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GEN KULIKOVAS GRASINA EUROPAI IR J A V
NESUSIPRATIMAS DĖL PRANCŪZŲ 

KARO LĖKTUVŲ IRAKUI
PREZIDENTAS SADAM PAREIŠKĖ. KAD IKI ŠIO 

METO IRAKAS JOKIŲ LĖKTUVŲ NEGAVO

PARYŽIUS, Prancūzija. — 
Irano valdovas Chomęini per 
Teherano radiją paskelbė, kad 
jis neparduos degalų Vakarų 
valstybėms, jeigu Irako lėktu
vai dar kartą bombarduos Irano 
naftos versmes. Sekančią dieną 
jis pridėjo, kad Irano karo jė
gos uždarys Hormuzo sąsiauri 
ir neleis iš Persijos įlankos va
karų vežti degalų.

Savo laiku prez. Carteris pa
reiškė, kad Amerika neleis nie
kams sustabdyti prekybos laivų 
Persijos įlankoje. Visi prekybos 
laivai privalės laisvai plaukioti 
Persijos įlankos vailderiimis.

Irakas jokių lėktuvų 
negavo

$ . ' . - - i ■

Trys Amerikos karo laivai
plaukė iš ’Indijos vandenyno ir 
įplaukė į Persijos įlanką. Jiems 
įsakyta padėti transporto lai
vams praplaukti pro Hormuzo

is

ŠIAURĖS RUSIJOJE 
DIDELI ŠALČIAI I

MASKVA, Rusija. — Arkti
kos jūros vandenyse paspaudė 
tokie dideli šalčiai, kad jie įšal- j 
dė 50 Sovietų -karo ir transpor- • 
to laivų. Virš 100 metų tokių; 
didelių šalčių nebuvo Ladinuo-1 
tame šiaurės vandenyne. Laivai 
plaukiojo šiaurės vandenimis,; 
nes spalio mėnuo ten skaitosi. 
dar šiltas mėnuo. Jūrininkai ne-1 
atsimena, kad spalio mėnesį 
šiaurės Ledinuotame vandeny-1 
ne būtų tiek daug ledų. Da-j 
bar ten tokie dideli šalčiai, kad _ 
paviršių dengia 9 pėdų storio! 
ledas. Jis daugelį laivų suspau
dė ir sutriuškino. 24 laivai įšal
dyti Sibiro šiaurėje, o dar kiti 
negali pajudėti 200 mylių šiau
rėje.

Prekybos laivyno inspektorius 
Vladimir Michailieenka paskel-l

Prez. Ronald Reagan ketvirtadienį pranešė Respublikonų 
partijos Centro komiteto pirmininkui, kad-sudarytų komi-_

P. KORĖJIEČIAI ŠAUDĖ 
. Į ŠIAURĖS KORĖJĄ 

i 
į SEOUL. Pietų Korėja.— šiau
rės Korėjos radijas pranešė, kad 

: ketvirtadienio vakarą P. Korė- 
j jes kariai įžengė į demarkacijos 
zoną, priėjo prie šiaurės sienos 
ir pa.eido 500 apkabų į šiaurės 

i Korėjos pusę. Manoma, kad Pie- 
į tų Korėja Įsakė paleisti šiucs 
šovinius, keršijant už Burmoje 
nužudytus keturis Pietų Korė
jos ministerius.

I Ketvirtadieni! atsistatydino li- 
■ kusieji P. Korėjos kabineto na- 
; riai. kad prezidentas Chun Doo 
: H wan turėtų progos perorgani
zuoti visą P. Korėjos kabinetą. 

Į Ketvirtadienį buvo palaidoti 
keturi ministerial ir kiti septyni 

. Pietų Kerėjos pareigūnai, žuvę 
i Rangūno mauzoliejuje.

: VOKIETIJOJ PROTESTUOJA
PRIEŠ ATOMINES RAKETAS

BREMERHAVEN, V. Vckie- 
. tija.— šiame priemiestyje buvo 
Į suruošta gausi demonstracija 
j prieš amerikiečių karių Carl 
i Schurz kareivines, kur esama 
■ atominių ginklų.

BULGARIJON SUVAŽIAVO VARŠUVOS 
PAKTO UŽS. REIKALU MINISTERIAI 4-

GENEROLAS V. KULIKOVAS IMSIS PRIEMONIŲ 
AMERIKAI ATOMINIAIS GINKLAIS APSUPTI

LAIKRAŠČIŲ DARBININKAI 
REMIA W. MONDALĘ

NEW YORK, N.Y. — Praeita 
ketvirtadienį New Yorke vyko 
laikraščių darbininkų organiza
cijos narių susirinkimas, kuria-’ 
me buvo pasisakyta ir apie De
mokratų partijos kandidatus 
prezidento pareigoms.

Laikraštininkų unijos pirmi
ninkas pasakė kalbą, kurioje 
pažymėjo, kad jo uniją parems 
buvusio viceprezidento Walter 
Mondale kandidatūrą. Susirin
kime dalyvavo ir New Yorko se
natorius P. Moynihan bei Wal
ter Mondale, kuris susirinku
siems pasakė kalbą krašto 
saugos reikalais.

ap

SUDARYS B. AQUINO 
MIRTIES TYRIMĄ

MANILA. — Filipinų prezi- 
_dentas Ferdinand Marcos, pats

džiusi ten kliudyti transporto I 
laivams, tai Amerikos karo lai
vai būtų tųrėję^tup^ transporto 
laivus apgintiarti
lerija tūbą laiytĮŠ 'ižpęi^Sjtų, tai 
galėtų^būtjhpĖidžia^g^^bj ka-

kelia susirūpinimą. I^aivų jū
reiviams trūksta maisto.

Vienas malūnsparnis nuvežė 
.vams maigįp, bet 
.Malūnspa^Ms iš-

ĮšakhlišŠš 
jo

Tijo tarpų';'preSė ^adapi ; 
virAdienį _parei^^|^4 s 
dar --negavo • nė yienąĄĮktiąyb’aą 
P^nęūzijos^'TtftĘtaciiėBiĮ,^H<ii^ 
lūs';, prahepzų -pranešįmas 
kad •jEėktįvai parduoti- IrąkuĘriĮį

Ketvirtadienį71 prancūzų 1 aik- 
raštininkai. kreipėsi j prancūzų 
vyriausybę pasiaiškinti dėl Ira
kui parduoti/ lėktuvų. Prancūzų 
vyriausybės atstovas atsisakė 
atsakyti į bet kurį klausimą, lie
čiantį lėktuvus Irakui. Nebeno
rėjo pasakyti, kada tuos lėktu
vus pardavė, ir kada juos iš
siuntė.

Jeigu lėktuvai dar neišsiuntė, 
tai Irano valdovas neturi teisės 
stabdyti transporto laivų, plau
kiančių Hormuzo sąsiaurio van
denimis. Tada ir amerikiečiams 
nereikėjo skubėti į Persijos 
įlankos vandenis. Amerikiečiai 
trijų karo laivų būtų nesiuntę, 
jeigu Irakas lėktuvų būtų nega
vęs. O kodėl (prancūzai tuo rei
kalu nenori nieko pasakyti?

likti ^bėjimb ^^^;. ’ ’ ’
•Va1^žta4 pasiuntė.J^vų kryp-,

tinti ^diaūžius,/bei iū'jie neju- Reaganas ketvirtadienį pranešė, 
da-iš vietos^

WILLIAM P. CLARK PARINKTAS 
gfjtaS REIKALŲ SEKRETORIUM 
^vtbO^entas REAGANAS PRANEŠĖ, kad jis 

KANDIDATUOS PREZIDENTO PAREIGOMS

WASHINGTON, D.C.— Prez

: kad vidaus reikalų, sekretoriaus 
pareigoms jis pasirinko jam ge-

RUSAI NUTEISĖ OLEGĄ 
RADZINSKĮ

• vandenį 300 demonstrantų eise
nai. Vienai pagyvenusiai mete- 

j ri.škei buvo sužeista akis. Tuo- 
I jau buvo nuvežta į ligoninę. .!

Ketvirtadienio rytą buvo su
sirinkę apie 2,000. jaunuolių,, ku
rie sutartinai saukė: “Mums ne
reikalingi’jūsų ginklai! Galite 
važiuoti namo!’’. ■ ■ : .

Soviejų valdžia rengiasi rai pažįstamą William P. Clark, 
imtis priemenių prieš JAV a to- jis yra įtikinęs, kad p. Clark 
minių raketų įrengimą Vakarų |jl)s geras sekretorius ir mokės 
Europoje. r *su žmonėmis sugyventi.

— Izraelio premjeras Šamir; Blogai, kad dabar prezidentui 
atmetė planą dolerį pripažinti reikės kito žmogaus Saugumo

i Izraelio piniginiu vienetu. Izrae- tarybos nario pareigoms. Prezi- 
1 liui tas gali labai brangiai kai-. dentas turės ieškoti kito. Poli- 
nuotp v (tikai stebisi, kodėl prezidentas

_____________ ’ pasirinko žmogų, kuris jau turi
— Manoma, kad McFarlane svarbų valstybinį darbą. Jam 

gali būti paskirtas Saugumo frus sunkiau rasti žmogų Saugu- 
tarybon.

APSINUODIJĘS BRITAS 
MIRĖ NUO VANDENS ’■

LITTON, Anglija. — Britas

— Penktadienį aukso uncija 
kainavo $391.

mo tarybai, negu vidaus reika- 
sekreloriaus pareigoms.

Prezidentas kandidatuos 
ateinančiais metais

lų

KALENDORĖLIS
Spalio 15: Teresė, Kantminas, 

Ina, Vaišvilkis, Ede, Kirbaidis.

Spalio 16: Gerardas, Jadvy
ga, Kukavaitis, Dausa, širdval- 
dis, Gaudilė.

Spalio 17: Margarita, Vikto
ras, Gytė, Brosė, Garbsėdis, Rai
butė, Saigūnas.

Saulė teka 7:02, leidžiasi 6:10.

Orai šiltesni*, gali lyti.

SOFIJA, Rulgarija. — Andrei 
Gromyka atsisakė atvažiuoti į 
Jungtines Tautas ir pasiteisinti, 
kokiais sumetimais Sovietų la
kūnui buvo įsakyta sunaikinti 
keleivinį Pietų Korėjos lėktuvą, 

į liet nuvyko į Bulgariją, kur su
važiavo Varšuvos pakto užsie
nio reikalų ministerial ir pradė
jo svarstyti, kaip panaudoti ato
mines raketas prieš Ameriką.

Sovietų generolas Viktor Ku
likov, Varšuvos pakto karo jėgų 
vyriausias vadas, pareiškė, kad. 
reikia planuoti, kaip aeisupti 
Ameriką atominiais ginklais. 
Sovietų valdžia, niekam nepra- 
nešdama ir nieko neinformuc- 
dama, išdėstė įvairaus dydžio 
atomines raketas Rytų Europos 
valstybėse, kad galėtų pasiekti 
bet kurią Vakarų Europos vals
tybę. Dabar, kai prez. Reaganas 
prižadėjo gruodžio mėnesį nu
gabenti į šiaurės Atlanto S-gos 
valstybes vidutinio dydžio ato- 
nfihes raketas7ka<TgaIėtų gintis 
nuo Sovietų užpuolimo, tai gen. 
Kulikovas jau aiškina, kad rei
kia planuoti kaip apsupti Ame
riką naujausiomis atominėmis 
raketomis.

ryti nepriklausomą, kcniitetą se
natoriaus Benigno Aquino mir
ties aplinkybėms, ištirti.

Prezidento paskirta komisija 
atsisakė toliau tyrinėti, nes jos 
darbas buvo , labai, suvaržytas. 
Pasirodo, kad senatorių Aquino 
namo lydėjo specialiai atsiųsti 
keturių. Filipinų karininkai, j 
Kada .jie pasiekė Mariilos aero
dromą, tai senatorių pasitiko 
gerai ginkluoti kariai. Nespėjo 
jis išlipti iš lėktuvo, tuojau pra 
sidėjo šūviai. Aquino buvo nu-1 
žudytas šūviu į galvą. Filipinie-1 
čiai reikalauja nuodugniai ištir- i

Apie Sovietų karo jėgų ir ato
miniu raketų atšaukima Sovie- 
tų geerolas visai negalvoja, ir 
nesirengia svarstrti, bet Jis pla
nuoja sutraukti daugiau Sovie
tų jėgų į Europą bei naujausiais 
branduoliniais ginklais- apsupti 
pačią Ameriką.

Gen. Kulikovas labai susirūpi
nęs vidutinio dydžio Amerikos 
atominėmis raketomis, nes jos 
gali pasiekti Sovietų teriloriją, 
todėl jis ir planuoja atominėmis 
raketomis apsupti Amerikos te
ritoriją.

Rot kad Sovietų valdžia įša

MASKVA, Rusija. — Sovietų į 
teismas ketvirtadieni paskyrė j 
25 metų Olegui Radzinskiui vie-. Murray Fensome priėjo įsitiki- 
nerius metus kalėjimo ir penke-jnimo, kad jis apsinuodijo mais- 
rius metus tremties.

