilių, ar j:eras nu0 taveinos
vairuotojams, kūne sudaužo sa-l^tJieka p;riigų lt.nkiška5 spal.(;tai. 
yo ir kito automobilį, tuoj P®tf-Spėju> atlieka, nes be savos spau 

dos nuolatinio skaitymo neuž
augs patriotinis, gerai savo kal
bą kalbantis jaunimas.

Pakeleivingas

rio amžiaus laikant papilidomus 
egzaminus (test) atsiranda kliū
čių.

Charakteringus nuotykius, per . 
kc4is metus teko praleisti dėl tes
tų matomumo ir šias eilutes ra
šančiam. Per žiūroną skaityda
mos, kur septynios eilutės, ėmiau, 
ir užkliuvau perskaitęs penktą

• eilutę. Tada tarnautoja klausia,
• kurią eilutę matau. Pasakiau, 

kad penktą, ir leido eiti toliau.
Antrą kartą buvo taip, kad pa-

- siuntė pas akių gydytoją. Bet
• . kai aš sugrįžau su gydytojo laiš- 

— < ku, o tarnautoja atplėšusi laišką,
i ■: ten nieko gero neradusi, liepė 
1 vėl stoti prie žiūrono ir skaityti. 
Č Pu šito leido eiti į foto skyrių ir 

išdavė keturiems metams leidi.
» mą.
• ‘ Trečias nuotykis buvo toks, 
I kr-<d 7-tą eilutę skaitydamas, tu- 
' rėjau užrašyti dar ir ant popie- 
r riaus, ką aš ir padariau, šis pa- 
< Įskutinis mano testas buvo prieš 
’ metus laiko ir atrodo, kad akys 
‘ įpasitaisė. Ne akys pasitaisė, bet 
Į to žiūrono pritaikymas, prie akių
• itą vaidmenį suvaidino.
‘ . Paminėtini nuotykiai kitų as- 
■■ menų tuo pat reikalu. Yra ir to-
• kių nuotykių, kad pasiunčia
• Žmogų pas akių gydytoją, kuris

į laišką ką tai Įtepa ir trugdo 
gauti važiavimui leidimą.

. Paminėtini didesni Įvykiai, ku
rie liečia automobilių aksiden-

‘ itus. Kuomet vienas kitas per 
" neapsižiūrėjimą pervažiuoja rau- 
"/tonas šviesas, ir sudaužo kitą 

;bei savo automobilį, tuomet, daž. 
jhiausią, kuriam laikui važiavi- 
jiną suspenduoja, ir po to reikia 

-j^auti leidimą.
/ Yra ir tokių savotiškų važia
vimui egzaminų, kai vienam 
keleiviui, bekeliaujant per Illi
nois valstiją, pareikalavo išlai
kyti važiavimo egzaminus. Eg
zaminai buvo toki: įvažiuoti i 
kokį tai kreivą garažą ir per 
nustatytą laiką apsisukti ir iš
važiuoti.

Vienas mano gerai pažįstamas 
taip pat pervažiavo raudonas 
šviesas, sudaužė kito ir savo au
tomobilį, bet jis tuogaus. krei
pėsi į advokatą. Rezujtatai bu

kreiptis j advokatą, nes anie( 
daug geriau žino trafiko taisyk
les L. Naikus i

BUFFALO, N. Y
Ar

RIAL MTAT1 fok SAMI

1

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMU PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

» NOTAR1ATAS • VERTIMAL

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA -

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMTNAJOL 
IR HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS LšSIMOKtJTMAIR 

DtL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

2212 W. Cermak Road Chicago, DL TeL 847-7747
Amerikoje gimę ir užaugę 
lenkai kalba lenkiškai?

“Naujienoms” Nr. 183 paskel
bus žinutę iš Buffalo, N. Y., apie ! —Penktadienį, spalio 7 d 
patriotiniai dekoruotas lenkų 7 v-j vak, Lietuvio Sodybos sa- | 
valgyklas, tavernas, teko lanky- lėje įvyks chicagos Lietuvių 
tis Čikagos lietuvių tavernose,*'- - ■
užeigose. Gal į blogas pataikiau 
užeiti, bet jose visai nieko ne-1 
matyti, kas primintų lietuvišku
mą. Lenkai ne tik primena, bet 
šaukte šaukia, kad jie lenkai.

Spaudos klubo narių susirinki
mas. Bus įdomus pranešimas. 
Visi nariai privalo dalyvauti.

