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DR. STASYS A. BAČKIS LANKĖSI 
VALSTYBES DEPARTAMENTE

Baltijos valstybių atstovai nizacijos. 
lankėsi Valstybės, departamente. 
1983 m. rugsėjo 28 d. p. Mark 
Palmer, Valstybės sekretoriaus 
asistento Europos reikalams pa
vaduotojas, priėmė Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos atstovus ■— 
S. A. Bačkį, A. Dinbergs ir E. 
Jaakson. Pasimatyme kartu da
lyvavo naujasis Rytų Europos 
ir Jugoslavijos biuro direkto
rius d? Richard Combs, Jr., bei

P-

BRITUI TEKO NOBELIO
LITERATŪROS PREMIJA

Lietuvos pasiuntinybės žinios

NORI, KAD F. MARCOS 
PASITRAUKTŲ

MANILA, Filipinai. — Sosti
nės gyventojai reikalauja, kad 
Filipinų prezidentas F. Marcos 
pasitrauktų iš prezidento parei
gų. Filipiniečiai yra įsitikinę, 
kad jis vis dėlto buvo prikišęs 
nagus prie senatoriaus Benigno 
Aquino mirties.

Aukščiausio. teismo pirminin
kas, vadovavęs komisijai sena- 

Pa’ toriaus nužudymo, aplinkybėms 
liesti aktualieji Baltijos valsty- ’ ■
bes liečia reikalai. 

* * *
Š.m. rugsėjo mėli. 30 d. po

nia Bush, viceprezidento žmo
na, surengė viceprezidento rezi
dencijoje pietus diplomatinių 
misijų šefų žmonų garbei. Į vai
šes buvo pakviesta ir jose daly
vavo p. Ona Bačkienė. 

* * ♦
Spalia 5 d. priešpiet įvyko 

JAV Kongreso jungtinis Sena-

rius p/ Richard Combs, Jr., 
Baltijos skyriaus vedėjas 
John W. Zerolis.

Pasikalbėjimas ; užtruko 
minutes, kurio metu buvo

. ištirti, nepatenkintas, kad pre- 
; zidentas pareikalavo kuo grei- 
' čiau baigti,apklausinėjimus. Jo 
pasitraukimas iš pirmininko pa
reigų sukėlė didesnį įtarimą.

Ketvirtadienį 3,000 žmonių 
susirinko sostinės didžiojoj gat
vėj, apsupo- atvestus artilerijos 
karius ir su jais nusifotogra
favo.

STOCKHOLMAS, Švedija. — 
Nobelio literatūros premija bu
vo paskirta pražilusiam ir barz
dotam britų rašytojui William 
Golding už “Musių karalius’’ 
novelės sukūrimą. >

Pasirodo, kad britų rašytojas 
Golding yra parašęs keletą vei
kalų ap e gamtą ir žmogaus 
charakterį. “Musių karalius’’ 
buvo išleistas knygos formoje 
1950 melais, šitas jo veikalas 
buvo išverstas į kelias kalbas, 
bet tiktai paskutiniais mėnesiais 
literatūros specialistai atkreipė 
ypatingą dėmesį į seną rašytoją, 
užmiestyje gyvenantį su gerokai 
senstelėjusia savo žmona.

Nobelio premiją skirstantieji 
akademikai tarp savęs gerokai 
pasiginčijo, kai skyrė 72 metų 
amžiaus rašytojui, literatūros 

. premiją.

— Chicagos mokytojai būtų 
daugiau laimėję, jeigu būtų dir- i 
bę. Reikalauja, kad jiems pa-j 
keltu algas, kai miesto iždas!- o 1 J

tuščias.
Prezidentas R. Reaganas Washingtone tariasi su Sau

gumo komisijos nariais apie įvykius Libane.

RAKETA, VEŽAMA ANT ŠEŠIŲ RATŲ, 
PASIEKS TAIKINĮ UŽ 75 MYLIŲ 

SOVIETŲ RAKETAS GALI KONTROLIUOTI PATYRĘ 
SOVIETŲ KARIUOMENĖS SPECIALISTAI

Š. AIRIJOJE ŽUDYNĖS

WASHINGTON, D.C. — Ge
rai informuoti Amerikos ka
riuomenės sluoksniai patyrė, 
kad Sovietų valdžia duoda Siri
jos vyriausybei pačias naujau
sias Sovietų atomines raketas, 
kurių dar neturi ir Varšuvos 
pakto valstybės. Šios valstybės 
turi 40 mylių siekiančias atomi- 

■ nes raketas, bet jos buvo neto- 
j bulos, nepataikydavo į taikinį ir 
i ne visuomet sprogdavo.

Dabar Sovietų kariuomenės 
vadovybė turi pasigaminusi 75 
myilias atomines raketas ne
šančias kanuoles. Jos buvo pla
nuojamos taikyti Izraelio karo 
jėgoms, jeigu izraelitai būtų 

j besiryžę maršuoti į šiaurę ir 
padėti libaniečiams išstumti Si
rijos karius. Rusai žino, kad Si
rijos kariai yra nepasiruošę ope
ruoti šias raketas. Jeigu tai bū
tų reikalinga, tai atvežtas rake
tas galėtų aptarnauti patys 
rusai.

Jeigu šios rusiškos atominės

vadovybė pranešė drūzams, kad 
jie turi nutraukti visus ryšius 
su palestiniečiais. Jeigu drūzai 
nepajėgs tai padaryti artimiau
siu laiku, tai izraelitai žygiuos 
į šiaurę ir drūzams padės at
likti šį darbą.

Sekretorius Shultz ketvirta
dienį grįžo į Washingtona, kad 
galėtų informuoti prezidentą 
apie naujas Sirijos kovos prie
mones. Rusams dar užtruks, 
kol jie galės apmokyti Sirijos 
karius. Naujas raketas gali pa
leisti patys rusai. Iš Sirijos pa
leistos, šios raketos gali pasiekti 
bet kurią Libano vietą. Tai reiš
kia, kad jos galės pasiekti ir 
Amerikos marinus, saugojan
čius Beiruto aerodromą. Tos ra
ketos pasieks svarbesnius Izrae
lio miestus. Tos raketos galės 
pasiekti ir Amerikos karo lai
vus, esančius tarptautiniuose 
vandenyse, visai netoli Beiruto.

kuriame kalbą pasakė Vakarų 
Vokietijos prezidentas dr. Kari 
Carstens. Valstybės- sekreto
riaus kyietįm^f taįbe?|$sėdyj e 
dalyvavo ĄĖietiWos'^t^p&s. dr.

BELFASTAS. — Ketvirtadie
nį ginkįugti žmonės nušovė du 
policijghfe^Š^Jie -užėjoife^rau- 
tuvę,|j^ųudfh. saldainii^^^yėj

• .3: - -.y-—- 7 išėjo mW j i
S. A^/Bačkis kartu su . vięųį dip- prįe gretimo »jš kiėm<d?įt^ 

iž. Į vyrai Ipaleidoį į\ jįį^yęvolvenų
■ šūviųk. įr -\ąetoj'eĄŽtąušė. Šiais 
metmšiših.ufes Airijoj jau žuvo

*• J .« ' '

»- <?•-* - 2^**^ *4- r* ji TŲ’LAKŪNAI NESKYRĖ KELEI-J raketos bus. pavartotos bet ku-
iftina?' kad* filipiniečiai per- i TTT-,TTA tt » rianie Sirijos fronte,, tai pakeistvirtina^" kad TiUpiniecTai per

daug kritikuoja prez. Marcos. J

lomAtinių misį^-šėfaiąį
Y Y ■' ■< r-'
rugsėjo O-d^^gasH_  _____ _____ _ -j-j ,___________

na Kaiedręje įvyko/TiIniaIdos 49 žnlonės.’ ‘ 
užįžuvusiuj tugšėįįi.r Rugsėj0 į'dien, B Maze ka
tu numuslanM 5Pietą. Korėto j. m0 bįį0 kaIMsi. gian. 
lėktuve. Jose-tfals-vąvodim jn jau.va sėdi už 
dentas ir ponia Reagan, kala- , )9 ik; jio meto dar
neto bei JAV Kongreso narni nestiąa01L Policija krečia aplin- 
ir diplomatinio korpuso atsto- kiniu- raieslelįus> pavienius 
vai, kurių tarpe buvo Lietuvos 
ir Latvijos atstovai.

* * * I
Mirus buvusiam Belgijos ka

raliui Leopoldui III. š.m. rugsė
jo 25 d. Lietuvos atstovas dr. S. 
A. Bačkis pareiškė užuojautą, 
pasirašydamas Belgijos ambasa
doj užuojautų knygoje.

* ♦ ♦

Valstybės sekYetorius ir po
nia Shultz pakvietė Lietuvos 
atstovą ir p. O. Bačkienę daly- ■. 
vauti š.m. spalio 29 d. 23-me 
Jungtinių Tautų koncerte ir va
karienėje. šios iškilmės rengia
mos minint 38-ąją Jungt. Tautų 
Organizacijos sukaktį ir pager-, 
biant diplomatinių misijų prie 
JAV šefus bei ambasadorius 
prie Amerikos Valstybių Orga- 
f " ■ ~~~ 1 -Tuur- 1

;slva$»Į? ^'vOsjnuosprendį dėl Be? 
h užudy mo.

? ’.— Vidaus reikalų sekretorius 
James Watt rengiasi pasitrauk
ti iš pareigų. dėl kvailo pareiš
kimo. Jis kalbėjo: negalvoda
mas. Pasirodo, ksd reikia pagal
voti, kokį žodį leisi iš burnos.

VINI0 LĖKTUVO NUO KARINIO
SOyiETU LAKŪNAS ŠOVĖ Į P. KORĖJOS KELEIVINĮ

.LĖKTUVĄ Iš APAČIOS, PO DVIEJŲ VALANDŲ
įjos keleivinis lėktuvas jau būtų ,-je prieš/Libaną, tai amerikic- 
buvęs tarptautinėje erdvėje.

Sovietu šaudvmo kam- 
pas netikslus

j kovos eigą.. Amerikiečiai buvo 
..nusistatę atominiu ginklų ne- 
.vartoti Artimuose Rytucfce. bei 
'jeigu juos,pavartos Siriją kovo-

melyje. Manomą, kad ten dar 
slapstosi pabėgę kaliniai. Poli
cija tuojau apsupo kaimelį, vis-

ūkininkus ir galimas slapsty- ką iškrėtė, bet nerado kitų ka- 
I mosi vietas. Viršuj aprašytoji linių, nesučiupo ir .tų dviejų, 
nelaimė vyko Meadowland kai- kurie nušovė policininkus.

KALENDORĖLIS

Spalio 8: Brigita, Daugis, 
Taidas, Endinė, Lindė.

Spalio 9: Dionizas, Eglė, Ar
gone, Valstikas, Pilė. Krytis.

Spalio 10: Pranciškus, Jaunė, 
Lietargis, Vėjonė, Smagė, Bu
tautas.

Saulė teka 6:54, leidžiasi 6:22.

Orii šiltas, vėjuotas.
Dr. Stasys A. Bačkis ir žmona JAV-se atstovauja 

nepriklausomą Lietuvą.

WASHINGTON, D.C.— Karo 
aviacijos specialistai, sudėję vi
sas turimas žinias apie rugsėjo 
1 dienos naktį Kamčatkos ir 
Sachalino padangėse vykusias 
rungtynes, priėjo įsitikinimo, 
kad Sovietų lakūnas šovė į visai 

' neatpažintą Pietų Korėjos lėk
tuvą.

• ) Nustatyti yra šie faktai: ke-
• leivinis Pietų Korėjos lėktuvas I 
įskrido į Sovietų erdvę, praskri
do visą Kamčatkos pusiasalį, 
įskrido į Ochocko jūrą ir pra- 

Į skrido didelę Sachalino salos 
j dalį, rusų lakūnų visai nepaste- 
l betas. Pietų Korėjos lėktuvas 
Į ištisas dvi valandas buvo Sovie- 
j tų erdvėje, liet Sovietų lakūnai 
> jo nebuvo matę.

Sovietų lakūnai malė Ameri- 
i kos žvalgybinį lėktuvą, tuo pa- 
[ čiu metu praskridusį pro Kam
čatkos erdvę, kurį rusai paste
bėjo, bet jam nieko nedarė, nes 
nebuvo jų erdvėje.