Radzinskis nieko neplatino ir 
niekam nieko nepasakojo, bet 
Sovietų policija, padariusi kra
tą jo namuose, rado jo užrašu 
knygelę, kurioje jis kartais už
rašydavo savo mintis Įvairiais 
rusiško gyvenimo klausimais. 
Tuose užrašuose policija rado 
Sovietų Sąjunga 
minčių. Jį patraukė teisman ir, darytas tyrimas parodė, kad jo 
nubaudė.

Užsienio žurnalistams š’as 
žinias davė Radzin.skio draucė 
Olga Medvedkova. Radzinskis 
skaitomas Sovietu disidentu, i 
Jis išvežtas į kalėjimą.

lu. Jis priėjo išvados, kad ge
riausia gerti daug vandens, iš
valyti vidurius ir visa sistema, 
kad galėtum ir vėl gerai jaus
tis. Jis nieko nevalgė, bet gėrė 
ir gėrė vandenį. Kiekvieną die
ną jis išgerdavo po 35 stiklus 
vandens.

Maistu jis apsinuodijo, bet 
šmeižiančiu vanduo jį į kapus nuvarė. Pa-

ti B. Aquino nužudymą.

GUATEMALA RINKS
STEIGIAMĄJĮ SEIMĄ

Guatemalos kariuomenės
dovybė paskelbė, kad ateinam I kytų savo kariuomenės vad-ims 
čių metų liepos 1 d. bus renka- i atšaukti iš R. Europos įvairaus 
mas steigiamasis seimas. Jau’dydžio raketas, tai j:e ir klau- 
dabar sudarinėjami gyventojų syti nebenori. Prez. Reaganas 
sąrašai, kad 21 melų piliečiai į pasiūlė atšaukti ir sunaikinti vi- 
galėtų dalyvauti rinkimuose. Iš : sas atomines raketas, bet So- 
rinktas seimas paruoš kraštui vielų atstovai Ženevoj ir klau- 
konstituciją. syti apie Amerikos pasiūlymą

1985 melais bus išrinktas nebenori. Jie reikalauja, kad 
parlamentas, kuris turės sūria- būtų svarstomas jų pasiūlymas, 
ryti vyriausybę. Išrinkto parla- o jeigu taip nebus, tai Sovietų 

rnento sudarytai vyriausybei atstovai iš Ženevos gris į 
kariai perduos valdžios vairą. Maskvą.

i smegenyse buvo per daug van
dens.

Gydytojai nustatė, kad van
duo žmogaus organizmui nepa- 

. vojingas. bet kada tiktai vande- 
1 nį geri ir nieko nevalgai, tai kū- 
i nas nustoja atsparumo ir pralei

džia vandenį į smegenis, o van
deniui ten ne vieta.

Be to, prez. Reaganas prane- 
senatoriui Paul Laxalt, Res

publikonų partijos Centro ko
miteto pirmininkui, kad suda- 

, rytų komitetą išrinkti jį antram 
. terminui.

Platesni pranešimą preziden
tas paskelbs vėliau, bet jis nori, 
kad būtų atliktas įstatymų rei
kalaujamas formalumas, ir pra
nešta. kad jis bus Respublikonų 
partijos kandidatas. Ateinantį 
pirmadieni prezidentas federali- 
nci rinkiminei komisijai įteiks 

‘ oficialų pranešimą apie kandi
datavimą antram terminui.

i
, šč

Povilas P. Dangis, SLA pre
zidentas ir ALTo steigėjas 
bei viceprezidentas, pakvies
tas spalio 18 d. rytą atvykti ' 
į Baltuosius Rūmus ir būti 
prez. Reagano svečiu. Ant
radienio rytą prezidentas 
padarys pranešimą apie 
JAV tarptautinę padėtį, o 
vėliau atsakinės į pakvies
tųjų klausimus. Jei laikas 
leis, Povilas P. Dargia pla

nuoja antradienį būti
Washingtone.

— Antradienį M. Gudelis 
skris į Washingtong, kad galė
tų dalyvauti prezidento Reaga- 
no konferencijoj apie JAV už
sienio politiką.

— Robert ,C. McFarlane, spe

MASKVA GAUNA TECH
NOLOGIJOS ŽINIAS

WASHINGTON. D C. — Iš 
Amerikos išvaryti keli Sovietų 
šnipai, ankarpytas Sovietų am-j 
basados ir konsulatu personalas, i 
bet rusai vistiek dar gauna iš 
Amerikos labai daug modernių, 
technologijos žinių, — pareiškė. 
prezidentas Reaganas, kalbėda-j 
mas Amerikos Heritage Foun
dation nariams.

Amerikoj žurnalai spausoina-, 
mi visiems kražto gyventojams, j 
žurnalus gali gauti knygynuose 
ir kioskuose, žurnalus ir kny- ( 
gas galima laisvai pirkti, skai-, 
tyli, nusirašyti ię išsivežti. La- Į 
bai jau slapti dalykai laikomi >

cialus JAV atstovas Libano rei- paslaptyje, liet užsieniečiai vis 
kalams, ketvirtadienį parskrido vien apie juos daug kartų suži- j 
į Washington^ pasitarimams su t no ir išsineša technologines pa-i 
prezidehtu Reaganu. slaptis. *prezidentu Reaganu. Vėjas ir šaltas oras laivus stumia prie krantų, kad žiemai ištrauktų iš vandens.
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Socialinis draudimas ir aprūpinimas
Spalio 15, 1983 Nr. 37 (284) 

Redaguoja PRANAS SULAS

ŪKIO DARBAIM. ŠILEIKIS

plementais. Tinkamai balan
suotam maistui reikalingos šios

Aliaskos valstija duoda žemę ir kiek
vienam išmoka po $1,000 dividendo 

listiniu žingsniu. Bet iš tikrųjų 
lai yra konservatyvu”.

G. C. Mauer teigia, kad socia
linis kremtas, padalintas visiems 
žmonėms. Alaskos valstija įduo- 
ua pavyzdį visam pasauliui, kas 
turi būu daroma visose valsty
bėse, kur iš žemės gaunami tur
tas, kurie privalo būti išdalinti 
visiems žmonėms, kaip sociali
nis vid i dengias.

Jsitaėmėuna, kad nuo 1979' 
metų Alaskos valstijoje panai- j 
Kinu pajamų mokesčiai. j

Pr. Šulai I 
P. S. 1983 m., sausio mėn. bu- l 

vo pranešta didelė naujiena, kad | 
Alaskos valstijoje nėra depresi
jos. 1982 metais naujų darbų 
padidėjo 6%. Tikimasi piudidė- 
jimas pasireikš ir 1983 metais, i 
ra leisKia, sako Banko rapor-| 
tas. kad Jungi. Amer. Valst. ger-1 
būvis didėja. Minimas kolum-. 
nistas baigia savo straipsnį šiais • 
žodžiais: ‘‘Mes dabar žinome, ko
dėl Alaskoje nėra ekonominės I 
krizės — depresijos, nors vi
suose pasaulio kraštuose siaučia į 
depresija”." ■' w Pr. šulas

Pagal -Michael” Journal Nr. 
L k< iinnnuto Gilberte Cote- 
Ah.rcier aprašymą pranešta dvi 

. važios naujienos apie sociali
nius dividendus, šie vadinami 
Social dividends” duodami pe

riodiškai visiems Alaskos pi He
liams. 1930 m. balandžio mėn. 
ši valstija išdalino po $2^00 
kiekvienam gyventojui. Po dvie
jų metų, t. y. 1982 m. birželio 
men. ši suma sumažinta pusiau 
— kiekvienas pilietis gavo po 
•'f1,000. Pvz., tai reiškia, kad 
1 M2 m. šeima iš 7 asmenų — 
tėvai ir 5 vaikai gavo $7,000. To
kie dividendai pažadėti išmokė
ti ir už šiuos 1983 metus.

.Kolumnistas G. C.-Mercier pa
tyrė, kad Alaskos gub. Jay Ham- 
monu pažadėjo pavieniui indė
nui arba paskirai indėnų šeimai 
po 10 hektarų žemės sklypą. 
Gub. Hammond, pasirašydamas 
p; Įimtą dividentų įstatymų pa- 
iciške: "Tai yra gautas iš Alas
ka j e apdirbamos alyvos šėras, 
tenka kiekvienam piliečiui”. 
Gubernatorius dar papildė: “Kai 
kurie žmonės tai vadina socia-

JAV Atstovų Rūmai priėmė 
bedarbiams pašalpų mo
kėjimo pra tęsimo įs+atymd:

?‘Wall Street Journal” repor- 
tiį'ių štabai iš Washingtono pra
neša, kad JAV Atstovų Rūpiai1 
pjtvirtino įstatymo projektą, 
patęsti bedarbiams pašalpų mb- 
k|jimo laiką 45 dienoms, kurios 
bgigėsi priėmimo metu. Balsų 
siRitykiai buvo 327:92. Pagal ap
skaičiavimą, tai visam kraštui 
kainuos daugiau vieno bilijono 
delerių. jei bedarbiams pašalpų 
mokėjimas bus prailgintas 45 
dienoms, šiam projektui prie
šinosi respublikonai.

įNė vienas Atstovų Rūmų na
rys neabejoja, kad ši projektą 
Kį.ngresas nepriims. Manoma, 
kįd pašalpų pratęsimo laiko pro
jektas bus svarstomas šių metų 
pabaigoje.

jšis laiko pratęsimo projektas 
palies tuc-s bedarbius, kuriems 
39-nių reguliarių, savaičių pa
šaipų mokėjimo laikas pasibaigs.

P'-. P-nitas

KL Jei darbininkas paduoda 
r kuodą prieš savo darbdavį, ar 
darbdavys į į gali bausti?

AT. Darbo departamentas pa
duotus darbininkų skundus lai
ko paslaptyje, todėl dėl paduo
tų skundų darbininkai nenukeu-

VITAMINAI
T;kriausi vitaminai 

gaunami per maistą
Dr. Murray C. Brown, Chi- 

cagos sveikatos komisionierius, 
straipsnyje apie vitaminus ra
šo, kad vitaminai geriausiai yra 
gaunami per tinkamai balansuo-

1) pienas ir pieno produktai — 
kalkėms organizme papildyti;
2) vaisiai ir daržovės — masei 
padauginti; 3) raudoną (liesa) 
mėsa, žuvis, paukštiena arba 
kiaušiniai — proteinams ir 4) 
duona arba grūdiniai — energi
jai. Gauti balansuotą maistą rei
kia šias 4 grupes kaitalioti.

Dr. Brown paneigia paskalas, 
kad maisto virimas ir kitoks pa
ruošimas iš jo atima svarbiau
sias maišinessavybes. Kur mais 
to produktų pariiošos.įmonės.be- 
konservuojant, bekepant ar be- 
verdant kurie vitaminai' nuken
čia, jie esą papildomi iki normos 
dirbtinais vitaminais^ Perdaug 
vitaminų esą nesveika. Per di
delėmis riebaluose tirpstančių 
vitaminų (A, D,' E ir K) dozėmis

draudžiančius deginti lapus gąt- kapoti žolės plovimo inašino- 
vėse ar kiemuose, tačiau tik ne- mis.' Susmulkinti lapai geriau 
seniai buvo imtasi tuos įstaty- supūna ir greičiau susimaišo su 

žeme, ją praturtindami savo 
medžiagomis. '

Tada, už kelių pavasarių, su
puvę .spalvoti lapai, vėl pasiro
do virš žemės įvairiaspalvių gė
lių ar kopūstų, pomidorų pavi-

.hEAI LAPAI IMA KRISTI
. “Stambiais geltonais lapais liepos verkia”...

. , H. Radauskas

Gražiausios rudens dienos yra nirtkai važiuoja, šimtus mylių į

senioru. Rodydami gerą valią,' 
Į pataria seniorui iš banko, išimti.j 

‘Jkūriub^ T'eSa?’ ^j^idfedT 
prie “rastų pinigų”, už.kūjuos 
nuperka stakų (stack of paper). kada žolė jau nebeauga-ir miškais apaugusias vietas, kur

Zl tvvr»»» x TX’k.-i, 1 Im rk<T-7». _ * e' • *1 * . < - v* * •

jbs nereikia piauti, o lapai, dar jie ilgas valandas jau šiurpiame
nepradėjo kristi ir kieme nėra ore gėrisi gamtos nudažytais 
darbo. Medžiai ir krūmai ru- medžiais. •

Įjdeniop keičia savo žalią lapų 
spahą. Miškai pasipuošia įvai
riausiomis skalėmis sipalvų, nuo 
geltoniausių beržų iki raudonų 

; ar gelsvai rudų ąžuolų. Daili-

Antru atveju "bankų egzami- 
neriai” pasivadina banko įgalio
tiniais, policijos atstovais arba 
F.B.I. agentais. Jie prašo sen- ■ 
idrą išimti iŠ banko pinigų san-- 
taupų, įdėti juos į voką, kuris 
įteikiamas banko atstovui (ma
nager). Taliau nei voko, nei at
stovo daugiau senjoras nemato...

