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BEIRUTAS, Libanas. — Tre
čiadienio vakare Beirute, ame
rikiečių saugojamoj zonoj leng
vai buvo sužeisti keturi JAV 
marinai. ;

Amerikos marinai važiavo 
zonos pakraščiu, stebėdami, 

kad į Beiruto aerodromo sritį 
neįsiveržtų taikos priešai.

Pasirodo, ant kelio buvo įreng
ta sprogstamoji bomba. Ji buvo 
sujungta laidu su stebėtojais; 
Kai automobilis privažiavo, tai 
bomba sprogo. Sprogimas su
žeidė visus keturis važiavusius 
karius. Jie buvo lengvai sužeis
ti. Sužeidimai buvo negilūs. 
Vienas nenorėjo vykti į ligoni
nę, betį buvo nuvežti visi. Ofi
cialiai paskelbta, kad visiems 
suteikta pirmoji pagalba.

. ; Drūzams amerikiečių 
zona nesaugi '

Libano prezidentas Amįn Ge- 
majeUtrečiadieniui buvo, sukvies 
tęs Libano politinių' partijų pa
sitarimą. W. Jumblatas prieš 
tri^.dienas pržne^ęLgpaudos at- 
stoYams'v4tad; ” "iMįfvyks į 
pasitarįhaą. Jfe'iiet^f, iš to 
pasitarimo bus kokii nauda.

pats .Jui^atas^pjjai! 
kad|, ^įs y nevyks ičmeęf
saugojamą’ zo'ną,'Lre^č|en/ j

’X ' Artilerija-apšaudę 7-d;

Amerikos marinų _ artileriją* 
paleido kelis sviedinius,į Suk-ai 
Garb pašlaites, iš kur drūzai, o 
gal.: ir šijitai, apšaudo Beiruto 
aerodromo pozicijas. Marinai 
turi gana tikslias kanuoles. Jie 
pajėgia ganą tiksliai nustatyti 
šūvius. Žiūronai padeda nusta
tyti", iš kurios pašlaičių vietos 
apšaudoma amerikiečių saugo
ma zona. Paleisti šoviniai išveja 
šovikus. iš turėtos vietos, Grei
čiausia, jį išneša, nes jis dau
giau šaudyti negalės. «

Sužeidus keturis ' marinus, 
tuojau buvo gauta žinia, kad 
priešas gali apšaudyti, aerodro
mo srityje esančias marinų ka
reivines. Marinai, išsiskirstę po

BEIRUTE LENGVAI BUVO SUŽEISTI 
KETURI AMERIKOS MARINAI 

U ; 1

DRŪZŲ VADAS WALID JUMBLATT ATSISAKĖ VYKTI 
Į PASITARIMUS AMERIKIEČIŲ SEKTORIUJ E

aikštę ,pasiruošė gintis, bet nie
kas nepuolė.

Libano politiniai vadai 
neposėdžiavo

Libano politikai trečiadienį 
turėjo susirinkti, bet nieko iš to 
neišėjo. Atsisakius Juniblatui 
vykti ' į amerikiečių saugomą 
zoną,’kiti taip pat ten nevyko.!

Dabar lieka klausimas, kur 1 
ateityje jie galėtų ' susirinkti? ; 
Pasirodo, kad geriausia būtu su- j 
sirinkti kitoje valstybėje. Buvo; 
pasiūlyta nuskristi į Ženevą iri 
ten ramiai tartis. Kiti siūlė par-! 
tijų atstovams susirinkti Saudi 
Arabijoj, Jida miesto viešbuty. 
Keliems atrodė, kad Jida mieste 
suvažiavusieji galėtų aptarti vi
są eilę klausimų. Jeigu kiltų 
koks reikalas, tai galėtų su Sau
di Arabijos pareigūnais pasi
tarti. Prez. Gemajel pasirinks 
jam patogesnę vietą pasitari-7 
mamš^L. ’ *'

SENATAS PRIPAŽINO
DR.KING ŠVEN1

'ON, D.C.^Tre c-W 
čiadi 
prieš -prfėin^ įstatyiĮFdJf^^^/ni' - 
jektą^kuris sa«s?p mėnesio-1?6? % /MASKVA, Rusija. — . 
čią pirmadienį pripažįsta dr. M.; finikai, valdžios atstovai ii
Lutht^V^ing Jr. šventės diena. 
Nufanrnaš^iudjau buvo pasira
šytas ir pasiųstas į preziden
tūrą. *

■> Prezidentas Reaganas trečįa-

Detroito Lietuvių Organizacijų Centrui-jninšnt 35 metų jubiliejų, 1978 m. dalyvavusių 
bankete pirmininkų nuotrauka. Iš kairės £ dešinę: Elzbieta Pauražienė (įnirusi), Jo
nas Gaižutis (miręs), tuometinis pirm, adv. Raymondas S. Sakis. Alfonsas Nakas, 
dr .Kazys Karvelis, inž. Bernardas Brizgys ir Antanas Sukauskas. (Trūksta dabartinio 
pirm. dr. Algio Barausko), šiais metais lapkričio mėn. 14 d. DLOCui sukanka 40 metų 
veiklos jubiliejus. (K. Sragausko nuotrauka)

BANDYS GELBĖTU ĮSTRIGUSIUS 
... -SOVIETU KOSMONAUTUS

J KOSMONAUTAIS NEPAJĖGUS PASIEKTI

ronomai buvo susirūpinę erdvė
je skriejančia Sault 7 dirbtuve.

Du kosmonautai liepos mė
nesį bandė pasiekti Salų t 7, bet 
nepajėgė. Pirmą kartą jie pa
kilo aukščiau Salut 7. Antras

- Sovietų abu dabar įstrigusius kosmo- 
asl-;nautus. Manoma, kad bandy

mas bus daromas šiomis dieno
mis. Rugsėjo 27 d. įvyko spro
gimas, kai turėjo pakilti erdvė
laivis, bet apie tai Sovietai ne
duoda pitaesnio pranešimo.

lienio vakare pareiškė, kad jis bandymas taip pat nepavyko, 
pasirašys įstatymą, kuris tuo- ^aj jje negalėjo pasiekti dirbtu- 
jau įsigalios. Atstovų Rūmai pa- VpS Trečią kartą jie praskriejo 
našų įstatymo projektą priėmė §onU- pamatę, kad negalės 
šių metų rugpjūčio mėnesį. Jis (sįekti Salut 7, jie leidosi į 
taip pat buvo pasirašytas ir inę; labai nesėkmingai, 

si daužė.įteiktas prezidentui.
Nužudyto dr. King šeima bu

vo Senate,-kai įstatymo projek
tas buvo priimtas. ;

Kosmonautas Liachov 
tikisi grįžti

Kosmonautas Vladimir

DR. KING DOKUMENTŲ 
NEGALĖS VARTYTI

pa- 
že-
ap-

Lia-
— Ketvirtadienį aukso unč.ija chov, vienas iš gabesniųjų So- 

kainavo $394.