Bijojo, kad lėktuvas 
nepabėgtų

Pasikalbėjimai tarp Sovietų 
lakūnu, užrekorduoti iš keliu 
distancijų, Amerikos lakūnų pa
stabos ir įvairūs japonų specia
listų daviniai rodo, kad Sovietų 
kariuomenės vadovybė veikė 
tamsoje ir dideliame sumišime. ( 

Sovietų kariuomenės vadai ir 
lakūnai buvo įsitikinę, kad į jų 
erdvę įskrido Amerikos lėktu
vas, praskridęs virš Sachalino 
salos gale įrengtų tvirtovių. 
Rusas lakūnas paleido raketą į 
Pietų Korėjos lėktuvą iš apa
čios ir ne iš to paties aukščio.

Grąžintos sunaikinto lėktuvo 
dalys rodo, kad rusai į jį šovė 
iš apačios, nes bijojo, kad Pietų 
Korėjos lėčtuvas visai nepabėg

tų iš jų kontrolės. Jeigu rusams 
Į būtų reikėję pakilti iki korėjie

čių aukštumos, tai Pietų Korė-

čiai turėtų keisti savo planus.
Valstybės sekretorius George 

Shultz ketvirtadienį gana ilgai 
kalbėjosi su Saudi Arabijos

Aviacijos specialistai tiksliai princu, kuris yra gana gerai in- 
nustalė. kokioje aukštumoje formuotas apie Artimųjų Rytų 
buvo Pietų Korėjos lėktuvas,' reikalus ir stengiasi tarpinin
kai į jį buvo paleista naujoji kauti Libano nesusipratimams 
elektroninė Sovietų raketa. La
kūnai taip pat žinojo, kokioje! 
aukštumoje buvo Sovietų lakū
nas, kai jis pradėjo šaudyti. 
Amerikiečiai nustatė, kokiu 
kampu Sovietų lakūnas palei
do raketą.

Amerikiečiai anksčiau žinojo, 
kad Sovietų aviacijos apskaičia- jėgų iš dabartinių pozicijų, kol 
vimai buvo netikslūs, bet Pietų 
Korėjos keleivinį lėktuvą sunai
kinęs rusas taip pat šaudė ne
tiksliu kampu.

Nėra ko stebėtis, kad vyriau- 
sias Sovietų aviacijos vadas 
marš. Kirsonovas, patyręs apie 
visą rugsėjo 1 d. naktį vykusią 
tragediją, rado reikalo atleisti 
iš pareigų visą Sovietų aviaci
jos vadovybę Kamčatkos-Sacha- 
lino srityje.

išspręsti;

Sirijos prezidentas yra pasi
ryžęs sustabdyti izraelitus, .lis 
nenori kalbėti apie Libaną, kol 
Izraelio karo jėgos be sąlygų vi
sai nepasitrauks iš Libano. Tuo 
tarpu Izraelio kariuomenės va
dovybė nesirengia atšaukti savo

GENERQLAI LEIS LEŠEK 
VALENSAI IŠVAŽIUOTI

VARŠUVA. — Lenkijos k£- 
riuomenės vadai nepatenkinti 
Nobelio taikos premijos komite
to nutarimu paskirti tą premiją 
Lešekui Valensai, bet jie duos 
jam leidimą, kad jis galėtų iš
važiuoti į Norvegiją ir atsiimtų 
jam priklausomą premiją.

— Išvažiuoti Jūs leisite, bet 
ar leisite sugrįžti? — paklausė 
Valensa, kai jam buvo pranešta 
žinio apie leidimą išvažiuoti.

Tvirtinama, kad Nobelio tai
kos premijos komiteto nariai 
turėjo galvoje Valensos drąsą. 
Kiti lenkai bėga iš Lenkijos, tuo 
tarpu Valensa, beveik ištisus 
metus pasėdėjęs “uždarytas”, 
nedarė jokių nuolaidų genero
lams ir pasakė jiems į akis 
daug teisybės. Bet svarbiausia, 
kad jis paskelbė darbininkų 
streiką, įvedė darbininkų uni
jas be komunistinės vadovybės. 
Dabar, aišku, tos unijos išval-

nežinos, kada Sirijos ginkluotos
pajėgos pasitrauks iš Libano.

Be to, Izraelio kariuomenės ky tos, bet lenkai jas atsimena.

MEDITERRANEAN
LEBANON

Ashmura 
ana

Haifa

AHit

Sh* fa ram

DAMASCUS
GOLAN

^heights
Masaoda

; .f SYRIA
MohjaryCx\

Boutmiye

Ketvirtadienį Pekine pra
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— Kalėjime laikomos mote-^ 
rys labai lengvai pamyli kali
nius ir susituokia, bet jos abe
joja, ar vedybos bus pastovios.
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Sirija gauna atominiu kanuoliiį iš Sov. Sąjungos.



ARABAI ESĄ MODERNINIO 
LAIKRODŽIO SUMANYTOJAI

Šiandien laikui matuoti turim, 
labai parankų prietaisą, laikro-j 
uzių vadinamą, KaiKioazių yiaį 
visu^ių: ant sienos
binamų ir Kišenn^e nešiojamų.! 
jų ^*u, ne Lik iaiKU louaricjų, j 
LCv u vuiūlKZto UiUSUliCių.

bie paiKcu pAiėiaiSdi ne i^i 
GdU^aiH miKiivV, juo> gudrus 
žmones sumanė.

i\oi žmones neturėjo laikro- Į 
ciZau, laiKų nusuuyaavo naktį is Į 
zvąigzuzių, piziiutję Kacai jos 
teKa u ieiQ-uu;>i, o cueną — is 
suuies. ViUudienį susekdavo is 
šešėlio, kada jis esti trumpiau- 
siao. tam tjKbiui kaldavo t ze- 
mę siifcous. JLs jų seseuų suvok* 
uavo ir kiltis dienos tarpus, rs 
žvaigždžių ir saules, supiaiita- 
ma, galeuavo numatyti iaiKą uk- 
tai giedroje.

Matuot raiko tarpams dar ži-

Dar 17 amžiuje tokius laikro
džius vanodavo jūrininkai.

vaiomi svoiiais laiKriaziai at
sirado ruropoje tik 11 am
žiuje. Juos atgabeno arabai, 
riiuiuosiuose tos rūšies iuikro- 
jziuose ratų, pne Kurio būdavo 
pritaisyta ruuyKlė, sukdavo svo- j 
ris, pakabintas ant virves, ap- 
sukio.^ aplink rato volą. Sun
kus daiktas, paleistas kristi, kr in
ta vis greičiau ir greičiau. Kad 
svoris vaiytų ratą lygiai, ne 
taip, Kaip pats noietų kuša, ouo- , 
davo ratui savo dantimis suki-’ _ inet ui ’ vieną, tai į kirą pusę, 
luo buau leisdavo laikrodžio 
ratui suktis tik tuo greitumu,» 
kokiu reikdavo, ir priversdavo 
suktis lygiai, ir vienodai varyt1 
i oaykię. į

1 rėk vandeniniai, tiek ir smė^ j 
. . . . iliniai laikrodžiai ne visai pati-

loję senoveje vartodavo vande
nį—js iiiolo leisdavo palengva la
šėti vandeniui. Iš to, kiek vanues 
inLe nusekę, sužinodavo, kieK 
laiko piaeję. Kadangi, juo m. 
oaš punešiUs, juo vanuuo grei
čiau teka, tai tam reikalui imua- 
vo inuą kūgio pavidalu ir jį sta
tydavo piaciu galu į viršų. Van
deniui tekėti darydavo sKylelę 
smailygalyje. Tokiame inde 
vanduo slugdavo lygiai.

Tekančiam iš iniub vandeniui 
dažnai duodavo sukt ratą, tam 
laiehui kitą, o to kito lateįio 
asis sukdavo rodyklę, Kuri, kaip 
ir mūs laikrodžiuose, rodydavo 
valandas. Sukti rodyklei Dūda
vo ir kitų, dar painesnių įtaisų.

Vanaenmiai laiKrudžiai buvo 
vartojami Arabų krašte ir Ki
nijoje. Europoje jų atsirado tik 
viduramžyje. Venecijoje 16 am
žiuje buvo pastatytas aikštėje 
vandeninis laikrodis labai pai
niai ir gudriai įtaisytas — kas 
valanda pasirodydavo trys ka
raliai: sveikindami Motiną šven 
čiausią ir skambindami varpais.

Rodos, kiek . vėliau buvo . iš
rastas smėlinis laikrodis. Imda
vo stiklinį, viduryje susmauktą. 
irudtą. Vieną jo pusę pripildavo 
smėlio, kitu galu statydavo ant 
stalo.

Smėlis palengva byrėdavo per 
sąsmauką iš pilno galo į tuščiąji. 
Kai visas subyrėdavo Į kitą pu
sę, indą apversdavo, statydavo 
kitu galu. Iš to, kiek kartų tek
davo apversti indą, numanyda
vo. kiek laiko praėjo.

Tokius, laikrodžius vartoda
vo Graikijoje, o paskui ir Va
karų Europoje. Viduramžių da
bitos dargi nešiodavo tokius laik 
rodžius. prisirišę juos prie kelio.

kimai matuodavo laiką. Be to, 
jie buvo reikalingi nuolatinės i 
prieki ui os. Ne visai tikrai ei-! 
davo ir laikrodžiai, svorio varo-; 
mi, tokie, apie kuriuos ką tik' 
buvo kalDama. Jie buvo reika
lingi išradimo, kurs geriau val
dytų rodyklių sukamus ratus, 
verstų juos suktis visai lygiai.; 
Tokį išradimą yra padaręs Kris- J 
jjonas Hiuigenšas.

Kristijonas Hiuigensas gimė j tuomet mes padarykim šitaip. 
1629 m. Hagos mieste, Olanai- Tamsta duok man vieną svarą 
joje. Jis buvo pasiturinčių tėvų į 
cianus, išėjęs aukštąjį mokslą.: 
Dar Galiliejus, 16 amžiaus moks. ; 
lininkas, buvo pastebėjęs, jog į 
ounkus daiktas, pakabintas ant 
siūiO, visai iygiai supasi į vieną į 
ir kitą pusę. Iš to Gaidiejaus • 
pasteoejimo, fliuigenas sumanė,, 
lą švytuoklę, kurią šiandien mū-; 
tome mūsų sieififfittose laikro
džiuose, ir pristatė ją švytuot,; 
saugot, kįiKi laikrodžio rateliai 
suktųsi visuomet lygiai greitai. v v O- O

štai kaip jis tatai padarė: i
Ratą, kurį suka svoris ir kurs į 

varo laikrodžio rodyklę, jis pa- 
darė su įžambiais rinteliais,. Prie'- 
švytuoklės prijungė šakutę su į 
2:kableliais, kurie, supantis švy. : 
tuoklei, stabdo rateli ir leidžia 
pa>is.ukt jam tik per vieną rin- • 
te)į kaskart, kai švytuoklė svirs- : 
telia i viena kuri šoną ir atgal. ' 
Lygiai švytuojant švytuoklei, 
vienodai sukinėjasi ir ratelis ir 
jo volelis varo todyklę. | 

Beveik vienu metu su sieni- į 
niu laikrodžiu išrastas ir kiše
ninis laikrodi 
toninius laikrodžius 
dirbti pradžioje 16 
šiuose laikrodžiuose 
jėga eina plieninė

IKRĄ VALGOMA SU ŠAUKŠTU
Arkadijaus Averčenkos groteską

Kulakovas stovėjo prieš deli- Tamsta gi svečias, 
katesų krautuvės pardavėją ir 
stebėjosi.

—r Pusseptinto?! Bet juk tai 
reiškia nertis iš kailio! Klausy
kite, Michailo Polikarpičiau,

pačios geriausios ir kas liks ry
toj pasvėręs paimkit atgal. Kiek 
suvalgysiin, už tiek sumokėsiu, 
gerai? Nes, matote, tamsta, mes 
to dalyko nė vienas nevalgome, 
bet mes laukiame svečio. Taigi, 
d;,l to svečio, įgerai?
. — Kad tave kur gegutė pa
gautų! — pamanė delikatesų 
pardavėjas, bet į klientą atsi
sukęs pasakė:

— Hm! Tiesą pasakius, tas 
neišeina gerai. Bet kaip tams
tai, senam klientui... Griška, 
atsverk ikros!

Kulakovas nusivedė 
prie stalo.

—-xGal vieną šnapsitrką?
Svečias žinovo žvilgsniu 

žiūrėjo stalą ir atsakė.
— Aš mieliau konjaką. ; 

stiklą prašau, į tą didesnįjį.
Kaij) norite, — atsakė Ku

lakovas a t s i d ū sėdamas. —

svečią

ap-

1 šį

rateli. Ratelio sukimąsi valdo 
krypčiųjanti.s i abi puses ratelis, 
kurs atstoja čionai švytuoklę.Netobulus ki-

pradėta; Tą ratelį sumanė pritaikint tas 
amžiaus, t 
varomąja 

susukta
plunksnelė, kuri tiesdamos! suka

pats Hiuigensas, nors jis buvo 
keleliais metais anksčiau išras
tas ir kito mokslininko — Kuko.