Patartina nediskutuoti pinigi
niu oroblemu su nežinomais as- .' ' imenimis, nežiūrint kuo jie be-' 
sivadintų. Niekada neišimkite 
pinigų iš bankų, kai tą mėgins 
jums įkalbėti arba stakų pirkti. 
Praneškite apie tai policijai, tel. į 
?11, arba apylinkės Senior Ser- j ąų jį-. 45 nGtų amžiaus.

mus. griežčiau prižiūrėti. Čika
goje už lapų deginimą skiria
mos piniginės baudos nuo 100 
300 dolerių. Pakartotinais, atve
jais; užkietėję lapų degintojai 
gali gauti baudas nuo 300 iki 

Į 500 dolerių ir 6 menesių fcalėji-. ■ 
Ant cemenlinies urnos.’guli į nio bausmę. - - *

parke geltonas lapas, aišku, kad
— ruduo”, rašė poetas Henrikas 
Radauskas!. Aišku, kad ruduo ir
— Čikagos miesto gyventojams, 
ypač namų savininkams. Kaž
kas apskaičiavo, kad vienas bu- 
.eiis rudens lapų sveria tik Iris

t ■.

; . .- .< difikavus . žymiai sumažinantį..
gyvulinius riebalus, cholesterolį Jvarus Tačiau vidutinis miesto

ir Vaistų Administracija (FEjA)

prieš kai kuriuos1 in anufaktbrisį,- 
tus, kurie perdėtai hjlįa-mela
gingai gyrė. savo vitaminų pro
duktus. Tvirtinimas, kad tam 
tikri vitaminai arba Vitaminų 
kombinacija “pajaunina” (padi
dina žvalumą, jėgą, “pęp”) yra 
melas, rašo dr. Brown. ......

virę tarnautojui, jūsų bankui 
tuojau.

Šį pranešimą paskelbė Senior 
Sitižen Services Section, Chica- 1 
go Police Department direkto- 
.ius, 1300 W. Jackson Blvd.

Pr. Fab.\

Seniorai Įsidėmėkit šiuos 
pranešimus

žinokite, kad Chicagoj veikia 
daug apgavikų, kurie išnaudoja 
vyr. amžiaus žmones. Tie apga
vikai vadinami “pigeon drop” 
ir “banku eksamineriai”. Pir- 
mie:i (pigeon drop) parodo 
jums krūvą pinigu, esą juos ra
dę. kiniuos nori pasidalinti su

Moistas ir širdis
Chicago.® universiteto tyrinė- 

ejai pateikė nebeabejotinus įro
dymus, 
n iškas” 
ginusia
arterijų sukietėjimą ir to rezul
tate širdies atakas.

i

. . . atiduodame žemei ta, ką iš. Miestas pataria namu savrnin- •- L \ D, . , . , . Jos paimame. .-- A. r.Kams sugrėbti lapus į dėžes ar ... . ■ y. ‘ ■■ y . ■/.
maišus ir pastatyti kartu -su. - sL,-; r •
šiukšlėmis. Lapai' bus šūfinkįj.. JŪS KLAUSIATE, 
ir išvežti. ■ v-' ■<" ’ T ■

Organinio ūkininkavimo sali- ( MES ATSAKOME 
Įlinkai pataria lajnis sunaudoti • -
ant gė.ių.. ar daržovių . lysvių, j KL> Kur galima gauti papil- 
Lapai apsaugo augalus nuo žie-i domų informacijų apie Viešųjų 
mos šalčių, o vėliau, susimaišę Sutaičių įstatymą (Public Coix-: 
•>u žeme, lapai supūna ir pratur-Į į 
tina žemę. Lapus nedidelėmis i 
krūvelėmis galima užkasti į duo
bes darže, arba, dar geriau, dėii 
juos į gerai prižiūrimą kompos-

ir išvežti.

ir rafinuotąjį cukrų, galima yra 
išvengti artė'.ioskleiozės, 1—■ O 4 z į

kurios dąugidu kaip visas treč-Į 
dalis arpetikiečių miršta tarp j apje gp. bušelių lapų. L... 

.uos padėti? . -
Prieš 1970 malus, kai dar či 

kūnų sagos miesto taryba nebuvo už-
Iraųdus lapų dcginli,.Marquelte, to krūvą kur nors nuošalesnėje 

senose-gatvėse, sklisdavo i daržo vietoje, .už garažo. Kom- 
j postas, turi taip pulk kad ne- 

xlei-..ų kaimynams nemalonių 
kažkaip derindavo®! su. visa ru-1 Kvapų. Sausi lapai gali būti su- 
lenine nuolaika. Wino:s-valstija | smulkinti specialiomis daržinin- 
jau daug melų turėjo įstatymus 1 kų mašinomis, arba tiesiog su

kad tipingas ’’ameriko
maistas, kaip
čia valgomas, skatina šiai, pyragas ir sultys

■ lj medis, 'kurio diametras keturios 
nu0 j pėdos nuo žemės, aukštyje turi 

Į apie 20 colių, numeta nuo save 
a. Kur

• Tviiirė'imai buve’daromi su 
; bęsus beždžionaitėmis, 
metabolizmas (medžiagų apy 
kaita> yra artimiausiai panaši Į-Parko, s 
žmonių metabolizmui. Viena aitrūs deginamų.-lapų dūmai,! 
beždeioniukiu grupė dvejus me- maloniai kutendavusi nosį iri 
tus buvo maitinama "išmintin
gai modifikuotu“ žmonių mais
tu. antroji grupė kaip tik tokiais 
produktais, kuriais amerikiečiai 
minta : pienas, kiaušiniai, kepta v 
jautiena ir kiauliena, vištiena, 
sūris, sviestas, cukrus, bulvės, KARALAITĖ PRIE GIRNŲ

o jis dau.’ morkos grūdiniai (cereals), vai-^ 
' 1 

"Išmintingoje dietoje" buvoj 
į daugelis tų pačių produktų, tik| 

Tų tyrinėtojų studijos taip pat po mažiau arba visiškai ne te
parodė. kad tą patį amerikoniš- kin. kuriuose yra daug taukų u 
kalį maistą “išmintingai pamo- ęjiolesterolo.

Stingsta ašaros, ir kraujas akmenėja.
Mano tėviškę dar slegia sutema.
Slibinus^ motule, vis minėjai
Marų, kas vakarą rateli sukdama.

tracts Act}? _
AT. Jūs galite gauti nemoka

mą informaciją bei spaudinių 
iš artimiausios Darbo departa
mento įstaigos.

4 • . * *

KL. Ar reikia pranešti dar
bininkams, kad jie dirba vyriau
sybės sutarties darbus?

AT. Nereikalaujama, kad as
meniškai kiekvienam dirbančiam 
būtu pranešta. Deja 'darbdavys 
turi iškabinti skelbimą, kuria
me turi pranešti, kad firma dir- 
i>a valdžios darbus, įstatymo rei
kalavimo metmenis ir nurodyti 

Į uždarbio minimumą, jei toks 
{ yra nustatytas. Skelbimai ir jo 
I priedai, i.urodą uždarbio mni- 
I niurną, galima gauti iš Darbo, 
j dep-to nemokamai.

LENKIŠKI JUOKAI
Vienoje Vartišvos karinamoje 

nuklausyta:
«— O šita ar žinote?
Į Mokatovo kalėjimą Varšu

voje. kur laikomi tik politiniai 
kaliniai, Įvedė naują “gyvento
ją”, Senieji kalintai naują atei
vi sveikina, o vienas klausia:

• *• « 7 * i

— Tai k.ek gavai?
— Dešimtį metų, atsakė nau

jasis a.eivis. ' . S

Karalaitę ten prie girnų prirakintą 
Ir sudrėkusias jos ašarom kasas... 
Tik dainelės graudžios liejas, plinta, 
Pro uolas, pro užtvaras visas.

I

■

Žilviną s
(Iš partizanų poezijos)

Tai ne pasakoj, ne pasakoj, motule. 
Tai dabar tie devyngalviai slibinai 
Mūsų įemen, mūsų tėviškėn įgulę — 
Dulka šnervėmis griuvėsių pelenai...

KL. Ar yra bet kurie apri
bojimai dėl vaikų darbo padan
gų vykdyme’

AT. Prie parangos darbų 
draudžiama dirbti jaunuoliams, 

! jaunesniems kaip 16 metų am- 
I viaus ir mergaitėms, jaunesnėms 
I kaip 18 metų amžiaus.

— UŽ nieką. — atsaką Menais.

— Meluoji1 — slišuko visi se
nieji “gyventojai”. — Už nieką 
daugiau nepriteisitr ka’p po 5 
metus! ...

VYRO GYVENIMAS

Jūsų protėviai cardžiavosi paslaptingu, 
turtingu, švelniu, šildančiu, elegantišku 
Martell Cognac skoniu nuo 17 

O kai žmonės tain ileai ka 
jus žinote, kad tai yra 

Sveiks.

Ne prie girnų ji — prie rūpesčių sunkiųjų. 
Kraujd ašarom nuli jusi visa...
Karalaitė lygumų, lankų žaliųjų 
Gelsva lino pabarėliuose basa.

Vienos dainos, tik dainužės graudžios 
Liejas, nuteka lomelėm, pabariais...

KL. Kokiomis bausmėmis bau 
džiami darbdaviai, jei pas įjuos 
dirba mažamečiai?

AT. J ie gali būti , h ubeust i 
$10 bauda už kiekvieną dieną.

— Jonai, kodėl ttt ’sekai, kad 
vyro gyvenimas yra- sunkus? '

— Todėl, kad pirmus-20 mė
tų motina klausinėja, kur jis ei
na ir ką nfero; kitus • 40 metų 
žmona klausinėja, kdr jis eina ir 
ką veikia, d likusius fnctin įmi
nės klaus’flėk), ar Jis jato yra pa
rašęs testamentą.

KL. Ar ;parangds darbai gali 
būti duodami į namus athkti?

gųsadibų dild
______ ________________________ _________________ (

darbus dirbtų savo darbovietėse. •
prisilaikydami įstatymo reikalą- Padaryk koV; ‘? 
v,mU visai nieko RekS'uiCš

n-
Us

NEMOKAMAS BUTAS
* ”z Jį i

— Pone architekto, ma
-us, • Wl 

patarsite,
1__ A _ . * L -4-

2 —*• Naujienos, Chicago, III.—Sal.-Mcndav, Oetotwr 1’-17,

ir



Vyčiai paišinėjo 70 metų įsteigimo 
Jubiliejų i

‘ f 9 .^-i »

1983 m. spalio 9 d. •> vai, Lie
tuvos Vyčių seniorų skyriaus 
pirm1. Ad. Gabalienė tpradėjo iš
kilmingą minėjimą. Al. Brazis, 
Vyčių ęhoras ir dalyviai sugie
dojo Amerikos ir Lietuvos him
nus. S. Pieža pakviestas vado
vauti pi'oįjrnmai ir padaryti

šokįams. *
,Kan. V. Zakarauskas sukal

bėjo užbaigiamą maldę. Sugie-1 
dotas Vyčių himnas.

$ckiaihs grojo P. Ruikio or- 
kessraš. šokių aikštelė perpildy- 
ta. šokių žretu grupė ponių pla- 1 
tino’ loterijos- hąlietųs. Loteriją

publika
trumpę žstoriiię Įępžyalgą. Invo- Į pravedė K. Vidžius. Pasibaigus 
kaciją sukalbėjo ąeniorų dvasios I loterijai 10 vai. vak., publika 
vadas F. Kirėilis. ’ i ' j

St. Pieža, pasiremdamas pa
rašyta istorija, paminėjo a.a. Ig. 
Sakalą, L. šimutį bei kitus pra
dininkus ir Vyčių organizacijos 
ideologus, steigėjus, šįmet mii ė 
Karlaviėius, išbuvęs vyčiu ne* 
€9 metus.

Generalinė .konsule J. Dauž- 
vardienėfSveiklno vyčius ir lin
kėjo šuladikti, 100 metų.

ALTo atstovai -4 inž. G. La
zauskas ir. teisininkas M. Prane
vičius .atvyko j suvažiavimą. 
Inž. Lazauskas sveikino ALTo 
ir laikraščio “Sandal-os’’ Vardu. . ... : ’ > * ’ * . »

AL Brazis, žynius vyčių vei
kėjas, sveikįno vyčius ir linkėjo 
steigti fondą namo išlaikymui. 
Buvo surašyti tie. kurie pasiža- 
dėjpMūbli aukų. Vėliau suauko
ta cih :pąį kelėtas šimtų.

36-os kuopos pirm. J. Paukš
tis sveikino; suvažiavimą ir .pa-. 
kvietė garbės narius uždegti' 
žvakutės ' už ’ mirusius ir karo1 
me'tu žuvusius.; Sugrotas gedu
lo maršas..