Valdyba

— Upytės klubo susirinkimas
Lietuviškoj tavernoj čikago-- tūrėjo įvykti penktadienio va

je buvo daug žmonių, net jau-! ^are> ^>el susirinkimas atidėtas 
nesnių. Jie tarpusavyje garsiai, vienai savaitei —- spalio 14 d. 
kalbėjosi angliškai. Paklausiau, vakarui toje pačioje vietoje, 
ar moka lietuviškai. “Šiur, šiur 
aš moku. Ans visai gerai ųioka, 
ir va, jo vaikas gerai moka iie-jpos susirinkimas įvyks šešta-j 
tuviškai kalbėti”^ — atsąkė. } dienj} spalio 8 d> 12 vai.( Great:

Paskui paklausiau, kodėl nė- j America Savings & Loan. (buy. ■ 
kalba lietuviškai, jei moka. Jie i Chicago Savings) bendrovės pa- 
atsakė: O kodėl lietuviškai irai- talpose, 6201 S. Western Ave.,

Valdyba

— SLA 134-tos Moterų kuo-'

rinkli gero parlamento. Išrink- 1 priklausą plaukiktai dėl infor- 
*• tieji dar vadovausis kai kurių * 'To,; ’’ 1~o+

senų partijų idėjomis. Bet kai 
bus renkamas sekantis parla
mentas ,tai jis bus daug geres
nis. Tada turkų kariai galės rū
pintis tikfai krašto saugumo rei
kalais, o ne demokratinės san
tvarkos išlaikymu.

bėti, kad mes galime ir angliškai 
kalbėti. Ar ne tas pats”? .

Išsigandau. Mano sutikti Či
kagos lietuviai; jei kalbėjo lietu
viškai, tai amerikoniškai galvoįo.

Būnant Buffalo, N. Y., lenku 
klubuose, tavernose maniau yra!, 
atvykę jaunų lenkų ekskursijų 
iš Lenkijos. Jauni lenkai puikiai 
kalbėjo lenkiškai, net lenkišku 
akcentu.-.Paklausus, ar jie nese
niai atvažiavo iš Lenkijos,' gal“ 
atostogų ar mokslui, jie atsakė,-’ 
kodėl taip klausiu. Sakau, jūs 
labai gerai lenkiškai kalbate. 
“Ponas, mes esame čia, Ameri
koje gimę. O laikiškai, aišku, 
katdl gerai kalbama, nes esame 
■lenkai”.

Greta manęs Čikagoje taver-j 
noje sėdėjęs lietuvis tą vakarą kitas partijas, jeigu jiems pa- 
pragėrė keletą dolerių. Jo pa- liks..;Paskutinis pranešimas sa
kiausiai!, ar prenumeruoja lie- ko, kad turkai dar negalės iš-

Chicagoje.. Visos narės kviečia
mos dalyvauti. Bus kavutė.

Valdyba
i 1983 m. Š. A. Pabaltiečiy 

plaukymo pirmenybės
1933 m.Š. Amerikos Pabaltie-

žemi — F«rd«lin*< 
IL I ST ATI FOR SALI

INCOME TAX SERVICE
B529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

KAM MOKĖTI NUOMĄ? 

GERIAU SKOLĄ.

Pajamų bungalow — 1% aukšto mū-

maeiju gali kreiptis į bet kurį 
.sporto klubą ar tiesiai į A. Gri-j 
garą. __

Visi lietuvių sporto vienetai ir 3 butai: 1 su 2 mieg. Garažas, 
pavieniai plaukikai skatinami Marquette Parko centre. Nebrangus, 
šiose varžybose skaitlingai daly
vauti.

ŠALFASS-gos Centro
Valdyba

IRANAS NELEIS KIŠTIS 
Į PERSIJOS ĮLANKĄ

TEHERANAS. — Irano pre-

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

ŠIMAITIS. REALTY i

ELEKTROS {RENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

jarmtuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTI! 

, 4514 S. Taiwan Avė.
Tai. 927-3559

D i M E Š I/O
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automeWlie 

Liability apdraudimas penalais 
karas. Kreiptis: 

A. LAURAITI!
So. ASHLAND AVL 

TeL 523-8775

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

... TeL: 436-7878
5 ;čių plaukymo pirmenybės- įvyks p židentas Ali Cha-

1933 m. lapkričio 13 d., sekmą- menei pranešė gajjamentui, kad
I dieni, Garden City High School Iranas -

Ira'ho reikalus' Persi
Prieš kurį laiką JAV paskel-’

-bė, kad/jei kovodaihas su Ira-j------------ ------------------- ii
ku, Iranas sustabrRTų laisvą FIRST RATE CLEANING! 
prekybos laivu judėjimą Persi-Į DEPENDABLE WOMAN .1

TURKAI PANAIKINO
BUVUSIAS PARTIJAS

:• '• -t T"

ANKARA.— Turkijos vyriau-’ baseine, 6500 Middle^Belt K(£; 
sybė prieš dvi savaite^.-’paskel- Garden City,’ Mich., (Detroito

1933 m. lapkričio 13 d., sekinu
aim kištis į ' _______ ______

os įlankoj. HFLp WANTED -

j bė sąrašą žmonių, kurie nega- vakarinis priemiesti?)'. Varžybas, 
vykdo LSK Kovas.

Varžybų'pradžia — 11:00 vai.- 
ryto. Registracija — nuo 10:09 
vai. r.'