V. P.

Jis įpylė į stiklą, palikdamas 
per porą pirštų iki viršaus ne- 
dapiltą.

— Pilną reikia pilti, visuomet 
pilną! — šūkterėjo svečias ne
juokais ir rodomuoju pirštu 
šeimininkui baksterėjo į pa- 
slepsnę. pridurdamas: — Aš vi
suomet mėgstu pilną saiką, su 
kaupu!

— Na, tai į tamstos sveika
tą! Bet aš pats mieliau paliksiu 
prie šnapsiuko. Prašom jaustis 
kaip namie. Čia tik mažas už
kandis — silkutė, grybai, špro
tai. Tie šprotai, turiu tamstai 
pasakyti, yra stačiai žavėtinai 
gardūs!

— Oho-ho-ho! — pradėjo 
kvatotis svečias, staiga nudžiu
gęs. — Ką aš matau? Nagi, ik
rą!? Ir kaip man atrodo visiškai 
nebloga! Ir tamsta apie tai nie
ko nesakai, tai koks skaugis!

— Taip, ikra„—išstenėjo Ku
lakovas virpančiomis lūpomis. 
— Taip, taip, tai ikrą — prašau 
pasitarnauti — prašau pasitar
nauti. štai šaukštas.

— Kaip tai? Arbatos šaukš
telis! ()-ho-ho-ho! Ne, mano 
mielasis. Ikrą valgoma su šauks 
tu. Po perkūnais, ir skanumė
lis! Prašau dar stikliuką kon
jako. Bet kas 
atsiliko?

Šeimininkas 
čiui lėkštę su
nusiskųsdamas:

— Ak, visas mano gyveni
mas niekam vertas! Biznis blo
gai eina. Patys būtiniausi daly
kai nebeįperkami, apie delika

tamstai? Ar

pastūmėjo 
silkėmis, ir

kas

sve-

n, ypač prie irn os...
xvmaKovas mete žvilgsnį į ik- 

ios uezutę, susitaikė nesucieja- 
vęs ir pastūmė savo svečiui 
Kumpį...

— Kodėl kumpio neragauja
te? Prašau nesivaržyti...

— Varžytis? Kas — ar aš? 
Saugok Dieve! Aš jaučiuosi kaip j 
namie!

— Namie tu ikros šaukštu ne- 
sprogsū, norėjo Kulakovas pa- 
saKyti, bet pasilaikė sau ir vie
toje to pralinksmėjęs pranešė.

— A! ana ir blynai su sviestu 
ir griecinele pareina! .

— Ir su iKra, nepamirškite, 
pridėti, pamokė svečias. — Nes į 
ikrą, turite žinoti, visų poniškų t 
valgių yra alfa ir omega! Vos tai 
ištaręs svečias lyg pastyręs prieš 
save žiūrėdamas sušuko! Šimts ■ 

..perkūnų: Atrodo, kad ta ikrą 
turi kojas! Aš ją traukiu artyn,; 
o ji traukiasi tolyn... Šitaip iš 
pasalų!

— Tikrai? stebėjosi šeiminiu-' 
kas pridurdamas! — Mes ją pa- 
stumsim vėl atgal! Ir pastūmė 
svečiui grybus. i

— Bet juk tai grybai! atvirai 
pasakė svečias.

— O tamsta norėjote... ko?...
— Ikros, mano mielasis, ik.- 

ros! Aš matau, dėžėje dar šiek 
tiek yra likę.

— Prakeiktasis! išsprūdo Ku- 
iakovui. Dantis grieždamas’ bal- 

] tomis akimis jis spoksojo į sve
čią. 1

— Ką tamstele sakėte?
— Aš sakiau, kad valgykite!

1 Prašom valgyti! — lyg karštin
ėje drebėdamas iškošė Kulako

vas. _ į
— Valgykite, valgykite tams

ai Tiek mažai ikros tevalgėte... 
’rašau dar ikros!...
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This crisp nip of fall is in 

the air, and it’s time to trade 
those cool summer salads for 
hearty, hot meals. Since you 
zsay be just as busy this fall 
as you were this summer, rely 
m your microwave oven for 
nutritious meals that won’t 
monopolize your time. Savory 
Ghudr Roast and Cheesy Herb 
Loaf, kom the Whirlpool mi- 
srowave oven cookbook, are 
family pleasers that need only 
> tossed salad and instant 
pudding.

SAVORY CHUCK ROAST 
(shown)

3 tablespoons all-purpose 
floor

1 tablespoon brown sugar
1 teaspoon salt

da&h pepper
teaspoon dry mustard

% cup catsup
J4 cup water
1 taHespoon Worcestershire 

sauce
1 tablespoon vinegar
I 4-pourvi beef chuck roast
1 onion, s&ed
1 green pepper, sHcrd
In bpwl, combine flour, 

brown sugar, salt, pepper, and 
dry mustard. Stir in catsup, 
water, Worcestershire, and vin
egar. Place roast in 13x3 <2- 
Inch baking dish. Pour catsup 
mixture over roast. Cook, eov- 
ea^d, at medium for 45 minufciw. 
Give di^fi a half turn. Add 
onion and green pepper. Cook, 
armemt at nvdiiim for 30 to 45 
minutes or till tender, giving 
dish > hatf bins o®ee. Rem 
from pan fuiees and pass 
goa&L Servings; 6.

CHEESY HERB LOAF
1 teaspoon dry mustard
3 tablespoons milk
1 egg
1 tablespoon snipped parsley
1 tablespoon snipped chives
1 loaf French bread

< diees baeoa
2 3-wunee packages cream 

cheese
1% eaps ($ ounces) shredded 

nalm*al cheddar eh roe
154 eups (6 ounces) shredded

Monterey Jack cheese
On paper plate, layer bacon between paper toweling. Cook at 

high for 4 minutes. Crumble bacon and set aside.
Unwrap cream cheese and place tn small mixer bowl. Heat 2 

minutes at low or till softened. Add cheeses and d 
Heat milk in 1-cup glass measure at high lor 15 sc 
into cheese mixture. Beat till fluffy. Beat in Stu 
chives, and bacon. Cut French bread in t-fc 
but not through bottom crust. Spread with < 
loaf on waxed paper. Cook at high for 1% 
heated through. Servings: 8.

‘ MICRO TIP. A great many recipe; start
or celery in butter till tender. In Pt microwave oven, il’x 
to do. Just combine the choppr*- vesytablc^ w:th the unmeltcd 
butter rn a rt^evo’e nrd cock uncovered at H>GH for 2 to 3 
minutes. Star once about halfway through to coal all the 
jFcgetablea- ___ _.
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APIE DARBĄ IR DERLIŲ

(Tęsinys)

Lietutis, saulė, šiluma,
Zefiro glostanti ranka
Laukuose augmenis augina, 
Gausia palaima apdalina.

Su kiekviena diena saulėta, 
Su valanda jų numylėta 
Daigai pakyla ir tirštėja 
Ir pradeda siūbuot nuo vėjo.

0 jų viršūnės, ajarai
Į bumblį pučiasi skubiai, 
Lyg tarp savęs būt susitarę, 
Tasai laimės, kas pirmutinis 
Duos šeimininkui derlių gerą, — 
Geresnį už visus kaimynus.

lesus jau nėra ko kalbėti. Ai 
tamsta žinote, kai jau apie tai 
pradėjome kalbėti, kiek ikrą 
kaštuoja? Pusseptinto rublio!

— Sakyk lik! Pusseptinto 
rublio ? Mes ją nubausim, k u’ 
ji gailėsis! Iš sykio už pusrublį! 
ant duonos... ir i burna!! 
Gurkšt — ir nebėra! Matote, i 
ikrą nubausta!}

Šeimininkas po stalu su- j 
gniaužė kumštis.

Aš tamstai dar sykį roko-! 
menduoju si.kutę. Ji tokia, kad | 
burnoje stačiai sutirpsta.

Sutiipsta? Ką tamsta sa-! 
kai? Bet man nuo silkės kiek
vieną kartą kakle dega. Ikrą,; 
kas kita!... Svečias ikrą pas:-Į 
traukė arčiau savęs.

— O. kad tu niekuomet neiš- ■ 
sektum, dieviškoji versmė, kaip 1 
tU3 pOvl&S pdSaKc. . •

Niekuomet joks poetas to- ■ 
kius neaąiuoRės nesakė!

Niekuomet nesakė, tamsta 
>akai? Kad ne. tai ne. Bet kon-1 
jakas geras, tai reikia pripažin-

— Ačiū ačiū, aš mielai, tik 
lar stikliuką konjako. Tas kon-

( Nukelta į 3 psl.)

Cnsngs IM od and 
f l’.eri »v*ry 3 000 tO 
6.000 mi'es to t/oK) 
wasting gasofUs.

Don't M • Boon LostrtL -

For constipation relief tomorrow 
reach for EX-LAX tonight. ,

Ex-Lax restore your system's own natural 
rhythm oYennjht-GctXly. Dependably. Try it tonight. 
You’ll like the relief in the morning.
Chocolated or pi IK Ex-Lax is
’‘The Overnight Wonder'

Read label and follow 
directions,
C Evlax. fne.. W2

1

Rugiai bujoja ir pilnėja, 
Bumbliai, kaip kultuvės, storėja 
Ir iš viršaus lapus praskleidę, 
Švelnutės, minkštos, susiglaudę 
Varpelės išlenda iš jų, 
Kaip pilkos pelės iš urvų — 
Buveinės būsimų grūdų.

Jos pasišiaušia, pasipurto 
Apsvaigusios pasaulio burtais, t 
Viena pasveikina tuoj kitą, /
Pasako “Sveikas — labą rytą” f 
Ir, žodį mielą pašnibždėję, 
Tuoj susiglaudžia, glamonėja s
Kaimynas mylimą kaimynę 
Ir, meilės paslaptis pažiąę^^ 
Sunkėja, plečiasi pučias^ Jį
Kaip Lietuvoj bernai per kūčias^gfr

- - '/J?w
* * * t ■’1-'T -to -JsĮ . j

Dažnai į lauką pažiūrėjęs, 
Pats šeimininkas šyptelėja 
Ir, sūnų ten pasivadinęs, 
Pasako jam, jį apkabinęs: i'

“Koksai gražus augimo metas, ? 
Tai džiau^sfnarūkiiiiidiin retas; ’ " 
Žiūrėdamas jis į laukus 
Pajunta malonius jausmus.

Kokie jie statūs ir tvirti,
Visi, kaip žmonės jūs jauni, ’
Kurie vilčių daugybes turit
Ir į skaisčias padanges žiūrit; f 
Ne taip, kaip mes, palinkę jau, 
(0 būdavo kitaip seniau), f
Tarytum einame grybauti,
Kai jūs tik norit riešutauti. . 1

Jaunystė žmogui daug ką siūlo, 
Bet gi kas kyla, tas ir puola, / 
Tad reikia būti atsargiam z Jį 
Ir imti tai, kas tinka jam.

(Bus daugiau)

— Naujienos. Chicago, Pi. — Sat -Monday, October MO,
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AR LIETUVOS LIKIMAS PRIKLAUSO 
NUO j LENKIJOS? i

1 - i • i iMusuose yra ir tokių, kurie 
ga’rsiai skelbia, kad praeities ne
sutarimus bei kivirčius reikia už
miršti, nes istorija parodė, jog 
Lietuvos ’ likimą lemia laisvoji 
Lenkija., Ar iš tikrųjų taip yra, 
Labai abejotina. Istorijos faktai 
rodo visiškai ką Jcįtą.

Jau nuo pa.t, pirmojo lenkų 
istoriko Jan Glugosz lenkų Ji > 
tuvių isterijos faktai buvo’ ap
rašomi šališkai, Lietuvos kara
liai nužeminti' iki kunigaiksčitį 
Jbgaila Jr lietuviai pajuokiamu 
Tas lenkų priešiškumas Lietųvąi 
ir lietuviams tęsėsi iki Lenkijos 
žlugimo, t. y. iki 1939.IX.17, kai, 
HitlerioVokiętija ir Sovietų Są
junga jjąsidalįno Lenkiją.

| - • t’i L’ -

Lenkiu istorikai . ?
Galbūt lietuyitf aprašymuose 

lietuvių-lenkų santykiai,; “kivir
čai” yra pertempti/ Bet paimki
me lenkų istorikų veikalus,'ku
riuose aiškiai yra nustatyta, kad 
lenkai .nenorėjo, jog Lietuva eg
zistuotų kaip laisva ir nepri
klausoma valstybė. Apie tai ga
limą sužinoti iš šių veikalų: prof, 
drj “įJeržy Ochmanskio “Histo- 
ria'Litwy”, prof. dr. Piotr Los- 
sowskio “Stosunkįi Polsko-Li- 
Litew£kie wflatacfi 191?—1920”. 
Hghryko Wisnerio “Wojna nie 
Wpjną”, R, Žepkaitės “Diploma
tija imperializmo'’ tarnyboje''.