Eita prie tolimesnės progra
mos. Išgerta' šampano ir sugie-l 
dėta angliškai. :Į.
„Meninę programą atliko. Vy

čių choras, vadovaujamas Faus
to Strolios. Akpnįpanavo R. 
Mockus. Viėną duetą sū choru 
a tliko M; Bauky iri A. Kassel.

■ A, Brazis sudainavo keletą -------... _
dainų. J^m ' akompanavo jo d utiniai ’apie 7 milijonus tonų! važiavimuose. Pamrnejio eilęve- 
žmoha Al. Brazieriė. ?
f-’Pragrania buvo atspausdinta 
ir išdalinta“ dalyviams.1*Būvoinė 
sužavėti šia menine programa. 
Chord dalyvės buvo pasipuošu-l 
sids tautiniai^ rūba’s. Jų dainas 
pasitikome r katutėmis, y

* * *

•Oficialiai ’ daliai pasibaigus, 
prasidėjo'vaišės. Stalai padeng
ti, papuošti gėlėmis, dėkštėse 
šaltas maištas štį priedais;. Cho
risčių grupė, .dėvinti 'tautjiuuIk 
rūbus, talkino šeimininkėj^; 
išnesiodąmbs iš virtuvės mals-j 
tą. Ruyo z trys patiekalai. Per
krauti stalai. Maisto daug liko. 
Išgėrėm 'kavdtėš; punch ir, ap
lanku barą/ .buvom . pasirengę

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
'S LITERATŪRA, lietuvių Hteritūros, meno te molik 

IM4 m. metraštii. Jame yra vertingi, niekuomet nesenMą, Vis* 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanio* 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir Y 
Meilaus straipsniai bei, studijos, iliustruotos nuotraukomte h 
M. K. Čiurlionio. M. šileikio, V. Kašubo®, A. Rūkitdės ir A. Vamr 
kūrybos poveTtolal*. 3(55 pust knyga kainuoja tik

DAINŲ ŠVENTAS LAUKUOSE, poetės, raiytojo® te 
tinią lokių pirmūnės /uorės Vaičiūnienės atsiminimai apie daini 
iventes bei Jų istoriją fr eigą. Įdomi skaityti ir nedainnojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomenims

praretėjo.
♦ . * ♦ ;

Iš pradžių buvo susirūpinta, 
nes Idliėtai buvo labai lėtai per- ’ 
kanai. Per radiją, spaudoj ir net ’ 
krautuvių langų vitrinose buvo.j 
kvietimas į minėjimą. Pasirodo, ? 
kad susirinko apie 200 asmenų. ‘ 
Kiliems trūko vietos.

Apskritai, 70 metų nuo Vyčių 
įsteigimo iškilmingas „mninėji-! 
mas puikiai praėjo. ■-St. Pieža Į 
sumaniai vadovavo minėjimo 
programai. > ‘ >_

* * *
Į

1927 m. vyčių ekskursija at-j 
vyko į pavasarininkų kongresą, 
kuriame dalyvavo apie 3,000 as- c, j____
menų, miništerių kabinetas su ; rjkos Lietuvių Tarybos patalpo- 
prezidentu A. Smetona. Vyčiai ‘ se, Čikagoje, 
įteikė gen. Žukauskui aukso 
kardą. Prie įteikimo buvo ir 
garbės narė A. Gabalienė. J. Poš
ka padarė nuotraukas ir salėje 
kabojo paveikslas iš’ to kongre
so. Dabar Vyčių organizacija

Vyčių šokėjų grupė

VLIKO TARYBOS POSĖDIS
Vyriausio Lietuvos Išlaisvini- privilegija id'alyvaiiti šios insti- 

mo Kortiteto Tarybos poi-čdis 
įvyko rugpiūčio mėn. 13 d. Ame-

gis savo atidaromoje kalboje pri- 
• statė posėdžio svečius: Mažosios 

Lietuvos Rezistencinio Sąjūdžio 
pirm. p. Kirkutį ir šio posėdžio 
paskaitininką adv. P. Žumbakį. 
Pirmininkas trumpai suminėjo 
atliktus darbus nuo praėjusio 
posėdžio. Buvo- nuvykęs į Wa- 
shingtoną- kur dalyvavo VLIKo 
Valdybos posėdyje ir susipažino 
su VLIKo-ELTOS įstaiga ir (dar
bais. Reprezentavo Tarybą PLB 
suvažiavime ir Pasaulio Lietu
viu Dienose, Lietuviu Krikščio
niu Demokratu ir -Mažosios Lie- 

a JAV kasmet sunaudoja vi- tuvos Rezistencinio Sąjūdžio su-

turi apie 3,000 narių. Ateinan
čiais metais bus kongresas Chi- 
cagoje. Jo rengimu rūpinasi .1. 
Paukštis su savo 36-ąja kuopa.

' K. P.
--------- !

. g Washingtono valstija yra 
viena iš d&džiausiū obuolių au- Į 
gintųjų. Metinė produkcija apie’ 
2 milojnai bušelių:

cukraus.

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

yoj, padarydamas įdomių kome n 
tarų ir patiekdamas statistinių 
davinių. Jo surinktais daviniais, 
35% rusų, apsigyvenusių paverg
toje Lietuvoje, kalba lietuviš
kai, 22% Latvijoj ir 12% Estijoj. 
Tai vyksta dėl to, kad lietuviai 
'nemoka rusų kalbos. Pirminin- 
; ko nuomone tai nėra sveikas da
lykas, -nes nemoką vietinės kal
bos rusai yra labiau izoliuoti.

Advokatas Povilas Žumbakis 
pirmininko buvo pakviestas pa
skaitai- ape OSI, per .kurią eina 
kaltinimai lietuviams ir kitiems 
išeiviams įtariamiems kolobora- 
cija su naciais. Paskaitininkas 
padėkojo už pakvietimą Skaito

*• VTENBO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraJj 
tu Juozo Adomaičio — Dėdės . ^emo gyvenimas. Tai ne saunai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities Hts-

;<9omlAl parsiyU rtudija apie Rytpr&riujs, remianti! PakaJnil Ii

neturint UeidEny® ffifowtraot*® nuotraaioml®, pabaigoje daodami 
■ritov&rčfiHų pavadhnfmaWr Jų vertiniai | vokiečių EaS4< EaM

V KA LAUKIS C1M1, raiytojo! PetronėMf OrtataRė! at*
tntiAnal te mlntyi^apte i*menl« te vfetM'USprflL Oetavoje te pte» 
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyg! fari 234 pnalapiia 
bet kainuoja tik IX . * (

V JULIUS JANONIS, poetas Ir revollucfonlerina, nestipri! 
tai te klaidinga! Interpretuojamas gyvenime te politikoje’ tik m 
Furgk) Jalinsko knygoje apie Julians Janonio gyvenimą te po» 
alją. Dabar būtų J| gąthn* pavadinti kovotoju ui imogaus teises 
Knyga y*a didelio formato, 3(55 puslapių, kainuoja fflL

< ■ATTMNfS NOVKEfS, H. Eoačenko tfcyba, J. VataSk

of Matrflmo*

ir atsakymus sufalsifikuoja pa
gal reikalą. Kiek patikimi ru
sų patiekti liudininkai, matėsi 
iš vienos bylos New Yorke. Liu
dininkas, kuris pažinojęs apkal
tintą asmenį, dažnai turėjo knis
tis po savo užrašus, kad’galėtų 
duoti, atsakymą į patiektą klau
simą.

Depozicija yra netiesioginis 
okupacijos pripažinimas. Ameri
kos diplomatai važinėja į Vil
nių, Rygą ir Taliną klausytis 
tų depozicijų. Tuo pat metu 
skelbiama, kad Amerika nepri- 
paąįsta Pabaltijo okupacijos.

Bylą galima laimėti, bet tam

tucijos posėdyje.*
OSI veikla nesanti nauja ir 

neatsirado staiga- Jau 1944 m. 
dar karo metu prie Eisenhowe- 
riui štabo buvo „paskirta žydų 
delegacija apkaltinamai medžia
gai rinkti, Į Nuėrenbergo bylą 
žydai pasiuntė savo gabiausius 
studentus tuo pačiu tikslu. 1960 
m. eilė bylų prasidėjo Maskvo
je. 1970 m. žydai pradėjo akciją 
per OSI, o 1979 m. jau prasidėjo 
tai ką matome šiandien.

Kiekvienai bylai skiriami bent . . ,
penki advokatai. Sovietai mielai ręjkja (daug laiko, kas surišta su 
pasiūlė savo kooperaciją. Jų 
prokurorai prižadėjo teikti infer- . 
maciją, dokumentus ir liudinin
kus liečiančius ’ apkaltintus as
menis. Mes žinom kas yra rusų 
prokurorai, bet amerikiečiai tai 
nesupranta ar nenori suprasti.1 
Teisingumo depart.. užtikrino 
teismus, kad KGB nieko neturi 
bendro su.. QSI, J^ej ą, ,-KGB .(So
vietų slaptoji policija) net per 
spaudą pasigiria, kad net instruk 
cijąs duoda OSL

Be Sovietu liudininku ir jū 
patiektų dokumentų OSI visa, 
da pralaimėtų. Liudininkų ne
galima patikrinti, o buvusių par
tizanų negalima išduoti. Kaltin
ti yra lengva: jei buvai karys — 
esi nacis, jei priklausei politinei 
partijai — banditas, jei turėjai; 
kad ir administracinę tarnybą’

■ v | AVUgcvju x</ vi. uiaB.oeiiiuiu gv 

vyko Pasaulio Antikomunistinės
. Lygos metinis kongresas. Suva- 
* i žiavime Lietuvą atstovavo VLI- 
, ’ Ko pirm. dr. Kazys Bobelis ir 

inž. Liūtas Grinius.. Vyriausias 
l£ Lietuvos Išlaisvinimo Komite- 
= tas paruošė rezoliucijos projek-

vokiečių okupacijos metu — na- Į 
ciu koloborantas.

Depozicijos vyksta rusų kal
boj. Vertėjas neretai klausimus

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

Maistas iš Europos sandėlių.
MARUA NOREIKIENĖ

^lumiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir.itiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiii  iimiiiiiin'iiiiiii niiiiiiiiiinh

I - SIUNTINIAI Į LIETUVA

i i *'• Cosmos Parcels Express Corp.
. MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

TeL 925-273

„ JAY DRUGS VAISTINĖ 7
2759 .W. 71st St., Chicago, I1L '

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

D. KUHLMAN, B.S., RegK.tn.otas vaistininkas

TeL 476-2206

tą, kuris ragina visas valstybės 
pasekti Europos Parlamento pa
vyzdžiu ir reikalauti Sovietų 
kariuomenės atitraukimo ;š Pa
baltijo ir Lietuvos, Latvijos ir 
f^tijos suvereniteto atstatymo. 
Ta pačia proga abu atstovai pa
simatė su Europos Parlamento 
nariais.

VLIKo Įstaigos patalpose turė
tas posėdis Pabaltijo Sąjungos, 
kur svarstyti bendri (darbai są
ri šyje su apkaltintais pabaltie- 
čiais ir OSI. Gautas prez. Rea- 
gano pareiškimas Jungtinėms 
Tautoms išverstas i lietuvių kal
bą ir išsiuntinėtas spaudai, ra
dijo valandėlėms ir LB pirmi
ninkams. Vokiškai ELTAI te
beieškomas redaktorius. Statku
tė Rozales turi surinkus 12 straip 
snių pavergtos Lietuvos klausi
mais, kurie greitu laiku išeis 
ispanų kalba ir bus išplatinti 
laikraščiams, žurnalams, politi
kams, parlamentarams, moksli
ninkams ir suinteresuotiems 
stmdestams. Vasaros metu VLI
Ko Įstaigoje p. M. Samatienei 
talkininkavo p. Skukauškaitė, iš 
Kanados. Prieš grįždama namo, 
p. Skukauskaitė ,vieną savaitę 
padirbėjo Tautos Fonde, New 
Yorke.

P. J. Jurkūnas suteikė paskuti
nes žinias apie rengamą infor. 
macini leidinį apie VLIKą. Dar 
reikia pridėti daug darbo ir lai- 

I ko. Prašė daugiau komentaru ir 
pasisakymų. Dėl ilgiau užsitę
susio darbo, nutarta honoraro 
sąskaiton redaktoriui išmokėti 
1,000 dol. LKDS Biuletenis

didžiulėmis pinigų sumomis. 
Vien dokumentų kopiįąvįmas 
kainuoja tūkstančius^' dolerių. 
Prelegentas teigiamai vertino 
VLIKo, ALTo ir LB sudarytą 
komisiją apkaitantiems pagel
bėti. Komitetas. inkorporuotas 
Clevelande. 70% gautų aukų eis 
apkaltintų gynimui, 30% — me
džiagai rinkti. ■

Inž. Liūtas Grinius posėdyje 
atstovavo Vyriausiojo . Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto valdybą, 
Savo pranešime paminėjo, kad 
po kelių metų pertraukos, gau- 

' tas labai draugiškas laiškas iš 
- ; PLB pirm. V. Kamanto. Laiške 

j rašomą kald' iki šiol- dar nesu
spėjo paskirti savo žino nių kon
taktui su VLIKu. Gi VLIKas 
jau prieš keturis metus buvo pa

siruošęs tartis. ■;
Rugsėjo 19 d. Liuksemburge

KAS YRA ŽAIBAS? ■
Audra su perkūnija primity

viems žmonėms reiškė dievų

kaip jų įrankll „ 
bausti. ‘ 
savo vyriausią *

pykti, o žaibas 
nusikaltėliams

Graikai net 
dievą Zeusą įsivaidavo kaip se- * 
tią vyrą, sėdintį soste su žaibais Z 
rankoje.