— Šijitės moterys 
gatvėmis nešiojasi šautuvus.;

— Reikalauja padidinti JA.V 
prekybą sų; Pietų Amerika. -

vietų kosmonautų, tikisi laimin
gai grįžti žemėn. Liachov buvo 

Beiruto susirūpinęs savo likimu. Kartu 
su juo skrieja kosmonautas A. 
Aleksandrov.

Buvo pasklidęs gandas, kad 
šie du Sovietų kosmonautai tu
rės baigti dienas erdvėje. Sa
lut 7 yra prakirstas. Iš vieno 
plyšio visą laiką veržiasi su
spaustas oras ir degalai. Kada 
tas pasibaigs, tolimesnis Sa
lut 7 likimas bus pavojuje.

Sovietų inžinieriai siųs dar 
vieną erdvėlaivį, kad susijungtų 
su Salut 7 ir grąžintų Žemėn

KALENDOReLIS

Saulė teka 7:09, leidžiasi 6:01.

Spalio 21: Uršulė, Kantautas, 
Gilanda, Tureitis, Mintagoilė, 
Junta utas.

PLANUOJA PAKELTI 
SOCIALINĘ APDRAUDĄ

WASHINGTON, D.C.— Mar
tha McSteen, Socialinės apdrau- 
dos komisionierė, pareiškė, kad 
yra vilties pakelti nuo Naujų 
Metų socialinę apdraudą. Ji bus 
pakelta 2%.

Planuoja čekius paruošti iš 
anksto, šių metų gruodžio 3 d. 
planuoja juos išsiųsti. Pinucn 
eilėn siųs pavėluotus čekius. 
Yra didokas žmonių skaičius, 
kuriems socialinė apdrauda ge
rokai pavėlavo. Tie čekiai bus į 
pasiųsti pirmiausia, o vėliau į 
pradės kompiuteriais skaičiuoti ' 
naujesnius. Kompiuteriai at lie- j 
ka darbą daug greičiau.

Kiekvienais metais tarnauto
jai privalo paruošti 19 milijonų ' 
transakcijų.

NOBELIO PREMIJA
CHICAGOS PROFESORIUI

a

Kongreso Atstovai svarsto provokacijas, kurias Libane 
sukelia Sirijos karo jėgų ginkluojami drūzai k Šijitai.

1 2?

SIRIJA TURI BAIGTI TRUKDYMUS 
LIBANO TAIKAI ĮVESTI

w c- * «

IRANAS NETURI TEISĖS TRUKDYTI TRANSPORTO 
LAIVAMS PLAUKTI HORMUZO SĄSIAURIU

WASHINGTON, D.C. — Siri-,flikto Persijos įlankoje? Jeigu 
Irakas pakenktų Irano naftos 
versmėms, tai tada Irano vy
riausybė imtųsi kitų priemonių, 
ji uždarytų Hormuzo sąsiaurį.

Prezidentas atsakė, kad Irano 
vyriausybė turėtų skaitytis su 
prancūzų ir Amerikos karo lai
vais, esančiais Persijos įlankoje. 
Tie laivai yra pasiryžę saugoti, 
kad prekybos laivų judėjimas 
Persijos įlankoj būtų laisvas.

ja privalo baigti nuolatinius 
trukdymus Libano laikai įvesti, 
— trečiadienį per televiziją pa- 

• reiškė prezidentas Reaganas. — 
Sirija mano, kad nuolatiniai 
pasislėpusių šaulių užpuldinėji
mai Amerikos marinų baigs

■ amerikiečių kantrybę ir jie ne- 
1 atliks jiems paskirto taikos sie
kimo. Jeigu tie šauliai tai daro 
sąmoningai, tai jiems teks nusi
vilti.

nas, vykdydamas savo grasini- 
' mus, imlų ir uždarytų Hormu
zo sąsiaurį, — paklausė vienas 

• žurnalistų.
| — Aš nemanau, kad laisvasis

■ pasaulis stovės rankas susiki- 
, šęs į kišenes, jeigu kas imtų ir 
uždarytų Hormuzo sąsiaurį.

Kai paklausėjas vėl paklau- 
! sė, bet tokiu atveju, ką JAV 

darytų?
— šitą klausimą turėtų jie 

atspėti, — atsakė prezidentas. 
Jis turėjo galvoje Iraną, o ne 
norėjusį gauti atsakymą^

Prezidentas pridėjo, kad Si- 
/■rija labai daug prisideda prie 
netvarkos" ir neramumų, bet jis 

kad vyriausybė baigtų

WASHINGTON. D.C. — Kai 
dr. Martin Luther King Jr. buvo 
nušautas, tai visi FBI dokumėh- 
iai, liečiantieji žinias apie dr. M.
King buvo sudėti į vieną dėžę,: norl> 
surišti ir užantspauluoti. Užra- trukdymus ir prisidėtų-prie sie- 
šas sakė, kad negalima doku
mentų vartyti be 50 metų. FBI 
nenorėjo, kad šeima būtų skai
čiusi dokumentus apie nužu
dytąjį.

Dabar 
sėdamas 
kreipėsi

senatorius M elms, no- 
papildyti savo žinias, 
į teisėją John Lewis 

Smith, kad jam leistų pavartyti
dr. Kingo dokumentus. Teisėjas 
neleido. Senatoriaus Helms ad
vokatai tuojau paruošė apelia
ciją, kad būtų leista su doku
mentais susipažinti. Senatorius 
Helms nori būtinai tuos doku
mentus pamatyti.

kiamos taikos. Prezidentas pa
stebėjo, kad taika Artimuose 
Rytuose yra naudinga ir pačiai 
Sirijai.

— Sirijos valdovai jau seniai 
kalbėjo apie “Didesnę Siriją”. 
Jie ir planavo prijungti prie Si
rijos dalį Jordanijos, o dabar 
galvoja, kad jie gali pasisavinti 
dalį Libano, nes tos žemės pri
klausančios “Didžiajai Sirijai

CHICAGO, Ill.— Streikuojan
čių Chicagos mokytojų atstovai 
nepajėgė susitarti dėl mokytojų 
algų. Chicagos miesto adminis
tracija buvo prižadėjusi pakelti 
i/>%, tuo taipu mokytojų uni
jos atstovai norėjo, kad algos 
būtų pakeltos 10%. Ketvirta
dienį jie kalbėjo net tris valan
das. Buvo susidaręs įspūdis, kad- 
abi pusės randa bendrą .kalbą, 
bet dabar paaiškėjo, kad visi 
pasitarimai nutrūko. Jie tiktai 
sutarė dar barta susitikti.