Lietuvai 1918.IL16 išsilaisvi
nus; įšį ilgos vergijos, v Lenkija, 
vos atgavusi nepriklausomybę, 
nenorėjo Lietuvos pripažinti 
kaip’ valstybesi Jį tai padarė tik 
spaudžiama sąjungininkų nesžkj 
mirigo karo įprieš bolševikus —! 
pripažino Lietuvą tik de facto 
1920.VIL4, bet rie xie jure. Am
basadorių: konferencijoj 1923 ;m. 
Apatijos ministeris pirmininkas 
Lfoy Georgė David prikišo Len
kijos atstovams jų imperialisti
nius siekius kitų tautų sąskaiten, 
ypaš .Lietuvos; Ukrainos, < Gudi
jos i? kįtų kaimjminių tautų.

pilnius — nesantaikos, obuolys
Nūd.Liublino unijos laikų lie

tu vių-lėnkų santykiai nevisada 
buvo- “broliški”,' nors rasdavo j kijo 
būdus susitarti.,: į 1

Po»j JAV : .prezidentė Wilsoho: Lenkijos vaiku-tėviškė. ,Vilnių.

f

%

JURATS IR KASTYTIS

¥

yo nepatenkintos. Jis panaudo
jo gęn. L. Želigivskį, kilusį iš 
Vilniaus krašjd “sukilti” ir už
grobti Vilnių bei Vilnijos kra
što dalį.- Suvalkų derybų prie
dangoje, buvo slapta ruoštasi 
tam negarbingam planui įvyk
dyti. Lenkai aiškiai žinojo, ka,d 
jų pasirašyta sutartis už kelio
likos valandų bus neištesėta. |

Dr. Algirdo M. Budreckįo vei- j 
kale “Rytų Lietuva” 455 psl. ra
šoma: “Vėliau, kai Tautų Sąjun
goje buvo keliamas Želigovskio 
nuginklavimo klausimas, išaiš
kėjo, kad lenkai buvo numatę 
dar tekį planą. Tam, kad išveng 
tų nusiginklavimo, Želigovskis 
turėjo žygiuoti į Kauną. Dvi gi 
lenkų divizijos būtų iš abiejų 
šonų pasiųstos tariamai jį nu
ginkluoti. Pasiekęs Kauną, Že
ligovskis turėjęs nuversti Lietu- (
vos vyriausybę, o jį malšinti pa-' V. SVABIENĖ 
siųstos lenkų divizijos prisidėtų j 
prie jo ir tekiu būdu būtų už? j 
grobta visa Lietuva ir likviduo-' 
ta mūsų nepriklausomybė”. Iš 
to matome, kad čia buvo jau ne 
“kivirčai”, bet pasikėsinimas, į 
Lietuvos nepriklausomybės su-4 
naikinimą. I 

Po ultimatumo 1938 m. ir di- 
įplonriitinių santykių užmezgimo 
.Lenkijos atstovas Kaune Fraci-j 
szėk Charvat banketo metu pa
kėlė taurę šampano ir pareiškė, 
kad Lietuva tūrėtų tapti Lenki- ( 
jos provincija. Po užmezgimo 

. santykių Vilniaus krašte lietu
vių- padėtis pablogėjo, spaudi- j 
mąs padidėjo. b

Lenkii išeivija
Emigracinė Lenkijos vyriau-’ . . .

sybė; Londone tvarkosi pagal būti keičiamos. Be to, lenkų is- 
piIsudskine l935.IV.23 konstituJ eiVIi?- tun dvi emigracines vy
rija. Tos vvriausybės atstovas' sausybes. Viena jų dūlinarien- 
Kanadoje pik: Olgierd Dunin-’k^ kariškiams paaugstnuirius, • 
Borowski -patvirtino, kad lenkų'gulus k 
tikslai yra tie patys, kaip ir 1918 
—1920 m.

Ta linkme veikia ir. lenkų or-

Kaip matome, lenkai ir toliau, dono lenkų kariškių ir politikų
tęsia “kivirčus”, o mes turime 
užmiršti praeities nesutarimus. 
Lenkai šnekia savo tikslų nuose
kliai ir tvirtai.

“TŽ” buvo rašyta, kad, emigra
cinės lenkų vyriausybės atstovas 
vienam lietuviui inžinieriui no-’ 
rėjęs įteikti augščiausią Lenki-1 
jos medalį už gelbėjimą lenkų 
okupacijos metais j Lietuvis su
tikęs tą medalį priimti, jei len
kai atsisakys pretenzijų į. Vil
nių. Lenkų vyriausybės atsto
vas tokį pažymėjimą lietuviui 
pristatė. Kaip reikia tokį elgesį 

j suprasti? Lenkijos konstitucija 
aiškiai sako, kad Lenkijos buvu
sios integralinės sienos negali

tik savo tautiečiams, bet ir sve
timų tautų asmenims. Kartais 
ir patiems lenkams yra neail—,

kieno nors 50 ar 60 metų am- būlų parduoti vieną namą, pa- 
žiaus sukaktį”, tai visai supran-i siliekant tik namą būtiniems sa- 
tama, bet tik ne miities sukaktį. I vo reikalams ir Klubui. Dalis 

Manyčiau, kad kurkas būtų’ pinigų, gautų už parduotą na- 
logiškiau, ir minties atžvilgiu su-j mą, būtų panaudoti likusio na- 
prantamiau, jei minint mirusį 
prieš 50 me;ų asmenį, šitaip sa
kytume: “tokia ir tokia organi
zacija, tada ir tada, tokiose ir 
tokiose patalpose ruošia miru- 

nis veiksmažodis, ir kada tinką I s’° pries tiek ir tiek- metų as-

Pasitarnauti ir patarnauti
Labai dapnai tenka pastebėti 

spa_)..<oje ir išgirsti kalbose šių 
dviejų veiksmažodžių reikšmių 
susimaišymą. Rodos turėtų bū
ti gana aišku, kada reikalinga 
pavartot: paprastas — tiesiogi-

slaptas instrūkcijas, kaip jie tu
ri vesti slaptą veiklą pogrindy
je, steigti Vilniuje ir Vilniaus 
krašte Krašto Armiją, kuri vei
kė prieš , lietuvius, žudė Lietu
vos kariškius, policijos tarnauto- j 
jus ir civilius gyventojus. Taip 
buvo ' rcsSomas “dėkingumas"? 
Tai tikrai skaudi praeitis. Len- 
kams reikėtų tai gerai ir blai
viai įsidėmėti. Londono vyriau
sybėje pagaliau turėtų atsirasti 
šaltai ir realiai galvojančių po
litikų, sakančių: sėskimės prie 
stalo ir aptarkime savo proble-' 
mas sine ira et studio

San gražinis.
Niek.: a nesakykime ir nera

šykime, kad tarnas pasitarnavo 
penui, nes jis jam tik patarna
vo, o pasitarnauti gali tik pats 
sau. Sakoma — pasiaukojo ir 
paaukojo. Pasiaukota gali kas 
nors ir kam nors, o paaukoti ga
li tik daiktą, arba net ir laiką.

Vakaruškose mergina skun
džiasi, kad kaimyno bernas gnai- 
bosi. Veiksmažodis gnaibosi yra 
sangrąžinis, bet ši kartą nereiš
kia, kad tas bernas save gnaibo; 
jis gnaibo tik merginą, ir net 
visur. .' •

Gailestinga sesuo ligoniams ne 
pasitarnauja, o tik patarnauja. 
Bus visai teisingai, jei sakysime, 
keld ji ligoniams pasiaukoja, at
seit, beveik užmiršo save jiems 
betarnaudama.

Sakoma — mylėti ir mylėtis. 
Mylėti galima tik kitą, o mylėtis 
reiškia, kad abu viens kitą myli.

mens paminėjimą ar prisimini
mą.

Sakykite, ar nebūtų aiškiau ir
logiškiau? Juozas žemaitis

Lietuvių Namų 
Bendrovės žinios

Lietuvių Namų Bendrovė bu-

pasiūlymų

naudingam O J
Vienas iš

* * *
Minim mirties'sukaktį 
ar ta, kuris jau senokai

spaudoje tiesiog trafa- 
rašoma iri rašoma,' kad 
mirties tiek ’-tiek-me

tų sukaktį. Kalbi
tai tikra nesąmonė. Paf^vioiiime

Mūsų 
retiškai 
minime

T. ž. _________
! kiek realiau ir tuoj .^prasime,

IKRĄ VALGOMA...
(Atkelta iš antro puslapio) 

jakas- tikrai gęrasl
— O, taip, konjakas tikrai'gė

kad! pasakymas —■ “minime kie
no nors mirties sukaktį”, o;ne as
menį, kuris prieš.-kiek laiko mi
ręs, labai keistai’ atrodo.'. .Saky
čiau, kad pasakymas — “minime

ras! Prašau dar konjako. O gal 
. malonėsite šampano? Gal anas

neaišku, naso? Prašau valgyti, nesivar-
XCl AXUA411C VV1AIC. IX. XCXIIS.IX VX~ '■ -i

ganizacijos ne tik išeivijoje, bet ^as y173 vyriausybių atstovai, 
ir pačioj j Lenkijoje. Lenkijos 
Rytinių Žemių Sąjunga vienoje 
rezoliucijoje sako: “Rytinės Len

>s sritys yra i ^ginčijamas jos į
! paveldėtas turtas. Tai geriausių

galybės iEurtįofė. - ■' •\
■ SPĄ; susitarimai apribojo- te.

reikalavi-
nfiEj. -Vilniusįūbąjo būti jatidūo- j kia' naujo i^aisvintojė-’ir gynė 
tąšįĮiiėtuyai; ^Pilšttdskis tuo bu-' jo”, t

Realioš politikos link
I. Nelaimės metu Lietuva len
kams savo namų duris atidarė. 
Priglaudė apie 15,000 kariškių 

• 30,000 ^civilių, vaikų, -mpterų 
įr Lvovas įį neatskiriami Un--*'^ru. Padiįo šperialįtams. 
lijS ifiesfeft Kojote .•MisjJakūnams,iįJaun1mu1 tsvykti l 
dzy- Niįmnem 4 Dzfeii? rašo- Sikotškio/uzsenyje steigia
ma: “Padovanoti Vilniaus rak-'.*«Jenkų teąuomenę. Lenkuos 
tai maršalui J. Pilsudskiui lau-'uzdare “k

' ma Vokietijos. Per tą atstovy-
be lenkų pogrindis gaudavo Lon-

žyti... .
— Aš nesivaržau. Tik prašau 

neskubinti?- Dar liks užtenka-1 
mai vietos ir šampanui ir ana* j 
nasui... Bet pirmiausia turiu, 
baigti su ta juoduke ikrą... L 
jos-bęveik. nebėra..?

— O prašau valgyti, n esi vari 
žyti! Valgykite, sveteli, valgy
kite. Galbūt ’ šaukštas tamstai 
negana didelis?... Gal samtį?...’ 
O kaip su šampanu? Šampano 
norite? vis aukštyn kilo šeimi
ninko balsas.

Vi

IMNEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
'9 LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno Ir mokau 

IW4 m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet neaenrtą, Vine* 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankot 
T. Raukflo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* Ir 1 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis h 
M. K. Čiurlionio. M. Merkio, V. Kašubo®, A. Rūkštelės ir JL Vara#

i ' V--'

— O gal norite mano naujus 
kailinius? Imkitė, -prašau ma
no kailinius? O gal veštę? štai, 
nusiplėškite nuo mano nugaros! 
Imkite kėdes, spintas, veidrodį... 
viską! O gal tamstai reikia pi
nigų? Štai, prašau mano pini- 

bet S*11®! Prašau nesivąržykti, bū- 
ikite kaip namie... ra-hą-ha!

Kvatodamas lyg visiškai, iš
protėjęs Kulakovas sudribo; ant 
sofos. ’ - z ' 5 L

Tyliai priėjęs svečias ^atsisėdo 
šalia šeimininko ir be žodžio, 
lyg suakmenėjęs nieko nesupras
damas į jį spoksojo, pastyrusio- 
je rankoje laikydamas iki burnos 
nedaneštą šaukštą su paskutiniu 
ikros likučiu.