Tačiau egiptėnai tuo pačiu 
metu, tai yra jau penktame am-' 
žiuje prieš Kristų, žinojo, kad 
perkūnui galima atimti gylįj 
dėlto prie rpiestų vartų buvo 
statomi aukšti pilonai (stiebai) 
žaibams perimti; kaip šiandieii 
daro ant stogų statomi perkūnL 
sarbiai. >

Senieji romėnai irgi jau sė* 
mai žinojo tą paslaptį. Plinijus 
Jaunasis (gyvenęs 672-640 prieš 
Kr.) aprašė Tuliaus Hostiliaus. 
mirties priežastį: ;

“Tūlius mėgino pąnaudodaį 
mas savo tėvo Numos metodą • 
nutraukti žemėn žaibą, deja tai - 
darė nevykusiai ir žaibas jį už» 
mušė”. . ’

Tik 1646 metais vokietis Win
der suprato ir pareiškė, kad žai
bas yra elektros reiškinys, o pir-j 
mąjį perkūnsargį išrado BenjaĮ 
minas Franklinas 1752 metais.

MOLJERAS Į
Progai pasitaikius, karalius 

paklausė rūmų dramaturgą ar 
jis patenkintas rūmų gydytoju,

— Kodėl įp ne, — ątsąkp Mol
jeras. — Mes dažnai pasikalbdm 
apie įvairias ligas, daktaras iš-., 
rašo mah įvairių vaistų, kurių, 
aš niekada nenaudoju ir todėl. 
visada esu sveikas, — atsakė dra
maturgas. .:

® Theodoras Rooselveltas bu
vo pirmasis prezidentas, kurs ke
liavo poyandeniniu laivu, atlik* 
damas kėlionę: Oyster Bay, N. Y?'

-L-;, -------

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

’ ' * '"S* -• - 1 f A '• r • ' -

V SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir-kitiems, kurie tuos 
r darbus dirba. , . ’’ < . F %

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudų savo nariams. v /’\V 
apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA—apdraudžia ir Taupomąja apdrauęia — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimai, siekiančiam 
aukštojo, m tikslo ir: jų gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrąudar'už 
$1,000 apdraudos sumą temoką tik $3.00 metams.

SLA — kuopų yra visose^ lietuvitĮ kolonijose. . c •. 
Kreipkitės i savo apylinkės kuopų veikėjui, 
jie Jums mielai paaeTbes į SLA įsirašyti. <

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą: 
' • . •’* ’ ■ • ' * •>- * < J *-w -*• - 4 •

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

Tel. (212) 563-2210 '

SLA

50 metų studijavęs, kaip

Endowment

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kai Bet kada Ir 
Bet kur, Bet kuria kalba Buvo parašyta apie Llėtuvf; Keturios

mllHii

Būga paa geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padare 
lietuviu kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

tr patarė mums toliau studijuoti. <

Kalti* *25. Kieti ririetial. Faitu XX
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Naujienos eina kasdien, ičridriant 
setanadienius, piTwiadoniu; ir šven
tadienius. Leidžia Naujienų Bendro-

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Kinijoj Tengas stiprinasi
Generolas Tengas Hsiaopingas, Kinijos vicepremje

ras ir karo komisijos pirmininkas, nėra žiaurus žmogus. 
Mao Cetungas buvo už Tengą daug žiauresnis. Mao Ce
tungas politinius savo priešus žudė be pasigailėjimo, bet 
su kariais jis bandė sugyventi. Jis kreipdavo ypatingą 
dėmesį į tuos, kurie valdė didesnius ginkluotų vyrų 
dalinius.
■. ,Maa(Cetungas buvo: komunistinės Kinijos vyriausias 
vadas, bet čiu Enlajus buyD-k.ėmųniąiihes’tKihijbs premk 
jeras. Pirmasis buvo, poetas, turėdamas laiko mėgdavo 
knistis į seną Kinijos: praeitį. Čiu Enlajus buvo praktiš
kas Kinijos valdytojas.- Mao turėjo kariuomenės vadus,, 
vykusiai kovojančius prieš demokratinę Kinijos vyriau-. 
sybę, bet Čiu Enlajus tūrėjo ryšius su generolais, pasi
ruošusiais perbėgti pas laimėtojus. Čiang Kaišekas ne
būtų pralaimėjęs,, jeigu Kini jos generolai, gavę Amerikos 
ginklus, nebūtų persimetę pas Čiu Enlajaus vadovaujamą 
naują vyriausybę.

Kinijoje vyko panašus procesas, koks vyko caro Ru
sijoj. Patys kunigaikščiai, nwversdami Rasputiną, padėjo 
Rusijoj įsistiprinti demokratinei vyriausybei. Bet Leni
nas, užuot ieškojęs paramos proletaru ir bežemių vals
tiečių tarpe, susitarė su caro kariuomenės vadovais. Le
ninas kalbėjo apie proletarus ir bežemius, bet tikrovėje 
tarėsi su Tuchačevskių ir BrųsiloVu, aršiais monarchi
nės sistemos šalininkais.- Jeigu Čiu Enlajus nebūtų turė
jęs Tengo, kuris mokėjo patraukti naujosios Kinijos pu
sėn Čiang Kaišeko generolus, tai Mao Cetungas nebūtų 
laimėjęs. Mao visą laiką gerbė Čiu Enlajų, net ir tuo metu, 
kai Čiu Enlajus sirgo nepagydomu vėžiu.

Čiu Enlajus, gulėdamas mirties patale, viceprem
jeru pasirinko Tengą. šis nesikišo į nustatytos valdžios 
reikalus, bet užmezgė ryšius su Kinijos provincijų ka
riuomenės vadais, turėjusiais savo galioje generolus, val
džiusius provincijas. Tengas praleisdavo valandų valan
das kalbėdamas telefonu su provincijų kariuomenės va-

dais. Jb niekad nesikišdavo | provineŲ^ reftataš, bet Jei
gu norėdavo kokį patvarkymą prilvėMj, Ui išsikalbėdavo 
su kariuomenės vadu, kuris pravesdavo pageidaujamas 
pakaitas.

Teitgas, vicepremjeras, palaidojo mirusį Čiu Enlajų, 
bet tuojau po laidotuvių turėjo atsistatydinti. Jis valdė 
Kiniją susitaręs su Kinijos provincijų kariuomenė® va
dais, bet įsakymus ir nurodymus jis gaudavo iš premjero. 
Čiu Enlajui mirus, nebuvo kam nurodinėti vicepremje
rui. Jis turėjo laukti, kol bus paskirtas naujas premjeras.

Gen. Tengo, vicepremjero, atsistatydinimas buvo pri
imtas, ir premjero pareigoms buvo pakviestas Hua Kuo- 
fengas.. Tengas buvo pabirtas namų areštas, bet tuo pa
čiu metu Pekino kariuomenės apygardos vyriausias vadas 
įspėjo Mao Cetungą, kad Tengas nebūtų liečiamas. Atėjo 
laikas ir Mao Cetungui užmerkti aki& Hua Kuofengas 
jį palaidojo.

Hua būtų ir toliau valdęs kraštą, jeigu Mao Cetungo 
žmona nebūtų pasiryžusi pravesti ‘^kultūrinę revoliuci
ją”. Savo pusėn ji patraukė dar tris politinio biuro na
rius ir planavo nušalinti Hua Kuofengą ir imtis priemo- 

. nių. “gilesnėms reformoms”, kurių iš provincijos atvežtas 
• premjeras Hua nesuprantąs ir nesirengia jų pravesti. 
Kraštas dar nieko nežinojo, bet Mao Cetungo našlė ir kiti 
trys politinio biuro nariai jau pradėjo ruošti dirvą nau
jam perversmui. Hua, būdamas vidaus reikalų ministeriu, 
buvo informuotas apie visus keturių grupės planus. Jis 
turėjo šaukti politinį biurą pasitarimui, kas daryti su 
artėjančiais neramumais, bet jis, politiniam biurui žodžio 
netardamas, nuėjo pas Pekino apygardos maršalą ir iš-

■ dėstė susidariusią padėtį. Šis nusprendė labai greitai.
Pirmiausia jis atsivežė Tengą į vyriausią štabą, su

kvietė dalinių vadus ir liepė preemjerui Huai pakartoti 
. visa, tai, ką jis buvo pasakęs maršalui. Baigus premjerui 
Huai savo kalbą, maršalas paskyrė Tengą vicepremjeru, 

' & premjerui Huai patarė nesikišti., Kąriuomenės vadas 
įsakė užimti valstybės -rūmus; suimti keturis svarbiausius 
pervėršrpininkūs, o pats nuvežė' Tengą į premjero kabi
netą ir , liepė sutvarkyti perversmininkus ir atstatyti 
krašte tvarką. Tengas tuojau pasiėmė telefono ragelį ir 

/pradėjo telefonuoti provincijų kariuomenės vadams. Pir-
■ mas skambutis ėjo į Šanchajų, kur buvo didokas skaičius 
“kultūrininkų”.

Buvo susidaręs įspūdis, kad pats Šanchajaus kariuo- 
mnės vadas buvo ‘‘kultūrininkas”’, bet jis. suėmė didžiau- 

' šią kiekį “kultūrininkų” ir juos sušaudė^ Kitose provin
cijose panašiai’ buvo pasielgta, bet pats Tengas nebuvo 

Kerštingas. Jeigu “kultūrinė revoliucija” būtų pavykusi, 
. tai šį kartą Tengas nebūtų galėjęs apmokėti kalėjimu, 
Jis būtų buvęs sušaudytas.

Jis atidavė visus 4 gengęs vadus teismui. Teismas 
svarbiausiems perversmininkams paskyrė mirties bąus- 

' mę, bet jie nebuvo, sušaudyti. Jauna Mao Cetungo. našlė,- 
griežčiausioj! “kultūrininkė”, dar ir šiandien gerai izo
liuota tebesėdi Kinijos kalėjime.

TengUi buvo pasiūltyos pačios aukščiausios Kinijos 
i valstybės pareigos, bet jis atsisakė. Jis pasiliko viceprem
jero ir Kinijos karo komiteto, pirmininko pareigose. Jis ir 

’ šiandien beveik kasdien telefonu pasitaria su provincijų 
'kariuomenės vadais.- Jiems jis neįsako, bet pasako, kas 
. būtų pageidautina.

Prieš mėnesį jis gerokai apvalė kraštą nuo žmog
žudžių, vagilių ir visuomeninės tvarkos ardytojų. Viešose 
vietose buvo sušaudyti keli šimtai jaunesnių žmonių, 
duoną užsidirbančių vagiliavimu, žmogžudystėmis ir ki-> 
tais nusikaltimais.

SVEIKINAME

■Dailininkas Mikas Šileikis

Šiandien sueina Lygiai SO metų, kai dailininkas, poetas, 
rašytojas, visuomenės veikėjas ir įvairaus spaudos darbo 
specialistas Mikas Šileikis gimė Zarasuose.

Prieš 7(1 metų jis atvyko į Bostoną, dirbo krautuvėje, 
persikėlė j Keleivį ir prieš 60 metų atvyko į Naujienas ir 
dirbo įvairų spaudos darbą, ilgus metus būdamas Nąujįenų 
spaustuvės vedėjas. Jis. aktyviai dirbo literatūros, knygų7 
leidinio ir spaudos darbus.

, Sveikiname šileikį šios sukakties proga ir linkime jam 
sveikatos bei energijos baigti užsimotus darbus.