Mokytojai sutiko atsisakyti 
nuo kelių kilų privilegijų, bet 
jie reikalauja pakelti jiems -al
gas. Miestas neturi pinigų ir ne
gali algų pakelti. Unija patarė 
sumažinti Ruth Love ir kitų ad
ministracijos tarnautojų algas, 
kad būtų galima pakelti moky
tojams algas, bet tuo nesusitarė.

—- Sovietų ledams laužyti lai
vas “Leonid Brežnev” išgelbėjo 
penkis įšalusius Sovietų laivus.

— Tolimoje Čekei jūros šiau-
i rėje dar yra įšalę septyni Sovie-

Kitas laikraštininkas paklau-, tų prekybos laivai.
sė prezidentą, ar kartais Irakas,
įsigijęs modernius prancūzų
lėktuvus, negali praplėsti kon- šautas Maurice Bishop.

— Trečiadienį Grenadoje nu-

AFGANISTANE RUSAI
ŽUDO KOVOTOJUS

ISLAMABADAS, Pakistanas. 
— Grįžusieji diplomatai tvirti
na, kad Sovietų kariai labai 
žiauriai žudo apsuptus ir suim
tus kovotojus.

Diplomatas Habibula Karzai 
tvirtina, kad šią savaitę, antra- j 
dienj, rusai užėmė visą afganis- ( 
taniečių kaimelį kalnuose. Pir
miausia suėmė visus vyrus ir 
surinko į miesteloi centrą, kur 
kulkosvaidžiais juos sušaudė.

Vėliau kiton aikštėn suvarė 
moteris ir vaikus. Sovietų kari
ninkai ir kareiviai durtuvais ir 
revolveriais badė ir šaudė mo-' 
teris bei vaikus. Jiems buvo pri
minta. kad jų -kaimelyje rasda-1 
vo pritarimą kovotojai, užpul- 
dinėję kalnų keliais važiuojan-

CHICAGO. Ill. — Chicagos 
universiteto profesorius Subrah
manyan Chsndrasekhar gavo 
astrofizikos Nobelio premiją. 
Jam buvo paskirta premija už i 
žvaigždžių evoliucijos teoriją.

Prieš 50 metų profesorius, I 
važiuodamas iš Indijos į Angli
ją. laive pastebėjo dvigubą į čius rusų karius, 

žvaigždę. Jo darbas buvo pra- ----------
dėtas vartoti tiktai praėjus ge
rokam laikotarpiui.

Be to, Nolielio premiją gavo Jankowskj Valensos draugą.
prof. Williami Fowler iš Wil- --------------------

j liams Bay ir Henry Taube. Pas- » » .
Oras debesuotas; šilta diena, tarasis Nobelio premiją gavo į pandreou tvirtina, kad jis lai- 

’ šalta naktis. už darbą chemijoje. Į kosi detentės politikos.

— Lenkų valdžia traukia teis-. 
man Dancigo kunigą Henryk

— Graikų premjeras A. Pa-

CHINA

WONSAN

Miles 
0 100

VLADIVOSTOK——

r^SEA OF JAPAN

Prez. Reaganas lapkričio 9 d. planuoja’būti Pietų 
Korėjoj, Seoul mieste, kur aplankys JAV karius.

Reconnaissance plane 
shot down 

April 15, 1969.

N

Pueblo seized 
Jan. 28, 1968.

KOREA

d PYONGYANG/ ^38TH_~^
■parallel

♦ SEOUL

S. KOREA JAPAN



deW1to naujienos
Detroito Lietuvių Oryartizfipijų' sirinkime buvo parduotas tūks- 
Centro — ALTo skyr. 40 metų į 

jubiliejus

D- L. Organizacijų Centras 
buvo įsteigtas 1943 m. lapkričio 
mėn. Šia proga bandysiu 
klek- gąliipa trumpiau šiame 
dienrašty ją .šią garbingą ir daug 
nuveikusią organizaciją aprašy
ti. kaip tasibrganiVecijų Centras 
jšikūrė ir pet dsug metų veikė 
iki šiai dięnai. . ' 3

Amais išeivijos laikais Detroite 
lietuviai gana gerai įsikūoė ir 
tūrėjo tris parapijas: Šv. Jurf 
gjo, Šv. Antano ir Šv. Petro, vei- 
kėdaug organizacijų, klubų, cho
ras^ keletas tavernų, radijo va
landėlę ir t t. Nors. dieviško 
sutarimo gal ir nebuvo, bet lie
tuvybė išsilaikė geriau negu da
bar. Reik Įaanyti, įaid lietuviai 
ięškojo berdro sutarimo, bet jo 
taip įr nesurado, prasidėjo Ant
rasis Pasaulinis kąrąs;, Į*tą-pa-’ 
sb.ulinį karą įsijungė ir Ame
rika, kuri sujudo ginklubtis 'iki 
ausų. Amerikoje buvo pardavi
nėjami karo bortai. Ir, va, štai 
vieną dieną iš Vašingtono atsi
lankė JAV Iždo atstovė (pavar
dėj fanto laiku nebuvo užrašy
ta), .pasisiūlė platinti" tarp lietu
vių bonus.

Borfti platintoja;sušikvietė "lie
tuvius pasitarimui. Trumpai pa-, 
aiškinus ręs-kalą, JAV Iždo at
stovė pasiteiravo susirinkusiųjų, 
kokia- organizacijai šiame darbe 
atstovaus Detroito lietuvius.. Bu
vo pasiūlytas trijų parapijų ko
mitetą,',- bet;!šis Vardas nebuvo 
priirhtas. Tada V. .Motuzienė , pa
siūlė Detroito Lietuvių Organi
zacijų Centro pavadinimą, ku
ris ir buvo vienbalsiai priimtas. 
JAV atstovė pasiūlė šį vardą te
legrama perduoti; Vašingtonui.

Sekantis oficialus susirinkimas i ,. "'j- ‘ fį vyko. 1943 m. lapkričio mėn: 24 
(£; lietūvių- svetainėj ej W. V ertos 
gatvėje. Dalyvavo beveik visos 
tuo laiku Veikiančios '46 lietuvių 
organizacijos. Buvo, išrinkta pir- į menininkė Elzbieta Paurazienė, 
moji valdyba: pirm, — P. Me- 
dėrifš,' vicepirmf ’ — J ūžė • Medi
nienė ir J; Ambroze, sekret. — 
F. Motuzą ir iždininkas — dr. J.
Joh&ai^s. ; Taip pat buvo' pa- 
tyirtintąj<p^jijoš jungtįųs orga,- 
hizaciios? vardas -i-’ Detroito .Lie-

tančio dolerių vertės bonas dr. 
J. Jonįkaičiui, 'o kitas tūkstali
tis — J. Ambrozei. Kilti įsigijo 
mažesnės vertės bonų. Kartu 
buvo aptarti ir Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo reikalai. 
Buvo sudarytas Lietuvos1 nepri
klausomybės GeĮbėjimo IDraugi- 
ja. Buvo stengiamasi sujungto
mis jėgomis atlilki ko daugiau 
dalbų Amerikai ir Lietuvai.