Vertė J. Pr.

> DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, palytojo* b tsi 
tiuli lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dafrų 
fventes bei jų Istoriją Ir eigų. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės ^puikiu stiliumi ir rorinktais duomenim^ 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

'• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprsly 
tai luošo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne saunai 
gyvenimo bruožų apraiymai, bet tiksli to laikotarpio buities Eta-

I

JSomlal paražyta rtudija apie RytprOriu*, remianti, Pakalni* fe 
Labgrrvo* apskričiu duomenimis, Aprašymai {domūs Hekvtawn 
HetuvfuL fceRHnyš flltatrnof** nuotraukomis, pabaigoje daodtma

V KJ LAUMJS E1M1, nfytojoi Petronėlė Urintaftėi
mtnftnal Ir mlnfyi^pfe limeni* Ir vfetai nėprft Dettivoje tr p!». 
maldai* bolierikų oktrparfjo* metai*. Knygi turi 23? puslapiu* 
bet kainuoja tik U. » -t^l***-*^®*

V JULIUS JANONIS, poetės Ir revoliucionierius, ne*upr» 
Ui tr klaidingai interpretuojama* gyvenime Ir politikoje? tik 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliau* Janonio gyvenimų Ir po* 
tljų. Dabar būtų jf jgtfkna pavadinti kovotoju ui žmogau* teixa 
Knyga y^ SdeKo fottnato, 265 puslapių, kainuoji ffll

tayfoje yri
1TW

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

2608 West 69th St, Chicago, HL 60029 ♦ TeL 925-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.
Maistas iš Europos sandėlių.

MARU A NOREIKIENĖ

.^iiMiiim m iiiiiiiiiii imu Kiliuliu nu 11111 linini 11 imi iiiiiniiiiiiii miiiiiiiiii n i imu?

y ’ SIUNTINIAI ĮLIETU VA 
Cosmos Parcels Express Corp.

, ' MARQUETTE. GIFT PARCELS SERVICE ‘ ' 

X 2a01 W. 69th St., Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2737 
/ \ ė’; - • V. A L ANTIN A S A'

l£S JAY DRUGS VAISTINĖ
2759. W. 71st St, Chicago, I1L

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

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vaL ryto iki 10 vaL vakaro.

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

mo remontui, o kita dalis būtų ' 
investuota, tuo pakeliant Bėnd-: ", 
rovės piniginius rezervus, iŠ“ 
kurių jau dabar gaunama dide- '' 
lė dalis pajamų. * . > .- ' ‘

Svarstydama esančių padėtį 
Lietuvių Namų Bendrovės valj 
dyba atsižvelgia j D. Britanijos 
lietuvių kultūrinės ir visuome
ninės veiklos reikalavimus. Jr 
bando rasti sprendimą, kuris 
užtikrintų tolimesnę sėkmingą 
Bendrovės, ir lietuvių bendruo*' 
menės veiklą, kuo tikslingiau^ ' 
šiai išnaudojant Bendrovės tu-* ’ 
rimus resursus. ‘ •' ' "

K. Tamošiūnas, pirm. > v*'
ris padarė bendrą namų apžiū
rą. Po apžiūros jis savo prane
šime išdėsčt eilę 
apie remontą, kuris būtų reika
lingas tolimesniam 
namo naudojimui.
pasiūlymų liečia priešgaisrinę 
apsaugą.

Pagal architekto pranešimą 
ir pasiūlymus, pagrindinis na
mo remontas, nekeičiant vidinio 
plano, bet įskaitant priešgaisri
nės apsaugos reikalavimus, kai
nuotų iki 96,(MM) svarų.

Ix N;. •Behdroyės valdyba šį 
pranešimą dabar svarsto ir ieš
ko pigesnių būdų padaryti re
montą, būtiną sustabdymui to
limesnio namo gedimo ir prieš
gaisrinės apsaugos reikalavimų 
išpildymui.

Kapitalinio remonto vykdy
mui L.N.- Bendrovė būtų ? pri-

— Danūtą Val'ensienė priimi
nėja sveikinimus už Nobelio •><< 
-premijos paskyrimą josios vy- >«■ 
rui-Lešek.

Monogamijos apibrėžimas v
— Kas gaĮi apibrėžti monoto-. 

nijos svarbą? •—mokytojas klauu ^- 
šia 3-čio-skyriaus1 mokinių. s •.

Vienas mokiniukas, pakėlęs 
ranką, sako: . . .

' — Aš galvojų, kad aš žinau^.— ' 
Tai reiškia, kai vyras £tuji tik 
■vieną žmoną.

G Gydytojo kabinete sėdi pen- 
ki ligonys, laukdami, kada juos " 
pašauks nursė. Atsidaro gydy- " ' 
tojo kabineto^durys ir nursė s&- •' 

, ko,:^ s
versta sunaudoti visus turimus — Gerbiamieji! Skambino dak--- 
savo piniginius rezervus ir’.užsi- taras ir pasakė, kajd jis susirgo. — 
traukti paskolą^ arba galima Jūs galite eiti namo.’

S

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
yra seniausia,, didžiausia ir / turtingiausia lietuvių fratemalinė 

-v .. 5 ■> z' " " ‘
— atlieka kultūrinius darbus, gelbstf ir kitiems, kurie tuos 

'darbus-dirba. , .
— išmokėjo" daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių

apdraudų savo nariams,-/ į ■■ • .
— apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 

nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.' 
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

— apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri, ypač, naudingą jaunimui, .siekiančiam

organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus. 
SLA — ;

? darbus-dirba.

SLA

SLA - Endowment

aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai “ •
vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

: • U ■ 'r ' į - >'r
SLA—kuopų yra yisęše^lietorių kolonijose..: j, 

Kreipkitės į 'savo apylin&s kuopų veik^uį ? • 
jie Jums rmelai paselbės 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) 563-2210 ‘ ; '

SLA

y

e

50 metų studijavęs, kaip 

ŪKANŲ:

I

parašė 7.00 puslapių knygą, kurion Budėjo j

Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kaBSiuinkus, padarė 
lietuviu kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimu* 

tr patarė mums toliau studijuoti

lain* p5. Kieti ririebat
I

3 — Naujienos, Chicago, UI. GėteUir t-10,
* • '
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Kinija be prezidento
Sekretorius Caspar Weinberger, patarėjų lydimas, 

praeitą savaitę išskrido iš Pekino, užsuko į Hong Kongą 
ir Romoje tarėsi su popiežiumi bei Italijos krašto apsau
gos ministeriu. Praeitą ketvirtadienį į Pekiną atskrido 
gausi Sovietų delegacija. Su Sovietų pareigūnais tariasi 
tie patys Kinijos pareigūnai, kurie tarėsi su Amerikos 
sekretoriumi.
i u Kokie-buš’ kinįečių šusitarimai. sųtSoyięti|.atstovais, 
tuo tarpu mes nežinome! Ti^k- teaįšku, kžid-kiniečiai , su
tiko atvykusius rustic,su nauju reikalavimu, būtent: ati
traukti visas atomines raketas nuo Kinijos-Sovietų Są
jungos sienos. Kaip toli jas atitraukti, mes taip, pat tiks
liai dar nežinom. Aiškus buvo vienas dalykas: kai rusams 
buvo pasiūlyta atitraukti savo atomines raketas iš Euro
pos, tai kalba ėjo aitraukti jas už Uralo.

Dabar, kada Kinija pareikalavo atšaukti Sovietų ra
ketas, tai galėjo būti iki Uralo. Jei rusai būtų priversti 
sutraukti visas savo atomines raketas į Uralo sritį, tai 
galėtų įvykti toks sprogimas, kuris Uralo kalnus pada
rytų didele lyguma. Tas sprogimas būtų kelis kartus di
desnis, negu Medvedevo aprašytasis.

Kiniečiai vedė pasitarimus su rusais jau ištisus 20 
metų, bet negalėjo susitarti, Dabar, kada nuvyko Caspar 
Weinbergeris, tai gali susitarti. Jeigu šį kartą Kremlius 
nesusitars, tai kiniečiai galės Kremlių išstumti ne tik nuo 
Kinijos sienų, bet ir iš pačios Mongolijos. Praeitais me
tais Mongolijoje jau buvo neramu. Rusai dešimtis tūks
tančių kiniečių turėjo išvežti iš Mongolijos. Mongolai 
buvo nepatenkinti kiniečiais, bet šiandien jie dar labiau 
nepatenkinti rusais. Sovietų valdžia išvežė daug mon
golų, bet didoką jų dalį vis dėlto turėjo palikti. Bet tai 
nereiškia, kad paliktieji būtų patenkinti.

Atvykusieji rusai gali susitarti su Pekino vyriausy
be, bet gali ir nesusitarti. Jei Pekinas susitarė su Wein- 
bergeriu, tai nesusitars su atvykusiais Kremliaus atsto
vais. O jeigu Sovietai ir susitartų su oficialiais Kinijos

atstovais, tai {lar nereiškia, kad tas ėuritarimas galiotų. 
Svarbu nustatyti, kas Kinijoje turi galią. Kinija yra di
delė, tyri daug galingų žmonių. Svarbu nustatyti, kas 
turi kokią galią.

1954 metais buvo priimta nauja konstitucija, bet toje 
konetitucijdje nebuvo vietos prezidentui. Didelis kraštas 
turėjo turėti prezidentą, bet to meto konstitucijos auto
riai manė, kad galima apsieiti be prezidento. Tuo metu 
svariausią žodį turėdavo Mao Cetungas. Jis prezidentu 
nebuvo, bet svarbiausius valstybės klausimus galutinai 
spręsdavo jis. Būdamas Maskvoje, jis. iš rusų pasimokė. 
Jis įvedė marksizmą-leninizmą, apie kurį kiniečiai nebuvo 
girdėję. Jis kiniečius supažindino taip, kaip jis norėjo,' 
Žinoma, ne teoretiniais aiškinimais, bet maocetungiška 
poezija, paįvairinta sena Kinijos praeitimi.

Didžiausioji jo biblioteka buvo jo paties užrašai. 
Svarbiausia, jis užsirašydavo ant lapelio pokalbius su ka
riuomenės vadais, partijos nariais. Dar svarbiau buvo jo 
paties įsakymai ir pažadai. Kai turėdavo kurį naują gene- j 
rolą priimti, tai iš sienos stalčiuko išsitraukdavo prieš 
penkerius metus susuktą lapelį, perskaitydavo to meto 
įsakymus ir paklausdavo, ką jis padarė. Generolai stebė
davosi gera jo atmintimi ir jo klausydavo.

Galų gale Mao Cetungui įgriso tie įsakymai. Jų buvo 
nepaprastai daug. Jam pačiam buvo sunku prisiminti, ne
susipainiojus. Jis suplanavo “kultūrinę revoliuciją”. Pa
vadinimas taip pat buvo jo išgalvotas. Jaunoji jo žmona, 
teatro artistė, jo poezijos sakytoja, tapo tos “revoliucijos” 
organizatore. Ji praktiškai tą revoliuciją vykdė. Tai buvo 
visos eilės kariuomenės vadų ir apylinkių politikų areštai 
ir likvidavimas.

Tada krašto prezidento pareigas ėjo pats Mao Cetun
gas. Jis nuspręsdavo, į kurį kalėjimą reikėdavo siųsti nesi- 
orientuojantį komunistą. Bet kai ir toks ‘•‘prezidentavi
mas’’ jam įgriso, tai 1959 metais krašto prezidentu jis 
paskyrė Liu ĮŠaoČL Kai šis panoro prezidentauti, tai ir jį 
padėjo už grotų. . ‘ : \ .

Panašus dalykas atsitiko .ir dabar. Didelė Kinijos 
komunistų partijos vadų dauguma priėjo išvados,- kai 
bųyo pašalintas Hua Kuofengas, kad Tengas Hsiaopin- 
gas geriausiai tiktų krašto prezidentu. Delegacija nuėjo 
pas Tengą, išdėstė reikalą ir prašė užimti prezidentūrą. 
Tengas jiems pasakė, kad jis prezidentu nebūsiąs. Jis ir 
toliau pasiliks vicepremjeru ir vadovaus kariuomenės 
komisijai. Jis žino, kad Kiniją valdo apygardų kariuome
nės vadai. Jis susipažino su apygardų kariuomenės vadais 
prie .Čiu Ęnlajaus, kai tas vėžiu sirgo. Jis valdė iki- .čiu 
Enlajaus mirties. Pats Mao Cetungas jo bijojo, nes manė, 
kad jis kalbėjo premjero vardu.