M. Gudelis

J

tūtą — Amerikos geriausias me- 
' ne mokyklas, kur galima baigti 
į pilnus meno bei meno, istorijos 
kursus. Šileikis įstoję į Chkra- 
gos Meno Institutą, kurį baigė 
1923 ra. ir gavo diplomą. Po to 
dar metus studijavo palyginamą-

Mikas Šileikis gimė J893.10-.15 
Limtnėlio vienk., Zarasu apskr. 
1913 m. atvyko į JAV. I-mo Pas. 
karą metu dirbo “Keleivio” 
spaustuvėje ir lankė BigeHow 
High School. Vėlšau lankė Belle 
Arte ir Bostono miesto meno
mokyklas. Pastarosios mokyklos! ją anatomiją, kaip “post gradu- 
profesoriai patarė Mikui keltis j ate” Mene Institute ir lankė YM_ 
j Philadelphijos Meno Akade- i CA kolegiją.
miją arba Chicagos Meno Insti-' M. Šileikis Art Student’s

parodoje (Meno In$d- 
fateį laimėjo pirmą premiją ir 
pagyrimo lakštą už tapybos <far- 

i bus. Priklausydamas prie Liet. 
! Moksleivių Susivienijimo Ame. 
i Okoje čhicągp& kuopai, porą 

nietų, redagavo studentų organą 
J ‘jMėtdąivhį Kelius”. Vėliau 
. pirmininkas. Aktyviai dalyvavo 
.yisųęmeninėje veikloje. Rašy- 

: Javo O’lėraščius, noveles ir 
straipsnius. Išvertė du romanus: 
Arcibaševo ‘Salimą.” ir Conau 
Doyle ‘Kruvinas studijas” (Sher 
lock Holmes kriminalinį roma-

1 i ją). Padarė apie 50 vertimų iš 
tusų ir anglų kalbų. '

Pradėjo rašinėti meno temo
mis tuoj, kai pabaigė meno mo
kyklą. ‘ Meno Žinias,” pradėjo 
red-aguoti 1932; jos eina ir šian
dien “Naujienų” Kultūriniame 
priede.

Šileikis priklauso kelioms me
nininkų organizacijoms, Chica- 
gos Lietuvių Literatūros Drau
gijai, Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugijai ir kitoms organiza
cijoms. Jis yra “Naujienų” di
rektorius. Jaunatvėje buvo vei
klus socialistų organizacijose. 
Jis pirmas dailininkas, kuris 
daugiausia savo kūrinių išstatė 
kitataučių meno parodose: Meno 
Institute. 1932 Chicagos Pasau- 
[inėje parodoje, Michigan©, Wis- 

• consįno ir Indianos universite- 
tuose;Springfieldo, Bostone, De. 

; e-^ųr, Pėoria ir kitur. Priklauso 
' prie įvairių kitataučių ir lietu
vių meno b.ei kitų organizacijų. 
Yrą Chicagos Meųo, Instituto £i- 
liisterių.:.dra^j^’ narys, čiur- 
įĮpriįiK^jėrijos Chicagoje orga
nizatorius ir 5 metus buvot josios 

1 dfręktorius. Yra ya^afemigąs 
lyęūiši^mesSonistąs.

— Sovietų j Oreiviai neleidžia 
japonams ieškoti nuskendusio 
P. Korėjos lėktuvo dalių.

Į£ąMniąi. Pakistane jaenptė- 
jo išeiti iš Larkanos. kalėjimo, 
ries bijojo, kad kariai jų ne 
sušaudytų, tik išėjus iš kaJ.ė.įi- 
mo. Vyriausybė norėjo dalį- ka
linių perkelti kitu?, nes čia yra 
labai didelis, susigrūdimas.

Praeitą savaitę jis apvalė valstybės ir savivaldybių 
įstaigas kuo užsilikusių Mao Cetungo šalininkų. Jis ne
reikalavo, kad būtų šaudomi politiniai Mao Cetungo drau
gai arba ryškūs Tengo priešai. Kariuomenės vadams jis 
papasakojo, kad vyriausybė rengiasi įsigyti elektroninių 
ginklų iš Amerikos. Tai esanti gera proga sumoderninti 
Kinijos ginkluotas pajėgas ir pastoti kelią rusams, jeigu 
jie bandytų veržtis giliau į kiniečių apgyventas sritis.

Tengas informavo kariuomenės vadus apie elektro
ninių ginklų pasiūlymą ir paprašė viską taip sutvarkyti, 
ked nebūtų jokio reikalo erzinti amerikiečių. Kaip pro
vincijų generolai apramins užsilikusius Mao Cetungo šali
ninkus, tai bus jų dalykas, bet šiais savo veiksmais Ten-. 
gas sustiprino savo poziciją visame krašte.

NATO VIRŠININKAS 
pasitraukia

Joseph Luns, generalinis NA- 
TO sekretorius, pareiškė, kad 

■ nuo, 1983 m. gruodžio mėnesio 
.jis iš. savo pareigų pasiirauks.

Luns, buvęs 19 metų Olandi
jos užsienio reikalų mintsteris, 
NATO gen. sekretoriaus parei
gose išdirbo 12 metų. Spalio 
mėn. 28 d. jam sueis. 72 metai.

Manoma, kad jo tarnybą per
ims buvęs Anglijos užsienio rei
kalų sekretorius lordas Carring
ton.

jav taupymo BONut

SUSITIKIMAS MONTANOJ
(Tęsinys)

Kažin ką jis dabar veikia? Sakė į Šiaulius va
žiuosiąs, bet nežinia kttf dingo, nė laiško nepa
rašo. Jai stipriai spaudžia širdį, bet ji stengiasi 
numesti juodas mintis ir galvoją apie NaUuskų 
svečius bei savo darbą. Ji paduos svečiams pie
tus, vėliau — kavą. Gal verandoje valgys: toks 
puikus oras.

Užsiėmė kiekvienas savo mintyse ir nutilę 
jiedu pasiekia Natausko vartus ir persiskiria.

Palikęs vienas. Surgaila parsiskubina uanao% 
pasiima dviratį ir pasileidžia į pakalnę, bažnyčios 
link. Pereina per šventorių, per kapines, apžiūri 
visus krūmus, senus paminklus ir mėlynai žydin
čių lubinų slėpynes. Nieko jis tet> neranda. Pui
kus vasaros vakaras, saulė nebetoli Žemės ir jos 
rausta. ’ ’ *

— Paraus ir Felės veidas iš gėdos, kai ją pa
gausiu su Pilka, — mąsto Surgaila ir pasileidžia 
naujųjų kapinių link.

Jis žino, kad Felicija gyvena ten toliau už 
kaimo ir už miško. Pilka bus ją nulydėjęs šiuo 
keliu ir dabar jiedu kur nors glamonėjasi, miške 
pasislėpę. Sunku bus rasti juus miške, bet gal 
kaip nors jam pasiseks. Jia spaudžia sato dviratį 
visu greičiu, pasitaikę maži akmenėliai skubiai 
ivėga šalin, kai dviračio ratai juoe paliečia.

Štai ir miško pradžia. Jis sulėtina greitį ir 

įstebi visas puses. Vieškelis sukasi į dešinę. Per 
tarikokus krūmus jis mato: vyras vedasi dvirati, 
o moteris eina drauge. Jis laiko jos ranką.

Mažas takelis eina šalia kelio už griovio tarp. 
:medžių bei krūmų. Jis nulipa nuo dviračio, persk 
Yeda per griovį ir eina taku, o tankūs alksniai bei 
lazdynai slepia jį.

Tyliai kaip pelė, ir greitas kaip zuikis, jis pik 
si veja porelę ir dabar pažįsta Feliciją ir Petrą. Ji 
eina į kairę jo ranką įsikibusi, jis dešine ranka 
vedasi dviratį. Kartas nuo karto ji meiliai prisk 
spaudžia prie jo šono, žiūri jam į akis, jis pasilen
kia prie jos, jų lūpos susitinka.

Skaudžiai suspaudžia Juozui širdį. Jos veidas 
Žydi grožiu ir džiaugsmas liejasi per kraštus. JL 
labai yra įsimylėjusi Petrą ir jaučiasi laiminga. 
Ir būta čia ko įsimylėti! Tokį menką berniūkštį 
apdriskusį juk jis apsirengti neturi kuo. Kodėl 
aŠ nepamėginasu ja susidraugauti? Aš ir darbą 
tūrio, ir pinigų, o jis dar mokosi, dar kažin kuck 
met pradės gyventi. Ji būtų dabar daug laimin
gesnė, jei eitų ne su Petru, bet su juo. Jis būtinai 
privalo paveržti Feliciją iš Petro.

Mergaitės Juozo nemėgsta. Gal tai nemata-. 
niai iššokusios jo akys, gal griežtų bruožų jo vei
das, gal ,grubus jo būdas, ar kas kita. Nei mokyk
loje, nei dabar, valsčiaus raštininku dirbdamas, 
jis nesusidraugavo nė su viena mergaite. Felicija 
buvo vienintelė mergaitė, kuri žiūrėjo į jį su dė
mesiu. jos akys žėrėjo ir ir ji meiliai šoko su juo 

gegužinėje.
Juozas eina taku pasislėpęs, širdis jo daužo

si, net jos aidas miške atsiliepia. Jis nesigėri miš
ko paslaptingumu, nė vakaro ramybe. Jam tik 

, sukasi mintys, ką dabar jis turėtų daryti. Jis bū
tinai privalo Petrą nuo jos atitraukti. Bet kaip? 
Užpulti ant kelio jo dabar negalima, nes tai labai 
nepatiktų Felicijai, neš aš pasidaryčiau kaip koks 
chuliganas^ Belieka juos sekti ir pažiūrėti, kas 
Pus toliau. .

Jiedu eina labai pamažu. Miško kraštas jau 
visai netoli. Dabar Felicija ir Petras pastlka sta
čiai į mišką ir dingsta jam iš akių. Juozui dreba 
širdis. Tankmėje jie dabar pasislėps ir glamcnė- 
sis. Gali prie pačių mtimiausių dalykų prieiti. 
Juozas savo vaizduotėje mato, kaip Petras1 ją au-> 
rengia, jiYuoga guli arit jo lįetpalčio. Juozo vaiz
duotė piešia Feliciją tokia gražia, kaip kažin kada 
jam matytas garsaus dailininko nuogos moters 
paveiksiąs. Jos didelės, baltos kaip piėnas krūtys 
glaudžiasi prie nuogos Petru krūtinės. Jis įsigė
ręs į jos lūpas, siurbia saldžią meilę iš jos krūtų. 
Jo rankos žaidžia su ja be jokių ribų. Jią toks lai
mingas, ir ji skęsta ekstąaėje-

štai kokia jf! St» berrrti miško tankmėse vo- 
Kojasil O kiek ji tokiu bernų jau turėjo! O jis 
manė, kad ji labai santūri, labai šventa. Matai, 
koks Petras, tas mūsų mokslinčius! Žiūrėk, kaip 
jis moka ne tik geometriją dėstyti, bet ir mer
gaitę prisivilioti. Tačiau kur jie dingo? Jų nesi-

K 1 . 1 1 1 ■ 1 1 1 ■ J I. g II . —......  ■ ,| l >t< Į||

mato ir nesigirdi.
Jis palieka savo dviratį prie eglės ir slenka 

tyliai, kaip katė. Jie kur nors tankmėje, po tan
kiomis eglės šakomis. Jis atsargiai lenkia lazdynų 
šakas ir apžiūri tankmes. Saulė nuslinko žemyn 
už miško, ir staiga temsta. Kad tik jis juos pa
matytų, kol visai nesutems. Praslenka dar vieną 
krūmą, ir dar vieną, pagaliau gan tamsioje tank
mėje, po labai šakota egle jis vos vos gali juos 
įžiūrėti. Ji nenuoga. kaip jis vaizdavosi, ir jiedu 
neguli, bet sėdi apsikabinę, tyliai kalbasi ir kar
tas nuo karto jų lūpos susitinka. Štai kur jie susi
rado liždelf! Kaip ilgai jiedu, balandžiai, čia bus? 
Drąsiau ghimduėris, kai visai sutems, ir tuomet 
jė rankos kažin kur atsiras. Jis nepagalvoja, kad 
žmogaus vaizduotė daug plačiau gali siekti, negu 
realus gyvenimas.

Jpoząs ątįsisėdą pa gretimą egle., ir nutari t 
laukti, kol visai sutems, kol jiedu daugiau į-d.gia- 
monės, intimesnėje padėtyje atsiras, tuomet jis 
juos pagąsdins. Po to Petras bijos daugiau čia pa
sirodyti ir jam bus gėda prieš Feliciją. Būtinai 
turiu ją išgelbėti iš to mergišiaus.

(Btlš daųgUąt
Me f
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VAKARŲ VĖJAI ’
112 moderniom poezijos puslapių. Kaina $5. Minkyti

tokiu adresu;

DB. PAUL V. DARGIS 
gydytojas ik chirurgas 

Wwtchecter Community ldinik« 

Medicine* direktorių*
1934 S. Monboim RA, Wostchector, I1L 

VALANDOS: 3—9 darbo dinnomi*

SUSIRINKIMU

Poetas Algimantas Mackus

Tat: 562-2727 arba 562-272$

tervk* 355-4506, P*te 06053

Lietuviu Penininky Sąjungos vai 
dyba kviečia visus pensininkus į su
sirinkimą, kuris įvyks š. m. spalio 
19 d., 1:30 vai. popiet, Šauliu namuo
se, 2417 W. 43rd St

Bus svarstoma Sąjungos vidujiniai 
reikalai ir kita kas.

Po susirinkimo — užkandžiai, ka
vutė ir bendri pašnekesiai.

Juozas Skeivys
GYDYTOJAS Ik CHIRURGAS, 

SFECIALYBI: AKIŲ LIGOS 

T9Q7 Wa*t 103rd Street 

VilaUdog Kuitarizsą.