Detroito Lietuvių Organizaci
jų Centras išsiskyrė iš kiti^. or
ganizacijų. Atliktų darbų neį
manoma čia aprašyti. Į pirmą 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo minėjimą 1944 m. vasa
rio 13 d. atsilankė apie 1,200 
lietuvių, ir tik riš ankstybesnės 
kartos. Pasibaigus pasauliniam 
karui, baigėsi ir kero bonų pa
tinimas. Visos DLOC jėgos buvo 
nukreiptos į Lietuvos išlaisvi
nimo ir lietuvybės išlaikymo 
darbus. i

1949 m., po Antrojo Pasauli- j 
nio kare, daug lietuvių imigraT 
vo į Ameriką, kurių didelė dalis 
atvyko Detrcitan. šių tikslų 
siekiant,, be Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo minėjimų, 
buvo suruošta daug lietuvių tau
tos istorinių sukakčių, mitingų, 
demonstracijų paradų, išsiunti
nėta nesuskaitomą daugybė rei- į dabar-laikotarpį buvo pir- 
kaląvimųjr memorandumų Ame > miriinkais: Petras Medonis, Pra- 

; rikės įstaigoms bei įtakingiems nas jPplteraitis, dr. Kazys Karve- 
asiiienimš. Ankstybesnioji lie-J lis>} poetė Marija Šims, Alfon-

PRIKLAUSYTI PRIE Ko IR 
PRIKLAUSYTI KAM

Pvz., jis nepriklauso prie jo
kių sąjūdžių ir lygiai sakoma

i f, -, nepr.klauso jokiems sąjū
džiams. Ir tąip ir taip galima.

PRILYGTI PRIE KO, IR 
PRILYGTI KAM

Geriau vartoti naudininko 
linksnį — prilygti kam. .Pvz., 

jo dainavimas prilygsta prie 
! ožio bliovimo — jo dainavimas, 

prilygsta ežio bliovimui, arba
I jo dainavimas lygus 
! virr.ui.

PRIELINKSNIS
1) šį prielinksnį

priklausymo santykiams reikšti.
j Pvz., prie sporto klubo buvo su- 
| organizuotas meno mėgėjų būre-

vieningus nuomonės, priėjome 
vieningą nuomonę. Visus tris 
atvejus vartoja kalboje, visi yra 
suprantami padalė vienodą išva
dą.

seniai suėjo vieni mėtai. Pri
žiūrimi rajono centrini‘ligoni
nės medikų, jie auga žvalūs ir 
sveiki. *

ožio blio-

PRIE 
vartojam

Laiko santykiams reikštis 
gyvos tėvo galvos tai ne 
buvo; prie manęs dar tų

A. Tamplynas

'* Per dvidešimt penkerių metų Man pirmininkaujant 1973 m.

tuvių karta DLOC statuto ne- sas i šlakas, Ignas Skirgaudas, Ra- 
buvo paruošusi — naudojosi at- Valatka (išbuvo valdybo-

lio 16 d. iš tų potvarkių su pa- (nepilnus metus), Kazys Veiku- 
taisymais paruošė ir išleido sta-s (jS) Elzbieta Paurazienė, dr. Vin-

skirais potvarkiais. 1955 m. spa- je penkis metus, J. Gaižutis

2) 
prie 
taip 
trobų nebuvo..

3) Nurodant daikto paskirtį: 
šios pirštinės prie sniego kasi
mo tiks (sniego kasimui).-

4) Nurodant laiką; saulė jau
prie laidos buvo. . .

5) Kokybini anas santykiams 
reikšti: piršliu esti pagyvenęs, 
prie liežuvio vedęs žmogus.

buvo atšvęsta 30. metų veiklos 6) Vartojame nurodant laiki- 
sukaktis. Buvo išleistas leidinė- ną ypatybę: neimk iš vaiko žais- 
lis, kuriąme Alfonsas Nakas ap- lų — matai, kad jis prie ašarų.

8) Nurodant veiksmo vietą: jis 
nėlyje trumpai rašė adv. Ray-j rno kryptį: pailsęs žirgelis, kuo 
mondas S. Sakiš. buvęs pirm, nujosiu prie savo mergelės --(pas 

Per 40 metų.yeiklos DLOC tu-' savo mergelę).
rėjo švifesių ir tamsių laikotar-j 8) Nurodant veikšmo vietą: Jis 
pių. Tamsiausias laikotarpis ilgai prie mūsų (pas ^us) gy-

rašė ir 35 metinę veiklą. Leidi-

Pavergtoj Lietuvoj
KVIETIMAS TALKON

Buvusio Plungės dvaro rūmai 
— vienas įdomiausių XIX am
žiaus pabaigos Lietuvos neore- 
nesanso architektūros paminklų 
Lietuvoje. Rūmai buvo pastaty
ti 1887 m. architekto Karl Lo
renz, kunigaikščio Mykolo Ogins 
kio lėšomis. Jų interjerus puo
šė lipdyba, tapybos pano, puoš
nios krosnys, apie 100 Oginskių 
šeimos portretų. Čia buvo Že
maitijos archeologinių radinių, 
numizmatikos rinkinys, archy
vas ir turtinga biblioteka. Šiuose 
rūmuose muzikos meno mokėsi 
ir orkestre grojo M. K. Čiurlionis. 
Tačiau, laikui bėgant, praūžus 
dviem pasauliniams karams, rū
mai buvo gerokai apnaifcinti, 
ypač nukentėjo jų vidus.

Šiuo metu jie restauruojami 
pagal Paminklų konservavimo 
instituto vyr. projektų arch. D. 
Griciaus projektą. Kadangi in
terjero beveik nelikę,.© nuotrau
kų, graviūrų ir kt., vaizduojan
čių jį beveik nėra muziejų bei 
bibliotekų saugyklose, visuome
nė prašoma padėti savo prisimi
nimais ar bet kokia turima vaiz
dine medžiaga.

* * *

Z KĖDAINIŲ TRYNUKAI ■' ’

DAUG* SKENDUOLIŲ' £ 
** Liepos ir rugpjūčio mėnesiais * 

Lietuvoje paskendo 151 žpaogus.--** 
Iš jų 105 vyrai. Pernai tuo pačiu 
laiku paskendo 174 asmenys; 
Daugiausia paskęsta maudyda* 
piiesi neblaiviąmę stovyje.

KAUNO SINAGOGA 
t ; t

Londono žurnalas “Jews in 
USSR” praneša, kad yra tęlkia*ri 
mos aukos atstatyti senai, bet lai 
bai apleistai Kauno sinagogai', 
Bijomasi, kad netaisant, pastai J 
tas gali galutinai sugriūti. Pra-„ 
dinis kreipimasis buvo nęsėk-, 
mingas ir dabar skelbiamas ant
ras aukų ripknno vajus. j.