Čiu Enlajui mirus, Mao Cetungas Tengą atstatė. Bet 
tuojau tame pačiame posėdyje prie Mao Cetungo priėjo 
Pekino apygardos maršalas ir pasakė, kad neliestų Tengo. 
Premjeru buvo pakviestas Hua Kuofengas, o Tengas sė
dėjo namų arešte, kojos gatvėn neiškeldamas.

Palaidojus Mao Cetungą, jo žmona pradėjo ruošti 
perversmą .prieš Hua Kuofengą. šis, informuotas apie 
ruošiamą “kultūros revoliucijos” naują fazę, nuskubėjo 
pas maršalą Jen Čenjing. Pastarasis apsupo preziden
tūrą, užėmė visus strateginius Pekino centrus ir suėmė 
visus keturis perversmo parengėjus, kurie Kinijai ir vi
sam pasauliui žinomi “Keturių gengės” vardu. Tuo tarpu 
trys garnizono karininkai nuvažiavo į Tengo namus ir 
jį atvežė į Pekino kariuomenės vadovybės štabą. Tengas 
manė, kad kariai jį veda sušaudyti, bet nuvedė pas mar
šalą, kuris jam pasakė, kas atsitiko ir kas padaryta, o vė-

JONAS Rl xSA Margot” (Tapyba)

KLAUSEIKISLOS ANGELES, CALIF.
(Tęsinys)

“Ce/it/i'nė” ranka tvarko 
butų šildymą

Buvo parodyti vaizdai buto — 
kambarys ir virtuvė sų prausyk
la. Jame apie 3 mėnesius Goidd- 
urdLai gyveno. Miegamojo nėra, 
kambaryj e, .dvi sofos, kurios nak
čiai paverčiamos lovomis..

Namas didelis, bene 6 aukštų, 
blokiniame rajone. Visi didie
ji namai apšildomi centralinio
šildymo, kurį valdžia reguliuo- kokio apšildymo.

ja. Pavasarį išjungia, o rudenį 
(iu šalncnįs prasidėjus šildy

mas paleidžiamas. Tatd, kol pa
gal planą šildymas pradėtas, net 
paslogauti reikėjo. Pats gyven
tojas namo šildymo negali re
guliuoti.

Parodyta vaizdų, kaip prie 
miestų yra privačiani -naudoji
mui duodami sklypeliai, kuriuo
se užsiauginama ;daržovjų bei 
vaisių. Gaji ten ir namuką pa-: 
sistatyti, bet nevalia įrengti bet

liau nuvedė jį į premjero kabinetą ir liepė valdyti kraštą, 
pats patelefonuodamas keliems generolams, nusistaeiu- 
siems prieš perversmą.

Maršalas ne visuomet sutinką su Tengu. bet Tengas 
senam maršalui nesipriešina. Maršalas yra politinio ko
miteto narys. Jis žino, kad Kvangsi provincija nesutinka 
su Tengo vedamu keliu, bet maršalas patarė Tengui nesi
kišti į Kvangsi provinciją. Nesutinka su Tengu ir kitos 
provincijos, bet jis daro reikalingas pakaitas, pamažu lik
viduoja Mac Cetungo įvestus kolektyvizacijos patvarky
mus ir siekia didesnės produkcijos žemės ūkyje ir pra
monėje.

i

Jaunesnieji Kinijos karininkai nori gauti elektroni
nius ginklus iš Amerikos. Jiems atrodo, jog tai yra vie
nintelis būdas apginti ilgą Kinijos sieną nuo Sovietų karo 
jėgų įsiveržimo. Ar Tengas pasuks Kinijos ateitį Ame
rikos pusėn, ar jis vėl grįš prie geresnių santykių su 
Sovietų Sąjunga, šiandien dar sunku pasakyti. Šiandien 
galima tiktai spėlioti. Sekretorius Weinbergeris gali dau
giau žinoti, bet jis tuo tarpu nespėlioja. Netolima ateitis 
parodys.

Goddandęi pa«tebėj<, kad fcitęj 
putej esančiame name kažkaa jų 
butą žiūronai* stebi, tad' laikyda
vę užuolaidas užtrauktas, žmo- 
hesnumuose bięo kalbėti apie Ije- 
daUkiiiu, apie išgyventus var
gui Vienintelė vieta buvusi, 
kur buvt galimu atvirai pasi- 
kaibėti, lai Rumšiškėse, $pžiū- 

i uix*,ani etnografinį muziejų, 
nes niekas nesekiojo, palydovo 
nebuvo.

Trakų tiltas ‘ remontuotas”, 
studentijai uždaryta pilis

Jrakai su atremcntuova pilimi. 
Į ežero salą pilies lankymui pą- 
staiytas tinas. Kai mmmt Vy
taute Didžiojo 550 mirties me
tines ten nuvyko stuaentįa de
monstratyviai pilį aplankyti, da
lis tilto buvosi nuimta, tiltas 
“remontuotas” studentai į pilį 
neįleisti kiek pademonstravo 
miestelyje.

Nemažai vaizdų parodyta iš 
Trakų, iš karaimų gyvenimo.

Buvę ekskursantai nuvežti į 
Kauną, bet turėję lankyti tik va
dovų rodomas vietas, fotografuo
ta daugiausia iš autobuso. Ten 
labai nykus vaizdai naujųjų blo
kinių namų kvartalų, kur nei 
medžių nei žalumynų.

Net pusdienį praleidę IX for
te, turėję išklausyti įvairių pa
sakojimų, kas tuos fortuose nu- 
^ikęj nacių ir bendrai buržuazi
jos laikais. Parodytas Maironio 
narnas tik su paaiškinimu, kari 
tame name jįs gyvenę įr dirbo, 
o įžodžiu neprasitar-

* r ?-2emaičiiii paminklas ■ % į.
? iRaseiniįįasę tefrerag

*Buvę gavę -lėfdrmą porai die
nų ife ViĮniąus išvykti iki Pa
langos. Pasitaikė labai lietin
gas laikas, nedaug kur galėtą ap
silankyti, ir kalias kai kur po 
lietaus pavojingas.

Raseiniuose nufotografuota 
per karą nesugriauta gimnazija, 
kurioje Luk^rte^mpkesF. Paro
dyti, kaip nepriklausomybės lai
kais atrodė jos tėvo pasistatyti 
namai. Ęarp metu buvę ąpgriąu 
’U, bet nesuųąikinti. Remontuo
jant rasta įsmigusi bomba, ku
rios negalėjo išimti. Bomba su
sprogdinta, kartu visąi sugriau
nant namų, dabar yaizdas nau
jai pastatytojo

Aikštėje 1934 m. pastatytasis 
žemaičiui paminklas tebesąs. Pa
triotinis įrašas buvęs užtinkuo
tas, tačiau sovietinis tinkas nepa
tvarus, nukritęs ir parašas vėl 
buvęs įskaitomas. Tada oku
panto paliepta (panašiai kaip nuo 
V. Kudirkos kapo paminklo) pa_ 
rašą nuskaptuoti. Jo vietoj me
talinė lenta su įrašu, jog tai 
skulptoriaus V. Grybo kūrinys.

(Nukelta į 5 psl.)

SUSITIKIMAS MONTANOJ
(Tęsinys)

— Labai gerai, kad pakvietei, man ieškotis 
nebereikės. — sakau, ir jos meilus žvilgsnis ir žy
dįs veidas gyvai nušvito mano atminty. Man buvo 
stačiai nuostabu, kad ji pataikė pakviesti mer
gaitę, kuri man labai patiko. Negalėjau būti tik
ras, ar ji iš tikro panorės būti mano pamerge 
Visos Stefos seserys tarnavo pas ponus dvaruose 
ir puošdavosi prašmatniau, negu kitos kaimo 
mergaitės. F'elicija man atrodė truputį perdaug 
gera man. aš nete ir geresnio rūbo tuomet ne
turėjau.

— Kažin, ar ji manęs norės? — paklausiau.
— Taip, ji labai džiaugiasi, kad tu būsi jos 

pajauniu, ji man sakė, kad ji būsianti laiminga.
Tai aukštai pakėlė mano vertę mano paties 

sąmonėje. Pasijutau vyru, galinčiu patraukti 
mergaitės širdį.

Vestuvėse šokau vien tik su ja ir ėjome vie
nu du pasivaikščioti keleliais pro alksnynus. Va
dinau ją Feliute. o ji mane — Petru. Vis dar 
buvome svetimi vienas kitam, nors musų širdys 
s:cr1'';n duetą, bet mintis ją paglamonėti pekilo. 
Jokios mergaitės iki tol nebuvau dar glamonėjęs. 
Mano noras bir o tik pasirodyti jai kuo geriausiai, 
kad šios vestuves paliktų jai mielą įspūdį. Feliutė 
man buvo dar bd nJ mažai pažįstama, todėl aiš

kesnės idėjos dar nebuvo spėjusios susikristali
zuoti. Ji daug man čiauškėjo, gyrė mano gabu
mus, net mano išvaizdą; jai labai patiko mano bū
das, mano laikysena. Atsilyginau ir aš jai tuo 
pačiu: gyriau jos rūbus, jos šukuoseną, plaukus, 
mokėjimą šokti ir t.t. Ji vis pakviesdavo mane 
eiti pasivaikščioti, pasėdėti kur nuošaliai nuo visų. 
Aš sutikau, nors man būtų buvę kartais įdomiau 
pabūti drauge su kitais ir palaikyti kompaniją.

Kai ji vyko namo, aš pasisiūliau ją palydėti. 
Ji gyveno kitoje Pelkinės pusėje, už didelio miško. 
Maniau ją palydėti tik iki Pelkinės ir grįžti namo, 
bet ji nenorėjo dar su manimi atsisveikinti:

•— Petrai, sako, man būtų labai malonu, jei 
jūs mane palydėtumėte iki miško. Juk vistiek 
šiandien jau sugaišote. Saulutė tokia graži, taip 
būtų gera drauge paėjėti.

— Gerai, Feliute, sakau, jei tik jums patinka 
eiti su manimi, tai aš mielai palydėsiu jus iki 
miško.

Einame abu greta baltu, dulkinu vieškeliu 
pro kapines ir topolius. Skaisti saulutė maloniai 
šildo, plačiai siekiančios medžių šakos mus lai
mina, ir paukštelių balsai mus lydi. Rodosi, eitum 
kažin kur, kad tik visuomet šviestų saulutė, kad 
čiulbėtų paukščiai ;ir ugnis kūrentųsi krutinėję.

Artėjame prie miško. Man taip gera, jaučiuo
si pakilioj nuotaikbj, džiaugiuosi, kad man pasi
sekė palikti jos širdy gerą įspūdį. Aš šneku lai
mingas apie šį bei tą, bet pastebiu, kad mano 

draugė pasidarė nekalbi, ji lyg negirdi mano žo
džių, lyg į nieką nekreipia dėmesio.

— Feliute, jūs tokia liūdna, užsimąsčiusi. Ar 
galėčiau paklausti kodėl?

— Petrai, man liūdna, kad netrukus mane 
paliksit. Taip buvo gera būti drauge. O gal jūs 
nenorėjote manęs lydėti taip toli, gal aš tik prisi
prašiau.

— Feliute, kodėl jūs taip manote? Man tik
rai buvo labai malonu, kad jūs mane pakvietėte, 
jūs mane pradžiuginote paprašydama. Aš norėjau 
jus lydėti toliau, tik nežinojau, ar tai jums pa
rinka. Aš bijojau būti perdaug jums įkyriu, todėl 
toliau lydėti nebedrįsau. Aš labai esu jums dėkin
gas, kad mane paprašėte. Praleistos valandos su 
jumis man yra pačios brangiausios ir jos pąsiliks 
giiiai mano širdy.

— Bet jūs vistiek netrukus mane paliksite, 
juk taip?

—■ Aš viliuosi, kad ne paskutinį kartą aš jus 
lydžių. Mes netrukus vėl susitiksime, ir vėl eisime 
drauge iki miško. Aš nenorėčiau jūsų palikti, bet 
juk reikįa.

— Žinoma, bet labai skaudu.
Aš tokio skausmo nejutau. Mėginau ir ją įti

kinti, kaip mums bus mAlonu kitą kartą vėl susi
tikti. Sakiau, mes susitiksime Pelkinėje sekma
dienį prie bažnyčios, pasivaikščiosime po miestelį, 
o paskui aš ją lydėsiu vėl baltu, smėlėtu vieškeliu 
pro klevus ir topolius toli toli, iki pat miško.

— Petrai, jūs manęs nesuprantate, — ji lyg 
ašarą užkando.