EAST CHICAGO, IND.
Lietuvių Medžiotojų ir Meš

keriotojų klubo narių ir svečių 
rudens balius įvyks š.m. spalio 
mėn. 29 d., East Chicago, Ind., 
Šv. Pranciškaus parapijos salėj.

Bus įteiktos taurės 1983-jų 
Į metų sporto laimėtojams. Me- 
J ninę programą išpildys B. Pra- 
; puolenis i<r A. Gaižiūnienė. Bus 
I loterija, šokiams gros visiems 
žinomas Ąžuolo Stelmoko or-

in-, tJMMMAKHKIHIITIsIĮ.estr3s 0 si

OPTOMETR1STAS

' KALBA LIETUVIŠKAJ
2411 W. 71«t SL TaL 737-5149 

T? trina akis. Pritaiko akinim 

ir “contact lenaea”,

INKSTU. PUSL1S IR 
PROSTATOS CHIRURGU* 
3656 WEST 63r< STREET

Degutienės ir jos padėjėju pa
ruoštos skanios vakarienės. ~

Prašome atsilankyti — Įsiti
kinsite. Skaniai pasivaišinisite ir 
pasilinksminsite.

Oflte 776-2336,

MUKI D A
> - ---1---- U—K.

L FIGHT rtEART DISEASE r * -

0025 CENTRAL AVĖ.
SL Petersburg, Fla. 33/jj 

TeL (813) 321-4201

PERKRAUSTYMAI

'MOVING
Hteaul — Pilna ap<r»s<-

ŽEMA KAINA
Priimam Master Chargs 

tr VISA xorteies.
. R. 4ERRNAS. T*L 925-494S

M frairlY antvm^.

ANTANAS VILIMAI 
TaL 374-103 arte 37S-S9H

» • ................

tAfiUO 4EIMQS VALANDOS

nuo 8;30 iii 9M T*L ryta'
Stotie* WOPA - AM

**rqu*w» Parte.

Vedėja ~ Aldona Dauke, , 
T0M4 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE 

CHICAGO, IL 4QC29

KAZE BRAZD1IONYT3

tadieoi* 8:30 r*L vakaro- 
Vlaua laida* til WCKV rtote*.

U WTIS įtotiea, 1110 AM Uaga.

MU W* Tilt

Chjcace, ŪHnob <0621 
TtK 778-BS74

^vnaų. Tas pasimatė, ir Iš Vy
tauto Kavolio pšeudo -ledoginių 
ir pseudo ideologinių išvedžio
jimų, iš kurių Maukus yra vi- 

j siškai nea(pažintinas. Anksčiau 
Naujienose aš minėjau apie

1 Mackaus priešingybę Kavoliui, 
kuris Metmenyse nesugebėjo at
skirti meno nuo diletantizmo. 
Kai pagalvoji, jog Pulgis And
riušis buvo tiek plačiaširdis, 
<rad parašė savo draugo Ro
mualdo Juknevičiaus tokią gy
vą biografiją, kad ją skaitant

I susipažįsti ir susidraugauji su 
aprašomu žmogumi. Ar Mac
kaus generacija yra tiek neor
namentuota, jog ji teturi -tik • 
savo ambicijas ir oportunizmą? , 
Geriau yra su jaunesniais. Živi
lės Bilaišytės Mackaus literatū
rinis portretas yra gyvas ir ob
jektyvus. Iš žemininkų negali
ma laukti nei objektyvumo, nei 
dltunio Mackaus adresu — čia 
vai nieko nepasigendama. Žemi
ninkai yra tik savimi susidomė
ję. Savo literatūriniu 
Mackus juos praaugo, 
damas Vinco Krėvės 
Mcnlrealyje, Mackus
apie nedalomą lietuvių litera
tūros medį. Toks -platus Mac- 

| kaus mostas yra naujiena mūsų 
l lifcvY'o f ii i’i o tyy o rrrnrnnima ir»

į liko naujiena per sekančius 20 
■ metų.

Aštuoniolikto šimtmečio ant
ra pusė anglų literatūroje žino
ma kaip Johnsono amžius. Tuo
met klasicizmas rėmėsi roman
tizmu ir neatsirado svarbių lite-

Funeral Home and Cremation Service |

Charles Stasukaitis 1729 S. Halsted St I
FD. LE. Chicago, IL 60608 I

(312) 226-1344 24 Hour Service
-....... ..... - - , ■■ ___  _ I

.r; . -. — —,   — 

į| PRISEvIENANT ALGIMANTĄ MACKŲ
iiškai, iš kurių ryškiausia yra 
Rimvydo šiūbajorio. Tačiau šil 
bajoris yra teoretiškas kritikas 
Kuris bando surasti bendrus eš
erinius dėsnius. Tekiu būdu 

jis yra kritikas simbolistas, ku
rio metodas yra visiškai prie
šingas Mackaus poezijai. Mac
kui yra svetimas .barokinis iš
lystas nagrinėjimas, kai tai yra 
šilbajorio kritikos visa esmė. 
Kyla klausimas, kodėl Šilbajo
ris ėmėsi nagrinėti Mackų? To-J, literatūriniame gyvenime. Jis ir 
lėl, kad jis negalėjo apeiti šią 
naują ir svarbią asmenybę mū
sų literatūroje. Visdėlto reikia 
laukti literatūrinio aptarimo 
apie Mackų iš naujų lietuvių 
imaginistų menininkų, kaip kad 
iš Austės Peciūraitės, kuri šian
dien irgi bando apjungti menus 
— dailę ir teatrą. O jos pajėgu
mas yra irgi išskirtinis.

Gi lietuvių tarpe yra verta 
išleisti Mackaus raštus. Jo 
straipsnių < rfhkinys padėtų pa
grindus imaginistįniam vertini
mui menuose; jo neatspausdinti 
straipsniai, -kaip kad Juliaus 
Kaupo mirties aprašymas, paro
dytų jo žurnalistinį pranašumą, 
Kur žursalizmas suprastas tei
singai kaip autobiografija; jo 
raiškai “atvertu lietuviu kul tūri- - L- ■ ■ ■
nio gyvenimo rūpesčius ir savo 
paties žmogišką brendimą; jo 
ir Dalios laiškai atvertų dviejų 
jautrių menininkų meilę ir 
jausmingumą. Visa tai šiandien 
randasi Naujienose.

Aš esu savotiškai nustebęs 
Mackaus amžininkų nesugebė
jimu ką nors svarbesnio para
šyti apie jį. Aišku, kad jis pra
augo juos savo menu ir savo 
veikla. Pavydas galėjo sustab
dyti jų rankas. Tas pasimatė iš 
A. T. Antanaičio tam tikrų ban-

(Tęsinys)
Taigi, jau pu 20 melų po Algi

manto ir 10 metų po Dalios mir- 
jių. Jie abu labai daug nuveikė 
.eiuvių kultūriniame gyvenime, 
nors jų laikas čia buvo labai 
.rampas. Skaudu, jog jiems ne- 
juvo lemia subręsti į stiprų 
lukūrinį vienetą. Nuostolis yra 
jaučiamas visame lietuvių kū
rybiniame .polinkyje. Niekas ne
pakeitė Mackaus Margučio žur
nale ir tas žurnalas mirė kartu 
su Mackum. Lietuvių ekgperi- 
mentalinis teatras mirė kartu 
su Dalia. Kas šiandien statys 
Škėmos, Ostrausko, Landsber
gio vaidinimus su profesionališ
ku reiklumu ir gyvu užsidegi
mu? Jau visas dešimtmetis, kai 
Shicagcje teatrinė tyla. Laikas 
auo laiko kai kas parašo man 
iaišką apie teatro atgaivinimą 
Ghicagoje dėl Dalios, atminimo. 
Pasirodo, jog tiek toli Mackų 
įtaka nesiekia. Tačiau, jų darbą 
tegalėtų tęsti tik panašaus pajė
gumo ir užsidegimo kūrėjai

Kadangi jfXlgimantas Mackus 
yra amerikietiškiausias mūsų 
poetas, jis -turėtų būti išverstas 
anglų kalbom Beje, yra padary 
tos studijos apie jo poeziją ang

Penkerių metų mirties sukaktis

Gyv. Geneva, Illinois.

Mirė 1978 ra. spalio 17 d., sulaukęs 86 metų amžiaus. 
Gimęs Lietuvoje. Palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse, 
Justice, Iii.

Amerikoje išgyveno daugelį metų.
Paliko nuliūdę: žmona Betty, sūnus Algirdas, jo žmo

na Norma, gyv. Geneva, Ill., anūkai Gary, Cynthia ir (Aria 
bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė .Amalgamated Clothing Workers Loeal 269, 
The Morning Star Club, Lietuvių Susivienijimui Amerikoj.

Mes Tavęs, mūsų Brangusis, niekuomet neužmiršime. 
Tu pas mus nesugrįši, bet mes pas Tave anksčiau ar vėliau 
ateisime. Lai būna Tau lengva ši žemelė.

žmona ir sūnus su šeima

^2
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dėmesiu 
Atsimin- 
premiją 
kalbėjo

| leksikografas, esajistas, roma
nistas, žurnalistas, kritikas Sa
muel Johnson. -Beje, jo draugas 
Boswell parašė jo vaizdžią bio
grafiją. Visdėlto svarbus ne 
Boswell, o Jolmson. Taipogi 
sau paminklą pasistatė pats Al
gimantas Mackus. O vienas de
šimtmetis Cliicagoje buvo tik
rai Mackaus amžius. Johnson, 
gyveno 75 metus. Kokia šian
dien būtų kultūrinė Chicago, 
jei Mackai dar būtų gyvi?

Saulius šimoliūnas

KOREKTŪROS PATAISYMAS 
)

išo mėnesio 14 d. Naujienų 
pirmame puslapyje atspausdin
to rašinio “Chicagos lietuviai 
svečiuojasi pas generolą Praną 
Petronj” tekste yra paminėta 
jėzuitas Antanas Kezys. Turėjo 
būti ne Antanas, o Algimantas 
Kezys. N. Red.

PIRKITE JAV TAUPYMO ^ONU> .

BIELIŪNAS
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue 
Tel. — 523-3572

SOME CHICAGO MOTOR CUT’S TV’S QM

IXPRESSWAY DKfy/^

EUDEIKI
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefoaas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street

f
'į* 1410 So. 50th Ave., Cicero
** Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, HL 60650 
TeL: 652-5245

I fRUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 Wept 69th Street — TeL RE 7-1213

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

J VASAITIS-BUTKUS

' , LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI > \

r 1446 South 50th Avenue V
r +

Cicero, Illinois s
/ Telefonas — 652-1003 \

— Naujienos, Chicago, DL—Sat.-Monday, October 15-17, 1983



LAIŠKAS NAUJIENOMS

lai- 
pa-

Atsisakius Draugui dėti, ma
loniai prašau patalpinti Naujie
nose šį rašinį:

Pamiršo, kq rašė

Kartais žmogus po kurio 
ko pamiršta, ką pasakęs ar
rašęs. To pasekmėje pasitaiko 
nepageidaujamų painiavų, ypa
tingai kas liečia visuomeninius 
reikalus.

Štai, 1976 m. gruodžio 5 d , 
patriotinių organizacijų delega
cija iš 12-kos asmenų buvo nu
vykusi pas kun. A. Kezį |>a. 
syti, kad Jaunimo Centre neleis, 
tų rodyti okupanto paruoštą pro. 
pagandinį filmą — “Tautos dai
nų ir šokių šventė Vilniuje”. 
Deja, prašymas buvo atmestas, o 
debatinio pobūdžio pasikalbėji
mas ir liko pasikalbėjimu. Tuo 
viskas ir pasibaigė Žinoma, bu
vo skaudu matyti, kad jėzuitai 
palaiko okupantą ir net viešai re
mia komunistų užmačias.

Yra sakoma, kad akcija iššau
kia reakciją, kurios apimtyje ir 
įvyko protesto ženklan sponta
niška demonstracija — piketav:- 
Įnas Jaunimo Centro, gruodžio 
12 dieną. Tai buvo netikėta staig 
mena, kuri sudrebino visus sim. 
patikus pritariančius dabarti
niam Status Quo.

Jų ir buvo įdėtas Drauge gruo
džio 13 d. V. Ramojaus rašinys 
‘•Užpultas kunigas prie alto
riaus”, kuris parašytas nesilai
kant jokio objektyvumo. Tas 
prarodė sąmoningą ar nesąmo
ningą norą sukiršinti visuome
nę, nusakant neįtikėtinus daly
kus, kaip toje pasakėlėje — dan
gus griūna, žemė žūna — bė
kim... Kadangi VI. Ramojus ne
dalyvavo delegacijos pasikalbę-

KAIP GERIAU SUSIKALBĖTI 
'■ ANGLIŠKAI

Asmeniškos instrukcijos 
pagal sugebėjimą.