SPORTINIŲ FILMŲ
• LAIMĖJIMAI : i

* * ' * 4 j

Kaune ^vykusiame devintąją-- 
me Sovietų Sąjungos sportinių 
filmų festivalyje, dokumentinių 
filmų klasėje pirmą vietą laimė; 
jo. Lietuvoje gaminta juosta 
‘‘Aukso karšligė”, pagaminta V, 
Starošd. Sidabro medalį toje pa
čioje kategorijoje gavo R. Veri 
bos filmas ^Lituanikos sparnai”. 
Bronzos medalį gavo R. Vabalo 
vaidybinis filmas “Skrydis per 
Atlantą”. ’

8) Nurodant veikšmo vietą: Jis

tūtą, kuriuo ir dabar vadovau-Į cas Mi$iūlis (nepilnus metus), Į tuo laiku, kai Įsisteigė Lietuvių 1 veno.
jamasi. : Antanas Sukauskas (du metus),

Po dvidešimts penkių metų'.Bernardas Brizgys,. adv.
sėkiiiingos veiklos, 1963 m. lap-j Raymowdas Sukauskas-Sakis (iš- 
kričio 30, d; DLOC .suruošė 25. buvo aštuonis metus su pertrau- 
metų veiklos paminėjimą, šia 
proga buvo išleistas iliustruotas 
18 lapų 'Jeidinyįs. Tais metais 
Organizacijų Centrui pirminin
kavo ilgametė veikėja ir visuo-

komis), ir , dr. Algis Barauskas 
{du metiis ir dabartinis pirmi
ninkas).
« Kitas svarbesnes pareigas ėjo: 
DLOC steigėjas Feliksas Mo
tuzą, J. Medinienė, Helan Rau-Leidinyje DLOC veikla išsamiai. .

aprašė valdybos narys dr. Kazys _ 1 a,. uozas
Karvelis. Minėjimas - akadeJ .^^ dr; J- JomkaiUs, Antanas 
mija įvyko Lietuviu namu03e. į Norus, Alfonsas Juška ir Petras 
Jubiliejaus proga’sveikino Ame-: .a?®Įus' į Įsimintina taip pa 
Aos Lietuvių Taryba,.Lietuvos' g-8**? atminties aktore-reziso-

hizacijos’vardas: A 'Ue' Vyv’H kuopa, A. L. Social- į Zuzana Arlauskaitė-Mik^e- 
tuviu-Organizacijų Centras. ' demokratu S-gos 116 kuopa. Su-'utroito rainos
jSuįįrinKnte ^Yoauffita.ifr sivienįjimo,35.2 kuopa, L. R.K.'>1.

gyti sanitarinį lėktuvą, pravesti Susivienijimo- kuopa, Lietuvis- . - ejtl.°. TJinI1' įl ’F -.a
karo'J^nųVplątinimą ir suruošti i kų Melodijų radijo valanda, ad- 
EĮętįčpiįęjjpEripąjį -masinį. Lietu- yokatas K. Ambrose, dr. Q. Vai
vos' nėpfenklaįKoįnybėš atkūrimo tas, dr. B. Kvietys ir daug kitų 
rninėgir&ą-Tya^rio mėn. 13 d. Su* garbingų svečių. U

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
LITERATŪRA, lietuvių Hteratūros, meno !r mo&L 

IM4 m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet nėaėnrią, Vlnai 
Krėvė*, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoi 
T. Raukčio, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* ir 1

M. K. Čiurlionio. M. ŠDeikio, V. Kašuboj, A Rūkitelės Ir A Virik 
kūrybot porteriai*. 365 pmL knyga kainuoja tik 33.

> DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos tr tu 
fialą tokią pirmūnės Įuorės Vaičiūnienės atsiminimai apie dairų 
Iventes bei ją Istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojąs 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomenim^ 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pust, kainuoja 32.

t VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apral) 
tas luošo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne aanaai 
gyvenimo bruožą aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities Eta-

Įtomkl parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakabia k

. v K$ LAUMlS iClHlj rašytojo! PefronėRii Orintaitėi a* 
mlnSnal ir 
maMals mitais. Knyga turi 25? puslapiu*.

JULIUS JANONIS, poetas ir revolludonierim, neaupni

Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poa 
tlj$- Dabar būtą j| 
Knyga pudapią, kainuoja |A.

Bendruomenė. Pradžioje De- 9) vartojame akivaizdai reikš- 
troite LB apylinkės valdyba sky- ti: prie vaiku tok jos kalbos nė
rė atstovą, bet kaip V. Kutkų iš- j tinka; prie keturių, akių jis iš
rinko LB pirmininku, tuojaus _ barė mane, 
atstovą iš DLOC atšaukė ir pra
sidėjo nuolatinė trintis. Vieną ' prie dirsių, 
kartą LB buvo pasiruošusi atim 
tį iš DLOC pareigas. Nepavys
imus, visokiais būdais DLOčui 
kenkė, ypač Vasario 16-sios šven
tės minėjimo proga, nes trukdė 
rinkti aukas. Štai; ir vardan tos 
Lietuvos vienybė težyydi. Kam' 
to erzelio reikėjo. Metuose yra 
daug dienų ir mėnesių — galima 
paąrįnktį kitą laiką, j-

10) Reiškiant kokybę: rugiai’

torius Pusdešris, Kazys Gricius, 
Vincas Zebertavičius, Juozas 
Gruzdas ir daugelis kitų, kurie 
talkino DLOCui.

11) Darbo vietą nurodant: jis 
dirba pagiryje .prie.>upės- ,

Neįmanoma nusakyti visų at
vejų, kada vartojama prie, ties

I nėra griežtų taisyklių. Todėl
I dažnai tuo pačiu atveju vieni 
' rašo prielinksnį prie, kiti pas.

(Pvz., jis ilgai gyveno prie mū
sų; jis ilgai.gyveno pas mus).

Arba štai kitas veiksmažedis:
Baigdamas norėčiau skaityto- prieiti ko — prieiti pjieUco — 

jus painformuoti, kad pagal.Ame prieiti ką. Pvz., priėjome vie--: 
'likos Lietuvių Taryh^žvaž^ą-1 ningos nuomonės, priėjome.jprie
vime Čikagoje 1980 m. spalio 18 
d. papildytą statutą. DLOC da
bar oficialei įsijungęs į AITą su 
vienu atstovu ir su teise balsuo-'

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

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

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairią prekių.

Maistas iš Europos sandėlių.
MARIJA NOREIKIENe

A- - < ’ A f

į • SIUNTINIAI Į LIETUVA

I ' Cosmos Parcels Express Corp.
, ' MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

Į A 2^01 W. 69th St, Chieago, HL 60629 ♦ TeL 925-2737

V. V A L A N TINAS

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

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

Atdara šiokiadieniais nuo 
vaL ryto iki 10 vai. vakaro.