Aš tikrai negalėjau suprasti, kas jai yra, ko 
ji taip staiga pasikeitė. Dabar ir aš nebegalėjau 
būti linksmas, ir mano žodžiai užsikirto. Kurį lai
ką paėjome tylėdami.

Miškas buvo čia pat. Aukštos, skarotos eglės 
pasitiko mus. Apačioje buvo lazdynai bei kiti krū
mai, kurie darė mišką paslaptingu ir net baisiu. 
Mes ėjome gilyn į mišką vieškeliu, kuris darė lan
ką ir jo grioviai skyrė mus nuo miško.

— Petrai, perlipkime čia per griovį ir ten 
už ano krūmo truputį pasėdėkime. Aš taip pa
vargau. ..
. — Tikrai, Feliute, sakau, jūs daug vakar šo
kote, mažai miegojote ir dabar seniai jau einame.

Mes perlipame griovį, paeiname už krūmo ir 
susėdame ant pieveles. Tankūs, žali lapai dengia 
mus nuo vieškelio, aplink stovi tamsios eglės ir 
lazdynai. Karšta saulė krypsta į vakarus, ir aukš
tos eglės viršūnė pridengia šviesų jos veidą. Joks 
vėjelis nedrumsčia miško ramybės, tik nerimsta 
paukštelių čiulbesys ir toliau girdisi baršką ratai.

(Bus daugiau)
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VAKARŲ VEJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina *5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

lokiu adresu;
Mteukuoe, 1739 S. Halsteu St, Chicago, IL 606W Funeral Home and Cremation Service

DR. PAUL V. DAUGIS 
GYDYYOIAS IR CHIRURGAS 

WarfchMter Community klinika* 

Medicinos direktorių*
193* S. Manheim Rd, Westchester, HL 

VALANDOB: 3—8 darbo dieaomu

SUSIRINKIMŲ

Charles Stasukaitis 
FD. LE.
(312) 226-1344

TeL: 562-2727 arba i62-272į

Lietuviu Motery Apšvietos draugi
jos pcatostoginis nariy susirinkimas 
įvyks šeštadienį, 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.
------------------------------------------- ------
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uail. Žirninio M.kšio braižinys.

GYDYTOJAS Ik CHIRURGAS, 
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KALBA LLETUVIBKAI
241* W. 71st $L TeL 737-5149 

Tikrina aku. Pritaiko akinius 

ir "contact lense*”,

Dr. LEONAS SElBUHb 
INKSTŲ, PUSL1S IR 

PROSTATOS CHIRURGUA 
2*54 WRST S3r* STRUT

OLANDAI APIE LIUBLINO UNIJA
Šių metų gegužės mėn. olan

dų žurna±e “Met Christelijk Į kos praeityje.
} Oosten Nijmegen” atspausdin

tas A. Burg’o straipsnis apie 
Jono Žmuidzino knygą “Com
monwealth polono - lithuanien 
ou l’Union de Lublin (1569)”, 
(Paris, Mouton 1978, 23x15, 
272 psl. 1 žemėlapis), štai ką 
recenzuotojas apie ją rašo.

žmuidzinas savo darbu, sako 
Burg, siekia įrodyti, kad vyrau
janti nuomonė apie Liublino 
unijos sutartį yra klaidinga. Su- 

Nedaug buvo vaizdų iš žmo- tarties tekstas, kurį Žmuidzi- 
nių gyvenimo. Esą, net JAVinas analizuoja, savo 3, 4, 8, 14 
įstaigos įspėjusios, jog nevalia j įp 20 straipsniais n usako Lietu- 
ten fotografuoti lūšnynų, tiltų,| VOs ir Lenkijos sujungimą, o 
karių ar karinių vežimų, etc., taipgi ir jų nepriklausomybės 
kad išvengus sovietinės valdžios praradimą.

Los Angeles, Calif,
Atkelta iš 4 psl.

Rodyti Palangos vaizdai, ke-j 
lionė atgal per Klaipėdą, ten ne
sustojant, tik per automobilio 
langą kai ką nufotografuojant. 
Grįžta su daugybe vaizdų pane- 
muniais.

Buyę nuvesti į Pirčiupį, aplan
kė Medininkus, Perloją, Merki-] 
nės kaimą, Druskininkus, Ver
kius — vis vaizdai ekrane ir jų 
įdomus aiškinimas.

tymą dėl jų užkulisinės politi-

Ott» toiH—t; 774-23M,

Prosiaius, mK*tų ir Alapumn
£Lk<4 chirurgų*.. T

OU2b GhJNlKAL AV1&.
SL Petersburg, Fla. 337.lt

1CL .0132

PERKRAUSTYŠŠA1
M « w

LeMnnai — Pilna apdraus* 
ZRMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA Korteles.

R. SERINAS. TeL 925-4041

represijų.

Pabaigai dainos

Vaizdu rodymą baigus, pa- 
blika labai smarkiai plodama iš
reiškė Goddardam padėką. O. 
Šepaitė ir M.. Vaivadaitė duetu, 
A. Jurgučiui pianinu pritariant, 
padainavo keturias dainas. Įžan
gos ir pabaigos žodžius tarė klu- ? 
bo pirmininkė B. Skirienė, de- 
klamuotoja ir programos vadovė

< buvo Jūratė Petraitytė šepikie- 
nė. Visos ir visi programos da
lyviai apdovanoti gėlėmis. Salėj 
buvo stalas su įvairiais raštais, 
pavaizduojąs moterų klubo veik
lą. Parapijos žemutinėj salėj po 
programos buvo užkandžiai ir 
pasišnekėjimai.

Deja, recenzuotojas klaidin
gai pastebi: “Mažai dėmesio 
skirta p r a k tiškam sutarties 
funkcionavimui, taigi atrodo, 
jog paskutinis žodis- šiuo klau
simu dar nepasakytas”. Tai ne
pagrįstas priekaištas, nes kal
bamo veikalo autorius Liublino 
unijos sutarties vykdymui ar 
jos nevykdymui yra davęs visą 
šios knygos IIL-cią dalį “Le 
Fonctionnement de 1’Union’’ 
155-231 p.p.

A. Burg baigia savo recenzi
ją, pažymėdamas, esą, pagal 
Žmuidziną lietuviai Liublino 
derybose atkakliai siekė išlaiky
ti Lietuvos j' neprikalusomybę, 
todėl Žmuidzinas lietuvių-lenkų 
bendradarbiabimo k o n taktus 
prilyginąs Britų komonvelto 
saitams.

Taip pat kitame olandų žur
nale “Annual Bulletin of His
torical Literature” LXVI, East 
Central Europe skyriuje šios 
knygos pasirodymas- šitaip pa
minėtas:- J. Zmuidžinas, Com
monwealth polonb -lithuanien 
ou l’Union de Lublin 1569 (Pa- 

' ris: Mouton/Berlin: de Gruyter, 
Tačiau svarbiau už žodinį for-5 1978, pbk DM 78). Tai įdomi

Tačiau tas pals 
tekstas savo 9 ir 15 straipsniais 
užtikrina abiejų šalių tolimesnę 
nepriklausomybę.

Praeityje apie šią unijos su
tartį daugiausia rašė bei ją nag
rinėjo lenkai, kurie, kaip itin! 
glaudžios unijos šalininkai ir 

i laiką uniją lenkiško tono, deta
lizavo ir pabrėžė tuos straips
nius, kurie jiems rodėsi remią 
jų argumentaciją. Žmuidzinas 
yra lietuvis ir gina po Liublino 
unijos gyvavusios savo šalies 
nepriklausomybę.

— Nuo ateinančių metų pra
džios Chicagos miestas atlei&Tš 
darbo 50 ugniagesių.

malumą buvo pati praktika. To
dėl ši knyga ir atidaro kelią į 
tos problemos sprendimą, duo
dama istorijos apžvalgą, ap
imančią abiejų šalių bendra
darbiavimo ryšius iki unijos, 
suvažiavimą Liubline ir derybi
ninkų vienų prieš kitus-nusista-

nauja tautinės lietuvių sąmonės 
interpretacija ir didžiosios vals
tybės viso 1325-1569 laikotarpio 
institucijų studijinė apžvalga.

INDIJOS VYRIAUSYBĖ
VALDYS PUNJABĄ

IkiNEW DELHI, Indija. — 
šio meto didelė Indijos Punja- 
bo provincija turėjo rimtus sa
vivaldybės pareigūnus ir valsti
jos seimelį, kurie, prisilaikyda
mi pagrindinių konstitucijos 
dėsnių, valdė visą provinciją.

Bet paskutiniais keliais me
tais provincijos administraciją 
paėmė religiniai fanatikai si
eliai. Jie psadėjo persekioti kito 
tikėjimo žmones. Kova su vie
tos gyventojais prasidėjo dėl 
maldyklai reikalingo žemės 
sklypo. Sieliai norėjo gauti skly
pą. kuris jiems nepriklausė. 
Kova įgavo didelį įkarštį, priėjo 
prie žudynių ir išvijimo iš tu
rimų ūkių ir namų.

Premjerė Indira Gandhi pa
siuntė tris kariuomenės pulkus, 
kad apramintų sichus.

— Iš Libano grįžęs diploma
tas pareiškė įsitikinimą, kad 
Libane galima susitarti visoms 
tarpusavio kovoms baigti.

MEET THE CHALLENGE!

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

parkraustyiMl 
iš įvairiy atatuay.

ANTANAS VILIMAS 
TeL 174-18*2 arte 37M9H

WHAT 13 THEFASTFST GROWING 
HEALTH CARE PROrfSSįON-ĄND WHY?. LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

fleita dieniais ir «ekmalianiaii 
nuo 8:30 iki 9J0 r*L ryto.
Stoties WOPA - 1490 AM 

tranaliuojarme Iš mūšy «tvdi>« 
Marquette Parko.

®5TIOPATfflC /HfOlCINE/ 
, SECTORS OF OSTEOPATH^ 
$ R O.X Wiu. MORE THAN * 
v DOUBLE THEIR PRESENT

NUMBER-GROWING FROM 
■ J 10,000 TODAY TO MORE ' 
W THAN 36,000 PHYSICIAN*

IN THE NEXT ŽO YEAR*//

4348 So. California Avenue
Tel. — 523-3572

Vedėja — Aldona Detect 

Telef^ 77X1543

7159 So. MAPLEWOOD AV S. 
CHICAGO, IL 40*29

“Lietuvos Aidai”
KAZĮ BRAZDŽIONYT*

Kaadicu nuo pirmadieoio 1K1 peni 
tadMmio 8:30 raL vakaro 

VlMa laido* it WCEV įtotu*.

SL Peteraburg, Fix, 12.30 vat pp 
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SOME CHICAGO MOTOR CUTS CS-?

- ------------- -------- i / r ‘ 
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iTuininv _ __ ~~ ~ n

OHLY

♦ THAN TIM PfRCENTC*

i
Y IMARY RTMOH] 

FORTUI PROFESSION** ■ 
RAPID GROWTH S THEĮ 
EMPHASIS IT PLACES j 
on TRAINING GENERAU 
FRACTITIGHm. Av

SIČIAM PCPULATICH,

DON'T CUT l*i BETWEEN CAR« 
THAT ARE AL-OWING SAFP 
FOLLOWING DISTANCES—

* ■

EUDEIKIS
GAIDAS -■ DAIMID

| SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

I 4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

ETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME'
1424 South 50th Avenue 

Cicero, UL 60650 
TeL: 652-5245

TBIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street TeL RE 7-1213

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

VASAITIS-BUTK.US

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003

Naujienos, Chicago, TH. — Sat-Monday, October 8-10, 1983
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£

J20
3
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Skambinti YA 7-9107;

Aleksas Ambrose,
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CHIC AG OS LIETUVIŲ ISTORIJOS
X
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KOVOS DĖL LIETUVOS
>8.00

13.00

82.03

BRITŲ MINISTERIS 
PASIDARĖ BĖDOS

AUTO REPAIR
Mašinų remontai

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

PERSONAL
Asmens* Ieško

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

Tel: 436-7878

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia •

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko

"|UW

| 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

— Nikaraguos vyriausybė 
paskelbė, kad josios ginklų 

centrai bombarduojami iš Kos-

D & D AUTOMOTIVE '< 
COMPLETE AUTO REPAIR SER-' 

VICE“ — -NEW-LOWER 
ADJUSTED RATES.

Tune Ups, Brakes, Transmission 
Work, Battėries/Electrical.