Varžybos bus vykdomos šiose’ 
sj klasėse: Vyrų ųr moterų (15' 

Į m. ir. vyresni), Jaunių A (15—j 
Visos senos partijos išbrauk- 1 m.), Jaunių ir mergaičių B (13

Tl lės, kandidatuoti lapkričio 6 die-Į 
i nos rinkimuose. Spalio 4 dieną j 
paskelbė.sąrašą politikų, kurie' 

’ galės kandidatuoti į naują Tur- • 
kijos parlamentą. Už kelių die-1 
nu bus paskelbtas papildomas j 
galimų kandidatų sąrašas. i

Įtos, bet turkai galės sudaryti ■ 16 m.)/Jaunių ir'mergaičių B (13

FEMALE
Darbininkių reikia ' -0

Dengiame ir taisome visu ri\ 
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 

434-9655 ar 737-171

jos -įlankoje/ tai .-Aiųerika ini- 
tusi priemonių ląįyų judėjimui 
ginti. • . -3 j

■ Irano prezidentas ątsakė, kad 
jeigu'Amerika arlsuH kita vals-

■ tybė kištųsi į Irai^ politiką, tai 
tada ' Iranas ' im^thsi priemonių 
prieš Ameriką. Tranas tada su
stabdytų' visą savo naftos išve
žimą Į laisvąjį pasaulį; Dabarti
niu metu Iranas laisvąjį pasau- 
lL_aprųpina^ 1 /6-vartoj amų de
dalu.

<

Needed to work Mondays, Wee-
nesdays & Friday mornings.

Occasionally overnight.
Must be flexible.

Love animals.

EXCELLENT SALARY
(LOOP LOČATON) , , . . ;

CALL MRS. O’SULLIVAN i
943-6409 i | !

' n

FJ|

C (11—12 m.) ir Jaunių bei mer
gaičių D (10 m. ir jaunesnių).

Programa apima visus stilius, 
šuolių į vandenį nebus. Am
žiaus klasifikacija nustatoma 
pagal dalyvio' atūžiu Varžybų 
dieną. -.
T> 1 • * • ?vŽ*^
Dalyvavimas atviras visiemsTJę 

tuvių, latvių ir estų plaukik®^.
' F Ik? : ■

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

g tothat’s no:_
■J .

šnekat.
c 1983 Dcrsrv Laboratories. Division ai 
Sendoa, Inc., Lincoln, Nebrash 6350L

KOVOS DĖL LIETUVOS

Aleksas Ambrose,r • * • *

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

„Chicagos lietuvių istoriją _ 
(1869 —1959 metai), 

664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina ?15.

Persiuntimas — SI.
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

—A

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

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

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

lapkričio 5 d.. paS ŠALFASS-gės < 
Plaukymo Komiteto vadovąjAn. 
taną Gri garą, šiuo adresu^L -'.

<Mr. Antanas' Grigams, ■ 31403;
Aru'ta Dr., Warren, MI 48093. 
Tel' -"(313j 268-0585. : .. .■

Smulkios informacijos praneš
ta visiems klubams. Klubams ne-

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

/

TAISO ORO VĖSINTUVUS, j | 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO j 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS ' 

BEI KROSNIS. ;
Herman Dečkys 

Tel. 585-6624

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštui

Į- P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 
Į j Chicago, IU. 60632. TeL YA 7-5988

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Ave.
(312) 776-8700 .

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, TeL 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

For constipation relief tomorrow
Iab> EY.I A Vreach forEX-LAXtonight. ,

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 label and follow 
directions.
C Ex-Lax, Inc.. 1982

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose jralima panti nepaprastai įdomius gydy
tojo, Tisvomėnėe veikėjo ir rašytojo aUiminimua

Dr. A. Gusae® — MINTYS IR DARBAI, 259 pel., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 

ruafrūptnimą-------------------- ---- --------- . 83.00
Dr. A. J. Gusaen»— DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 

grožis. Kietais viršeliais 
Minkštais viršeliais, tfk 

Dr< A. J. Gusmo — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_

G«Jims taip pat užsakyti paStu, atsiuntus čekį arba 
mooey orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant SI parsiuntimo HOaidoma,

8400 
83.00

K2.0C

Naujienos, 1739 S. Halsted St — Kosta Rikes prezidentas

— Naujienos, Ch^agd, Š, DDL Thursday, October 6, 1083

vadams. Kosta Rfkos gyvento- j —
jams įgriso diktatūros baimė. PIEKiTl JAV TAUPYMO EONUS

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonše 

/WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis. ' #

• Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

Homeowners Insurance
Good service/Good price 

F. Zapolis. Agent 
320814 W. 95th St

Everg. Park, III. 
60642 - 424-8654

a

Miko šileikio apsakymu 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 pas 
autorių: 6729 So. Campbell 

Ave., Chicago, IL 60629.

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nuo 
9 vai ryto iki 6" vai vakarą 

Šešta d.: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimu.

TeL 776-5162 ■ 
1649 West 63rd Street 

Chicago, HL 60629

ADVOs/tu DRAUGIJA 1

ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos:

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

•606 S. Kedzie Avė.
Chicago, II. 60629

TeU 778-8000