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

TeL 476-2206

» ♦ »

VILNIUS - PALANGA

Iš Vilniaus į Palangą kasdien 
skrenda trys .keleiviniai lėktu
vai. Bilieto įmina 9 -rubliai. Sry-

Kėdainiuose gyvenančių Mi- distrunka 1 vai. 15 min. Į Mask- 
chalinos ir;Albino Bevireių šei- vą iš Vilniaus kasdien skrenda 
moję gimusioms trynukams ne-6 lėktuvai, kainuoja 20 r.

ti bei į suvažiavimą siųsti savo 
atstovą.

Tikime, kad Detroite Lietuvių 
Organizacijų Centras veiks sėk
mingai ir sulauks 50 metų jubi
liejų. Ant. Sukauskas

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

•*> SLA — atlieką kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos
J ?; ; darbus dirba. ■ r T ..
. '. ... f S ■ t • .* • ' ‘r ' ■ -

SLA— išmokėjo daugiau, kaip. AšTŲPNĖ MILIJONUS doleriu
- apdraudų sava* nariams. <"* < ''

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

j ; ? Susivienijime apsidrausti iki $10,0Č0. “ č .Į * • • - * * > " * •

SLA—apdraudžia ir Taupomąja apdrauda— Endowment
• Insurance1, kuri ypač naudinga jaunimui, riekiančiam

1 ’■ . aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai. :
SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdraiida: už 

$1,000 apdraudos sumą temoka tik. $3.00 metams.
SLA —kuopų’yra visose lietuvių kolonijoje.

Kreipkitės j sav'd apylinkės kuopų veikėjus,; .t-. • 
jie Jums mielai pacetbės i SLA' įsirašyti. -

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA: Centrą: ?

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
; 307 W. 30th St, New York,-N.Y, lOpOl

L Tel. (212) 563*2216'

50 metŲ studijavęs, kaip

i iii IrIii<

Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuviu kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslins vertimui 

tr patarė mums toliau studijuoti

”T" Kaina Kieti vtrtotiiL , ^*2

3 — Naujfeoo*, CbfcAgo, 8, UI Fridiy, October 21, 1983
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Redaguoja PRANAS $ULAS

b Suraski sau tinkamą kam
bario temperatūrą ir palaikyk 

naktį.

• Bandyk atsipalaiduoti pues
’einant gulti: paimk šiltą vonią, 
įkaityk lengvo turinio romaną, 
klausykis muzikos, venki įtemp
tų minčių.

* Daug nevalgyk prieš einant 
gulu.

simas

Ar vedusieji gauna didesnę 
socialinę apdraudą?

n’ai ?;ire '.dzAmas klau- Žinoma, vedusiems reikia šio- 
ar vedusieji gauna di- kių tokių apskaičiavimų. Nerei-

dešnę socialinę apdraudą, negu į kia kiekvieną kartą skyrium pil- 
ne vedusie  ji.’ dyti socialinės apdraudė© lapų. 

Kitaip sakant, 60 metų šalau- Kai kam tas darbas yra' menk
niekis, bet kiti sutinka ir dides
nę sumą mokėti, kad tik nerei
kėtų su tais lapais valandų va
landas praleisti, kol viską tiks
liai surašė.

Be to, yra dar vienas skirtin
gas dalykas, kuris apsimoka. 
Kai vedęs .miršta ,taj kita dalis 
gauna dalį mirusiojo pensijos. 
0 kai nevedęs miršta, tai visi 
mokėjimai pasibaigia, niekas 
daugiau nieko negauna.

Mylinti pora turi nutarti, 
kaip jai apsnhoka geriau tvar
kyti savo reikalus. Jeigu nori 
daugiau pinigų dabar, tai tori 
dabar skyriun reikalauti socia
linės apd raudos. Bet jei nori- 
truputį daugiau gauti, kai vie-j 

'nas miršta, tai turi laiku vesti 
ir po mirties likusioji dalis turi 
paprašyti, kad pridėtų priedą 
už mažesnį mokėjimą, pildant

kušloji pora gali gauti socialinę 
apdraudę kiekvienas skyrium, 
jeigu jie nėra vedę. Jie taip pat 
gali vesti ir gauti socialinę ap
draudę kartu.

Klausimas, ar vyras ir mote
ris, sulaukę 60 metų ar dau
giau, gaus didesnę socialinę 
apdraudę, jeigu ir toliau kiek
vienas ims socialinę apdraudę 
skyrium.

Atrodo, kad socialinė apdrau- 
da bus didesnė, jeigu vienas ir 
,antras ims socialinę apdraudę 
skyrium. Jų abiejų gauta suma 
bus didesnė, jeigu sudėsime ne
vedusių socialinę apdraudę, 
gautą skyrium, negu jų sociali
nė apdraūda būtų, jeigu jiedu 
vestų, gyventų kartu ir gautų 
socialine apdraudę.

Daugelis amerikiečių, turėda
mi laiko, apskaičiavo abu atve
ju.? ir priėjo išvados, kad gaus

Kodėl vyry galvos plinka?
*

Pasižymėjęs galvų plikimo 
priežasčių tyrinėtojas dr. Nor- 

• man Orentreich, iš New York, 
'Amerikos deimotologų (odos ti-’ 
g 4 gydj tojų) konferencijoje 
Chiėagoje, pasakė, kad vyrai 
plinka dėlto, kad yra vyrai. Plau 
kų birimo faktorius esąs vyriš
kasis hormonas, vad. androge
nas. Taigi, androgenas, paveldė
jimas ir amžius sykiu imant yra 
plaukų birimo priežastis vyrams * 
ir net moterims.

Vyrams dažniau ir labiau plau. 
kai byra dėito, kad jie gamina 
daugiau tų antrogenų.

1
1

JŪS KLAUSIATE, |
Mes atsakome

kelis (Lferius .daigiau, jeigu jie i Valstybės atstovai leidžia pa
liovęs ir skyrium ims socialinė tiems žmonėms šį klausimą nu- 
apdraudą. spręsti.

. . >.T ' . , \ 
... . ' U < * ' . -’f -. ’

. MeSkarė apdraudai įšgelbeti
»
* Senatorius Ed. Kennedy pra-. 
nešė National Senior Citizen! 
konvencijoje, kad yra paruoštas 
plunūs Medicare apdratedai- iš
gelbėti. Kaip žinoma, RefA'gan 
administracija pasiruošusi su
mažinti kai kurias Medicare ap
draudos išmokas.
j Sen. Kennedy išaiškino dele
gatams, kad jo pasiūlytas “Medi. 
(Jare išgelbėjimo planas” remiasi 
Nuolatine kontrole, ką gydyto
jai ir ligoninės reikalauja iš sen-., 
ifrrų, užuot mažinant Medicare 
ąpdraudos išmokas.
J Jis pasakė, kad Medicare ap-' 
^raudos krizės priežastis nėra 
^ien dėlto, kad perdaug kaštuo
ja seneliams patarnavimas. Ti- 
kio'i priežastis — tai besukon
troliuota krašte infliacija, kuri 
taip stipriai reiškiasi mūsų svei
katos — apsaugo^ sistemoje. Be 
tjj, čia vyksta ir labai didelė ko-

lie, kuris susidarys apie 2005 
metus.