2641 W. 71st Street 
Tel. 737-4176

WWW
JOHN GIBAITIS

Advokatų įstaiga

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

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
'Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau
8727 S. Western Ave^ Chicago, DJ. 60643

Telef. 312 238-F787
9 patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, iabnj kelio

Bte (euiset), viešbučių ii automobiliu nuomavimo rezervaciiaa; Parduoda- 
m kelioaiu draudimus; Organizuojame keliones i Lietuva Ir kitus K.'&stua; 
Sudaronefikvietimus giminiu apsilankymui Amerikoj*• ir teikiame tutor 
riyriiiA risais kelionių reikalais ___ _. .

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reserruou vietas 
B anksto — prieš 45 - 60 dienu. <

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

— SLA 134-tos Moterų kuo
pos susirinkimas įvyks šešta
dienį, spalio 8 d., 12 vai., Great 
America Savings A Loan (buv. 
Chicago Savings) bendrovės pa
talpose, 6201 S. Western Ave., 
Chicagoje. Visos narės kviečia
mos dalyvauti. Bus kavutė.

Valdyba
— R. LB-nės Marquette Par

ko apylinkės valdyba rengia 
metinę vakarienę, kuri įvyks 
š. m. spalio mėn. 15 d. 7 vai. 
vakare, parapijos salėje, 6820 
S: Washtenaw Ave., Chicagoje.

Programoje dainos, palydini 
gitara Jūratė Tautvilaitė, ir 
Bronės Variakojienės mono-

Maloniai visus kviečiame da
lyvauti. Valdyba

—J. Andriaus sudarytą Lietu
vos žemėlapį ir išleistą Devenių 
Kultūrinio Fondo, galima įsigyti 
siunčiant užsakymus šiuo adre- 
lu: Devenių Kultūrinis Fondas, 
P. O. Bdx 10782, St. Petersburg, I 
FL 33733. Kaina $6 -I- 65c per
siuntimo išlaidoms padengti.

KAIP GERIAU SUSIKALBĖTI 
ANGLIŠKAI

Asmeniškos instrukcijos 
pagal sugebėjimą.

Dienom, vakarais ar savaitgaliais 
Informacijai skambinti: 

(312) 281-7496
THE SCHOOL FOR 

AMERICAN ENGLISH
N. Michigan Ave. — Chicagl

POEMA DARIUI - GIRĖNUI
traeijos numeri is Uoveik iš visų 
Lenkijos vaivL Tjų.

Prieš 13 vai. prie paminklo 
atvyko vaivadijos politiniai — 
administracinės valdž.os atsto
vai, o taip pat Mysliborzo mies- 

j to bei valsčiaus pareigūnai. Įvy
ko iškilmingas paminklinio an
samblio — po restauracijos — 
atidarymas. Ansamblis susideda. 
iš paminklo, kuris vaizduoja pa
guldytą dvigubą lietuvišką kry
žių, ir medinės koplytėlės, būl 
dingos tik lietuvių žemėms. Ji 
susideda iš ič.’rožinėto stulpo, 
kurio viišūntije yra koplytėlė su 
šventenybėms. Jos vardas “Kry- 
žjastulpis” si2_čdeda iš dviejų 

žodžių, lenkų kalboje nėra pa
našaus daikto”. (

Straipsnyje aprašyta kieno 
rūpesčiu paminklas buvo atsta
tytas ir pažymėta, jog kryžia- 
stulpį pagamino Gorzowo mė
gėjas menininkas Stanislaw To- 
maszewski. Prie paminklo yra 
pritvirtintos naujos lentos su °
įrašais anglų, lietuvių ir vokie
čių kalbomis. Kairėje pusėje pri- ( 
dėtas naujas užrašas lenkų kal
ba: “Čia žuvo lietuviai lakūnai 
— Atlanto nugalėtojai”. j .

Oficialioje iškilmių dalyje pa- ■ 
minklą globoti buvo pavesta^ 
Mysliborzo valsčiaus bendruo.- 
menei. Paminklo apsaugoje nu-.Į 
sipelniusiam girininkui Piotrui 
Niewinskiui buvo įteiktas auk-; 
sinis ženklas “Už nuopelnus 
•Gorzovo vaivadijai”. r- 
ženklas buvo pripažintas Lietu
viu Visuomeninei — kultūrinei 
draugijai Seinuose. Tos drau
gijos trims veikėjams įteikti 
“Tautinių paminklų globėjų” ( j” ’ s'ek;~įor-

Lcn vj< ' valdoje
Kiek p-.vėluotai iš Lenkijos ga 

vome laiki'aščio Ziemia Garzows 
ka numerį, kuriame aprašytos 
lietuvių iškilmės prie Dariaus- 
Girėno paminklo liepos 17 d. 
Pszszelnike.

Straipsnis iliustruotas trimis 
nuotraukomis, šalia jo atspaus
dintas žymios lenkų poetės Ka- 
zimieros Illakowiszoncs eilėraš
tis Lietuvių lakūnų Dariaus ir 
Girėno garbei. Straipsnio pra- 
dž oje atpasakojama Lietuvos 
didvyrių skrydžio istorija, o to
liau aprašomas 50 metų sukak
ties minėjimas tragedijos vieto- 
;e.

‘’Šia proga miške netoli Mysli- 
borze įvyko lietuvių kilmės žmo 
nių, suvažiavusių bemaž iš viso 
pasaulio, susitikimas. Prie pa- į 
minklo, kuris buvo pastatytas 
1936 m. Įvykio vietoje, sutikau 
Lietuvos sovietų soc. respublikos, 
Kanados ir Australijos gyvento
jus lietuvius. Miško aikštelėse 
mačiau automobilius su regis-

— Čiurlionio Galerija, Ine. 
(1038 Archer Avė.) šį rudenį tu
rės keletą parodų: spalio mėn. 
14 d. bus dail. Miko šileikio gim
tadienio proga ir 60 metų kūry
binio darbo paroda. Lapkričio 
4 d; vyks bendroji paroda su 
premijomis. Lapkričio-gruodžio 
mėn. bus tapytojos Virginia 
Barton dailės paroda. 1984 metų 
kovo mėn. bus dail. Antano Sku- 
po-Cooper darbų paroda. Balan
džio mėn. velionio Teofiliaus 
Petraičio 5 metų sukakties po- 

« mintinė dailės paroda.

ženklai. Tarp pastarųjų buvo penią Thatcher premjero pa- 
> Antanas Suraučius,

knygelės “Pszczelnikas — lietu
vių lakūnų paminklas” autorius.

Meninėje iškilmių dalyje pa
sirodė lietuvių tautinių dainų 
ir šokių ansamblis Sūduva, at
vykęs iš Seinų. d. b.

E. L.

LONDONAS, Anglija.— Pats 
jauniausias britų kabineto mi- 
nisteris, 52 metų Cecil Parkin
son, geras ir energingas admi
nistratorius, sugabiai tvarkęs 
Anglijos pramonės reikalus, 
ketvirtadienį prisipažino, kad 

' šiomis dienomis 
j laukia kūdikio, kurio tėvas bus 
pats ministeris.

j Konservą toriu tarpe buvo kal-
- bama, kad jis galėtų pavaduoti ta Rikos, Hondūro ir Salvadoro.

—tfO

MmmC Zma6 — Pardavime! 
UAL 1STATI FOR SALI

Namai, ImU — PardaviMi 
RIAL ISTAT1 POR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS' 
IB /EMATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKKJTMAM. .

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
R NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

« NOTARIATAS • VERTIMAI

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

INCOME TAX SERVICE
B529 So. Kedzie Ave. — 778-2233reigose, su ja dažnai Parkinso- 

nas pasitardavo įvairiais vals
tybės reikalais. Dabar visiems 
aišku, kad jis turės pasitraukti 
iš vyriausybės. Prieš porą metų j
iš vyriausybės išlėkė gynybos Pajamų bungalow — 1% aukšto mū- 
ministeris. Britu vyriausybė, tai ijnis, 3 butai: 1 su 2 mieg. Garažas, 
ne lietuvisKoji Bendruomene.- -------
Pasirolo, kad Sara Yeavs pas jį Į 2 aukštų mūrinis. Pirmame aukšte 

’ - r yc I a Q -.moc Antrocic juikcrac
sekretoriavo, kad jis dar nebu
vo ministeriu. Britai stebisi jo 
drąsiu prisipažinimu.

— Aloysius A. Majerczyk, 
12-to Wardo aldermanas, busi 
pagerbtas bankete spalio 28 d., į 
penktadienį, 7 vai. vak., May- 
field salėje, 6072 S. Archer, 
Chicagoje.

FIRST RATE CLEANING 
Į DEPENDABLE WOMAN

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicages miesto leldteą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greh( 

garantuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTI! 

4514 S. Talman Avė. 
Tol. 927-3559

D £ M E S I/O 
62-8C METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui automoMHe 

Liability apdraudimas penslnfe- 
kam*. Kreiptis: 

A. LAURA ITII 
4645 So. ASHLAND AVI. 

TeL 523-8775

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St.
(Town of Laka)

PRIEŠŠVENTINIS PRIMINIMAS!
BRANGŪS KLIENTAI!

autorius,
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią

— Chicagos lietuvių istoriją ... ..... ...
(1869 — 1959 metai).

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

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

Pagal praėjusių metų patyrimą daugelis iš Jūsų, 
artėjant -šventėms, norės pasiųsti savo giminėms 
dovaną-siuntini. Dovana, atsiųsta šventėms, bus 
daiktinis Įrodymas Jūsų meilės ir pagarbos Jūsų arti
miesiems. ’• '•< . - -

Paprastai šiuo prieššventiniu laikotarpiu paštas 
būna perkrautas, kas įkartais sutrukdo Savalaikį 
siuntinių Įteikimą, todėį. T^rinįc^v^ngtų paiiašių at
sitikimų,- geriau iš anięšfb' ^ąšųįsti Jūsų? gentinius 
siuntinius. , "

Kaip ir praėjusių metipsezone, firma?

Cosmos Parcels Express Corporation, 
užsiimanti licenzijuotų siuntinių siuntimų, i Estiją, 
Latviją, Lietuvą, Ukrainą ir Į visus kitus Tarybų 
Sąjungos gyvenamus rajonus, visada ' pasiruošusi 
Jums patarnauti siunčiant šventinius siuntinius Jūsų 
artimiesiems. Ir taip, paskubėkite. r- padarykite 
Jūsų giminėms malonią dovaną šventėms.

Reikalaukite mūsų katalogų šiuo adresu:

Cosmos Parcels Express Corporation
40 EAST 49 STREET 

NEW YORK, N.Y. 10017 
TEL. 758-1150-1

Needed to work Mondays, Wed
nesdays & Friday mornings.

Occasionally overnight.
Must be flexible.

Love animals.
EXCELLENT SALARY

(LOOP LOCATON) ■
CALL MRS. O’SULLIVAN.

943-6409

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-171

Ddkrodžiaž tr teintenyhii 

Pardavimas’ ir Taisymas 
2644 Wwt ftTMf 
T*L REpubtle 7-1941

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŽOS ' 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

GERAI ATRODANTIS, sveikas, 
turintis namą, dideli daržą ir 
automobilį vyras, ukrainietis, 
norėtų susipažinti su pagyvenu
sia vyresnio amžiaus lietuvaite, 
kad galėtų sudaryti gražią šei
mą, vieną kitą gerbtų ir ilgai, 
ilgai gyventų. Prašau atsiųsti 
fotografiją ir pranešti telefoną.

Box 270, Naujienos,

1739 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608

Siuntiniai
ir kitus kraštui ■ 

P. jiED'AS, 4059 Arches Avenue, 
Chicago, III. 60632. T*L YA 7-59t0

Homeowners Insurance
Good service/Good price 

F. Zapolis, Agent .
3208’A W. 95th SL 

Everg. Park, III.
60642 - 424-8654

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

KAINA — 517. '(Persiuntimui pridėti $1)' 
Siusti čekj:

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI. 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdominę gydy
tojo, Tfouonneuė? veikėjo ir rašytojo atriminimni.

Dr. A. Gdmct — MINTYS IR DARBAI, 259 pel., liečia 1905 
metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas diena* Ir 
auairūpinimą_ __________ ________ ______

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir 
grožis. Kietais viršeliais_______________

Minkštais viršeliais, tik_____________
Dr< A. J. Guasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

EMONfiS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

atooey orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant Si peratunttmo išlaidoms.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujiena administracijoje.

■* II. I J,..MUĮW.WW

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

Seštad.: nuo 9 vaL r- iki 12
Ii pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
2649 West 63rd Street 

Chicago, BL 60629

ADVOKATŲ draugua 
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos: 

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

4606 S. Kedzk Ava. 
Chicago, IM. 60629 

TeL: 778-8000

PIRKIT! JAV TAUPYMO MONUf

6 Naujienos, Chicago, Ill. — Sa t.-Monday, October 8-10 1983