Dienom, vakarais ar savaitgaliais 
Informacijai skambinti: 

(312) 281-7496
THE SCHOOL FOR 

AMERICAN ENGLISH
)20 N. Michigan Ave. — Chicagl

ime su kur. Keziu, tai ir parašė 
melą, kas parodo, jog esama už- 
interesuotų asmenų, kurie nu 
rodo kas ir ką rašyti. Gi turine 
tokius "talentus”, lengva buvo 
sufabrikuoti melą, kuris sukėlė 
lietuvių tarpe, ypatingai spaudo
je, “šaltąjį karą” su visomis ne
numatytomis pasekmėmis.

Aiškumo dėlei, tenka pami
nėti A. Dundzilos teisingą pa
kabą straipsnyje “Dėl inciden
to J. Centre”, kuris buvo Įdėtas 
Drauge 1976 m. gruodžio 27 d. 
Jame, apart kito ko, A. Dun- 
dzila rašo: “Ryšium š m. gruo
džio 5 d. incidentu Jaunimo Cen
tre ir straipsniais spaudoje 
(Drauge V. P. mojus XII.13 d., 
jėzuitų “Mū<ų Žinios” ir kita 
spauda bei lūpos) atspausdinti 
šias mano pastabas — Skelbi
mas, kad nepažįstami asmenys 
tėvą A. Kezį, S. J., buvo užpuolę 
prie paruošto sekmadienio mi
šioms altoriaus nėra tikslus”. 
Tai drąsus' ir teisingas A. Dun
dzilos patikslinimas, kuris buvo 
pamaldų tvarkytojas ir dalyvavo 
pasikalbėjime. Ir štai, jei jau 
“savi žmonės” pripažįsta, kad 
VI. Ramojaus straipsnis — para
šymas nėra tikslus, tai skaityto
jui dabar viskas aišku — kur 
teisybė ir kur melas.

Jausmų gausai atslūgus ir nuo 
’karo” išlikus gyviems, atrodė, 
kad Įsigyvens taika ir ramybė 
Jaunimo Centro sektoriuje. Bet, 
kai matome, to nėra, nes yra 
asmenų, kuriems pavesta kelti 
lietuvių tarpe erzelį. Todėl pa
gal duotą toną, vėl prasidėjo 
įvairūs rašymai spaudoje: ku
nigo “užpuolimas”, J. Centro 
griovimo pavojus, filmų rodymas 
ir panašiai.

Tad nestebėtina, kad A. Dun- 
džila parašė “atitaisymą” straips
nyje “Dėl spaudos praktikos”, 
kuris įdėtas Drauge rugsėjo 17 
diena. Jame nei iš čio, nei iš 
to, vėl jis kaltina delegaciją, ku
ri prašė kun. Kezį neleisti J. 
Centre rodyti bolševikinių fil
mu. Atėjusius išvadino ekstre
mistais ir visų blogybių kaltinin
kais, o kun. Kezis iškeliamas į 
herojus ir numatoma net “kan
kinio” vardui suteikti, žinoma,

tuo norima dėl visko kai kam 
įsiteikti... čia asmens reikalas, 
bet negalim?. kit”<- spaudoje ko- < 
Įjoti.

Reikia manyti, kad iš viršaus 
A. Dundzilai pavesta užtušuoti 
savo ankštybe, n j tvirtinimą, jog 
V. Ramojaus parašymas apie 
užpuolimą nėra tikslus. Tikru
moje jis labai tikslus ir svar
bus, nes dėka A. Dundzilos pa
tikslinimo, niekas beveik nebe
tiki šiuo aiškiu blefu.

Tuo pačiu pasakytina, kad da
bar daroma ne tik netiksliai, bet 
ir negarbingai, nes kažin ko
dėl norima “pamiršti” kas anks
čiau jo paties buvo rašyta. Suk- j 
tu melu toli nenuvažiuosi I

J. Tijūnas

— Joseph Balnicnis, iš Mar-( 
quette Parko, Chicago], rašo:

“Siunčiu Naujienoms $100 ėe- 
kį. Tai už metinės prenumera-, 
tos atnaujinimą, o kas liks —’ 
tai kalendoriui ir Naujienų pa- ( 
rainai. Reiškiu gerus linkėji- j 
mus”.

Širdingai dėkojame už šią ir j 
nuolatinę paramą. j

SLA 6-oji Apskritis Chicago-; 
je. per ižd. P. Bružą, įteikė $50 
Naujienų paramai. .

Dėkui. i

Aleksas Ambrose,

fttAL 1 STATI FOl SALT
IĖmmL — Pardavimui
UAL 1STATI FOR SALI

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

BUTŲ NUOMAVIMAS 
B NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

* NOTARIATAS • VERTIMAI.

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA n

X BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

5529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMW , 

tr ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKXJD4A13. x , • 
DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Ji

I VUTUAL FEDERAL SAVINGS 1
I PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu 1

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

1

SOFIJA IR JONAS RADVILAI
S. ir J. Radvilai minėjo savo vedybinio gyveninio 50 metų 
sukaktį ir ta proga per Juozą šarapnicką parėmė Naujie

nas $150. Tai yra didelė Naujienoms pagalba.
Esame sukaktuvininkams dėkingi ir linkime jiems sulaukti 

deimantinės sukakties.

Dėkojame mūsų bendradar
biui už paramą ir pagalbą.

Sekantieji skaitytojai pratęsė 
prenumeratas vieneriems 
tams ir pridėjo Naujienų 
ramai:

$15 — Steve Everlin, iš 
Springs, Ark.;

po $10 — Stanley Abromavi
čius, iš Westfield, Wis., Jonas 
Adomėnas, iš Marquette Parko, 
Chicagoje, Emilija Railienė, iš 
Baltimore, Md., ark. George Se-

ine-
pa-

Hot

Pajamų bungalow — 1% aukšto

gitara Jūratė Tautvilaitė, 
Bronės Variakojienės 
logas.

Maloniai visus kviečiame da- j 
lyvauti. Valdyba t

ir 
mono-

— Gerojo Ganytojo namai 
ruošia gegužinę spalio 30 d., 
sekmadieni, 12 vai. Cedar Lake, 
Indianoje. Kviečiame visus da
lyvauti ir prisidėti prie patalpų 
remonto išlaidų
(Prašome atsivežti kėdes). Pro
gramoje — vaišes, muzika, do
vanų laimėjimai. Važiuoti 41-ju 
keliu j pietus iki 133-čio kelio, 
tuomet sukti į kairę ir važiuoti 
iki Cline gatvės, čia sukti j kai-

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

i Marquette Parko centre. Nebrangus..

2 aukštų mūrinis. Pirmame aukšte 
6 kambariai. 3 mieg. Antrasis aukštas 
padalintas i du butus. Batų siuvėjų 
dirbtuvė rūsyje. Geros pajamos. Lith-1 
uanian Plaza Court (69th St.) iri 
Washtenaw.

ŠIMAITIS REALTY

■■—■>■———......
ELEKTROS ĮRENGIMAI 

PATAISYMAI
Turiu Chicagos miorto lelrts^ 

Dirbu ir užmiesčiuose, grot?, 
garantuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava.
Tol. 927-3559

padengimo. •

Zita McGee su mamyte, iš' 
Chicago, lankėsi Naujienose, 
pratęsė vieneriems metams pre- 
numeratą ir įteikė $20 Naujie
noms paremti bei už kalendorių.!

Dėkui už paramą ir dabai ( 
malonu, kad Zita neužmiršo sa-, 
vo tėvų kalbos. (

Jonas Girdžiūnas, iš Union
Pier, Mich., rašo:

“Siunčiu Tamstoms čekį 80 deravičius, iš Toronto, Ont., ir 
dol. vertės: 40 dol. už 1983-84 Leonas Valiulis, iš Beverly 
metų Naujienų prenumeratą, o Shores, Ind;
likusius 40 dol. skiriu Naujie-j po $5.— John Astravas, iš La- 
noms paremti. Joji suma paly-, Salle, Que.,*W. Hoffman, iš Oak
ginant nėra didelė, bet aukoju. Lawn, Iii., Paulina Burneikis, iš rę ir važiuoti apie t/> mylios iki 
pagal išgales. Linkiu Naujie-j Waukegan, TIL, L. Jakaitis, iš G. G. r* 
noms sėkmės, ištvermės ir išsi-’ Hornby, Ont., Anna Petravičius, autobusu, 
laikyti per šį sunkų spaudos iš Marquette Parko, ir Julius 
laikotarpį”. Timpa, iš Gage Parko;

Stasys Misiulis, iš Edmonton, 
Alberta, $5 už kalendorių; A. 
Mikoliūnas, iš Cleveland, Ohio

Ačiū visiems.

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

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

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

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

— R. LB-nės Marquette Par
ko apylinkės valdyba rengia 
metinę vakarienę, kuri įvyks
s. m. spalio mėn. 15 d. 7 vai. 
vakare, parapijos salėje, 6820 
S. W ashtenaw Ave., Chicagoje.

Programoje dainos, palydint

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

Tel: 436-7878

REPAIRS — IN GENERAL 
įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys 

Tel. 585-6624

PERSONAL 
Asmenų Ieškonamų. Norinčius vykti 

, prašome užsisakyti, 
iki spalio 20 d. telef. 436-6294 
ar 598-5323. . ' (ųr.) !.

■_  automobilį vyras, .ukrainietis,
norėtų susipažinti su pagyvenu^ 

’ šia vyresnio amžiaus lietuvaite, 
kad galėtų sudaryti gražią šei
mą, vieną kitą gerbtų jr ilgai, 
ilgai gyventų. Prašau ątsiųsti 
fotografiją ir pranešti telefoną"

Box 270, Naujienos,

1739 S. Halsted St.

“LIUCIJA”
Miko šifeikto apsakymų knyga 

“Liuciją’? jau atšpaūsdinta.
• Autorius'^vąŲ^upjąlie tuvių 

gyveninią nųq^X' šhųhnečio 
pradžios iki H Rąsąųlinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa-

-kymai, 184 psl. Kaina $5.’ 
Gaunama “Naujienose” ir pas

Ave., Chicago. IL 60629. 
autorių: 6729 So. Campbell

GERAI ATRODANTIS, sveikas, 
turintis namą, dideli daržą ir

Chicago, IL 60608

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga ,
S?*4l \

KOVOS E LIETUVOS

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

KAINA — $17. '(Persiuntimui pridėti SI)' 
siųsti čekį:

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

D Ė M E S I/O 
62-88 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobili* 
Liability apdraudimas panting 

kanu. Kreiptis: 
A, LAURAITI! 

4645 So. ASHLAND AVI. 
TeL 523-8775

Dengiame ir taisome v isų rtlj 
šių stogus. Už darhą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS K!ELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-17T.

Laikrodžiai tr branfenyHa 

Pardavimai Ir Taiayaat 
1644 Wart «*th Sfnat 
Tat Rtpubllc 7-1941

— 1 ■ 1 ——*

Siuntiniai į Lietuvą

P. NEDAŠ, 4059-Archer Avenua, 
Chicago,' I1L 40632. TeLYA 7-5910

■ ' - • • ' i

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruoJiatė* keliauti — kreipkitės į Lietuviu įstaigą:

American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave., Chicago, Hl- 60642

Telef. 312 238-9787
» Nesnokaao pttenuTlma* nžadccnt lėktuvų, traokinlv. Uiru kdio 

aJ4 (crulseij, nesouoų a automobilių nuomavimo reiervaciiaa; Parduoda 
ee kelionių draudimas; Organizuojame keliones i Lietuva ir kitus fc-aštui 
sudarome iikvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje ir teikiame Infm 
uBcxja* visais tenoriu reikalait.

C Chartered lėktuvais, tik leLna rrorvuot: vieta
V anksto — pnei 45-80 dienų.

DR ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai {doming gydy
tojo, riruoiDenėe veikėjo ir rašytojo aUimirumua.

Dr. A. Gtimcb — MINTYS LR DARBAI, 259 pel, liečia 1905 
metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 
ruairūDiūimą  qq

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

' Minkštąją viršeliais, tik
Dr. A. J. Guiaen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

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

aiooey orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant II persiuntimo iflakioms,

M.00 
13.00

I JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko

ir iš vidaus.
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St

Skambinti YA 7-9107

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 Naujienų administracijoje.

• Suaugęs Afrikos dramblys 
sunaudoja nuo 300 iki 400 sva
rų maisto kasdien.

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

<259 S. Map! •wood, TeL 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybėj pra

šymai ir kitokie blankai.

Homeowners insurance
Good service/Good price

F. Zepolie, Agent 
3208% W. 95th SL

Everg. Park, 111. fZT: 
60642 - 424-8654 &

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandoc Kasdien: nuo 
9 vaL ryto iki 6 vaL vakaro, 

šeštai.: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL d. 
h pagal susitarimą.

Tel 776-5162 
M49 West 63rd Street 

Chicago, HL 60629

ADVOKATŲ draugda
V. BYLAITIS

ir V. BRIZGYS
Darbo valandom

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet 
Šeštadieniais pagal susi tarimą

*606 S. KadzU Ava. 
Chicago, m. 60629

Tel: 778-8000

PIRKIT! JAV TAUPYMO MNUf

6 — Naujienos, Chicago, Ill.—-Sat-Monday, October 15-17, 1983