- KL. Aš galiu pirkti st akų iš 
vieno banko, mokėdama konūsi- Į 
jos 75 proc. -mažiau, negu reika Į 
lalija kitos brokerių firmos. Jei-j 
gu aš pasinaudosiu šiuo nauju- 
patarnavimu, ar mano stakai bus' 
■<. pdrausti iki 100,000 dol., pagal 
vad. Federal. Deposit Insurance 
Corp.? Petras Petr-tis

■ ATS. Pagal eksperto Carol 
jįisų štakai 

j^ebūs; apdrausti felęralmės ap- 
iaraudos korporackoš. Vadina-

- ma i’DIC apdraudžia-tiktai ban. 
‘ku depositus. (Plačiau žiūr. Sun-.

11 Times Carol Mathews kolumną 
—1 Your Money).

Jis savo naują Medicare planą 
nori patiekti anksti šį rudenį 
Kongresui svarstyti. Senatoriaus 
Medicare įstatymo projektą nuo. 
širdžiai parems visi šeniorai ir 
darbininkai. Pr. Šiihls

BŪDAI KOVOTI SU NEMIGĄ

Sen. Kennedy pareiškė, kad. 
užuot mažinus Medicare išmo-Į 
kas seneliams, reikėtų sutvarky-1 
ti gydytojų ir ligoninių lupikavi-1 
mą.

Sen. Kennedy teigia, kad jo 
Medicare išgelbėjimo planai pa
dės išvengti apie Vieno bilijono 
Medicare užprojektuoto muisto- Į padidina nemigą.

• Kiekvieną dieną reguliaria?1
eik gulti ii kelkis tuo pačiu mė-' 
tu. • ‘ ■-

• Būk pastovus pogulio at-, 
žvilgiu miegok reguliariai kieki 
vieną popietę arba visiškai ne
miegok.

9 Reguliariai mankštinkis 
anksti rytą ar ankstyvą popietę, 
bet venki Įtemptos fizinės veik
los prieš einant gulti.

• Popiet nevartok kofeiną tu- 
Į rinčių gėrimų — arbatos arba.'

kavos.
• Venk alkoholio einant gulti.
• Būk pastovus, pogulio ąt- 

,-iomis tabletėmis. Jos neturėtų 
būti imąiAės Ilgiau kaip tris sa
vaites; Ilgalaikis j'u vartojimas

tirigą

K >

- Jūratė ir Kastytis (grafika)Vytautas Ignas

JdrtlBaf Dagys
' ■ L y * ? > . *

APIE DARBA IR DERLIŲ
(Tęsinys)

Ten barška dūždami stiklai, 
Ir virsta kėdės ir stalai. 
Kai kur kibirai apsivožia, 
Ąsočiai nuo lentynų drožia, 
Kai kas ųžvirsta už statinių, 
Kai kas į puodus gaspadinių, — 
Juk savo garbę reikia ginti 
Ir tiesai tiesų kelią skinti...

Neišvengė' to nei sūnus, 
Apvildamas senus tėvus. 
Jiems susiginčijus aštriai, 
jj sužeidė paties draugai. 
Ir pasibaigus aršiai kovai, 
Jis silpnas atsirado lovoj.

Lėbaujant turime vengti tvaiko 
Ir linksmintis ne per ilgai, 
Ir išsiskirstyti kol laikas, 
Kol nėseka gėdos ženklai.

Jei kas per daug įsisiūbuoja, — 
Nešsilaiko tas ilgai,
Jis besiūbuodamas parpuola, 
Kaip puikini augantys javai.

Kas širdį traukia ir vilioja, 
Kaip gyvį kvepiantys nuodai, 
Dažnai apgauna — sužaloja 
Ar nukankina amžinai.

Laimingas, kam netenka 
Darbų paties jo atliktų, 
Tas gali eiti per pasaulį 
Nebodamas piktų kalbų.

teisįnt^-
•’ <S -1

Bėt kas gerų darbų neturi;
Tas lenda visada į būrį 
Ir nori, kad apgintų jį 
Kurie dorybėmis turtingi.

KL. Aš gyvenu toj pačioj vie
toj jau 20-metų ir nuomoju že-Į 
mės sklypą. Ten užveisiau vai-j 

į šių ir daržovių sodą. Dabar to Į 
ęsklypo savininkas raštu parei-j 
skalavo, kad aš per 15 dienų iš- i 
^sikraustyčiau. Ar jis turi teisės 
taip daryli? Už jūsų atsakymą

"iš anksto dėkoju. t f A ’. ’A“ " ^7- •- *1 i i •’ y'”"".’ ~.-”7~-7 7Ona Balt-kzenė'^ nepriklausantieji dar- tiki, jog kompanija būtų privers.
i bininkai priėmė 15% uždarbių! ta paskelbti bankrotą, jeigu dar.

* * ■ •-''r .

Pabaigtą darbą lydi džižUgsmas, 
Mrnėdains kliūtis Įvairias, 
Ir moko, kaip toliau darbuotis, 
Parodęs buvusias klaidas.

Eastern lėktuvų bendrovės tarnautojai, 
nepriklausantieji unijai, sutiko savo 

uždarbį sumažinti 15 nuoš.
MIAMI. — Eastern - Airlines tų unijos narių skyriaus vado- 

pranešė, kad praeitą -pirmadieni ■ vas, pasakė, kad darbininkai ne-1

uždarbiui ta paskelbti bankrotą, jeigu dar. j 
kurį bininkai ir tarnautojai nesutiks 

15% algų sumažinimui. Taip 
pat jie netiki, kad paskirtas au
ditorius Mr. Usery yra “nepri
klausomas”, 
kompanijos
E'lignt attendants’, dirba be 

kontrakto jau 18 mėnesių ir de
rybos visą laiką tęsiasi naujai 
su tarčiai sudaryti.

Prez. Borman pasakė, kad mi- 
Į njmai atendentai turi pilną teisę

, kai * 
ir administracijos problemai iš- ‘ ateis spalio mėn. 13 d.—pasku- 
spręsti.

Charles Bryah-, 12,500 Mašinis-'

ATS. Jęi jūs nesate pasirašę sumažinimo pasiūlymą 
kompanijos prez. Frank Borman 
pranešė, kad išlaikytų lėktuvų 
transporto biznį. Jis. pranešė, 
kad 80' <, iš 17,000 nepriklausan 
čių unijai darbininkų pasisakė 
už algų sumažinimą. Iš jų 13,613 
balsavo už uždarbių sumažini
mą,-o tiktai 459 balsavo prieš, ai
te 96.7% už. 33%~prieš.

• Būvės darbo sekretorius —, 
William- J. Usery pasakė, kadi 
jis darys viską šiai darbininkų laisvai paskelbti streiką,

. sutarties, tat savininkas tari tei- 
$ę jus iškranstyli kada jis nori. 

' 15 d. išsikraustymo terminas, 
atrodo, pakankamas laikas tam 
įvykdyti (Plačiau žiūr. Earl Sny
der kolumną. — Homes-Condos, 
Sun-Times, 9.30.83).

: SENIAU IR DABAR

Mažas Jonukas, tik ką pradė
jęs lankyti mokyklą, klausia mo
tinos:

— Ar visos pasakos prasideda: 
-‘'Seniai, labai seniai gyveno?... ’

— Ne, mielasis, kažkurios pra
sideda taip: Pasivėlinau sugrįž
ti najno dėl to. kad turėjau mi-

Eastern - Airlines'
5.800 vadinami

i tinis laikas sutikimo su 15% al
gų sumažinimu. Pr. Petitas'

Senėjimo paslapčių išaiškinimas
e Mercapioethan (2 ME) vais

tas padidina celių gyvingumą tu-1 
bose. Dr. Simantas ir C. F. Tam 
eksperimentais genetines me-i 

s džiagas padarė aktyveniom, j 
' kaip jaunesniam laikotarpyje. . HHI

• Aktyvi fipt&ai Dr. David! teisę paskirti dar du komisionie. 
Heron. iš Wetsmano Instituto1 rius į III. Komercijos Komisiją, 
Izraely, yra pastebėjęs, kad da-! paskutiniu metu paskyrė į tą ko. 
rant bandymus su pelėmis peri misiją Ruth Krechmer, pasirem- 
20 dienų srt dieta, turinčia į au.uas grynai politiniu patro- 
tfktyVin Irpidų (pagamrntų ršI nažr», nois paskirtoji neturi tatn 
kiaušinio licilhine>, jšs galėjo ai-* darbui kvaHfikacijų. Komisijos 
gairinti funkcinį aktyvumą. • pajėgumas tuo paskyrimu susilp 

nėjo.
Mes iš gubernatoriaus reika

laujame rlgai ir stipriai galvai 
apie paskyrimas. DabOr jo paties 
ėhramoms pareigoms tinkamo
mis yra pakibęs ore. ' ’

Robert Creamer, 
Vykd. direktorius iš Public

Action komisijos. 
Vertimas iš anglu kalbos.

Skaitytoju pasisakymai 
dėl gazo, elektros kainų

CHICAGO, ILL. — Guber- 
j natorius Thompson, turėdamas

• Senėjimas goti būti sustab
dytas. Du gydytojai A. V. Eve
ritt, iš Australijos, ir Donner 
Dėttckla, buv. HArward univer
sitete, dąrbav(Kj'prk tyrinėjimų 
su pituitary ne mi s glaudomi s. 
Abudu potyrė, kad jei jos chi
rurgiškai pašaliniames. įleidžiam 
prtuitarinėmis hormonų, paste
bėtas senėjimo su^abdymax.

P. S! Plačiau skaitykite k»ygą
Mafcfrnum Life Sp*w pąrašyiaj • Old Lyme. Conn., £ra rie- 
ftoy & Walford su leidiniu lerde- r Sotu muziejus, ktir hnkyfojams 
jo W.f W. Morton & Co. I įėjimas kainuoja vienas riešutas.

k’ T6Ž6 meti 
Meksikai.

pri-1 • Bulgarai pagamino jogur
tą miltelių ir tablečių formoje.

Aukštyn akis pakėlęs tėvas 
Ir delnus kryžjrnskai sudėjęs, 
Griaudingai tarė į visus: 
“Aukščiausias, laimink šiuos namus 
Ir jų prižiūrimus laukus, 
Kurie augino šitą duoną,
Kaip iš dangaus suteiktą maną, i 
Ir tuos, kurie maitinsis ja,
Kad nesiskųstų sveikata;
Ir tuos visus/ kurie garbės 
Vainiką pinti sugebės”.
Ir riekę lauždamas perpus, 
Vaišinti pakvietė visus. ,T

O susikaupusi šeima
Su tėvo pabaigia malda 
Duonelę ėmė ir vaišinos, 
Jos sultimis atsigaivino.
Tik neragavo jos sūnūs. f
Nes jai jis buvo per žiaurus.. . r r 

---- M---L- /
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Badas Afrikos valstybėse
Kol Afrika buvo valdoma Britų, prancūzų, Belgų ir 

kitų valstybių, Afrikoje vienoj kitoj vietoj pabadau 
davo žmonės, bet kai Afrika “išsilaisvinor”, tai gali sakyti, 
kad beveik visą kontinentą ištiko didžiausias badas; Anks
čiau,- jeigu kai kuriais metais Afriką ištikdavo sausra 
tai ir turtingiausios kolonijos turėdavo kiek pabadauti, 
bet kai šįtaet karštis išdegino beveik visos Afrikos žemę, 
tai. daug kur žteonės ištisas savaitei pasilikę be duonos.:

Yra kelios VK^yBes, kurjoš, pajėgę ■ pągigarriihti pa
kankamai j'avų, tai tos ir šįmet pajėgė fiuoBado apsiginti. 
Pastebėtina, kad yisos Afrikos valstybės, į kurias įkėlė- 

; koją sovietinių valstybių agentai, dabartiniu metu kenčia 
: didelį badą. Siaučia badas todėl, kad Sovietų valdžia eiria 
i kartu su baisiu išnaudojimu. Komunistai skelbia, kad jie
• paėmė krašto Vadovybę proletarams padėti. Pačioje Ru- 
; sijoje prie proletarų jie pridėjo bęžfeiriius Valstiečius, o kai 
.’ ir tų nebuvo pakankamai, pridėjo dar ir kareivius. Rū- 
J sijoj proletaras, bežemis ir kareivis buvo' lygūs praletarai.

Kai įsitikino, kad ir tokių piliečių nedaug tebuvo, tai prie 
jų Leninas pridėjo ir mažažemius. Jis hėpašakė, kiek že- 

,* mės turėjo mažažemis. Tas klausimas jam nebuvo svar-
• bus. Vienur mažažemiui paliko prie namo buvusį daržą, 
; kitur priskirdavo visas sodybas, dar kitur galėjo turėti 
I ir kelias dešimtines žemės. Kas buvo mažažemis, tai
• spręsdavo ruso paskirtas vietos komunistas. Jei komū-
• ristas nuspręsdavo, tai jo sprendimas būdavo nepakei- 
; čiamas, galutinis.
• Sovietų karo jėgoms įsiveržus į nepriklausomą Lie- 
Z tuvą, proletarų nebuvo'. Viši lietuviai turėjo šiokią tokią 
Z nuosavybę. Kai pirmieji tankai įsiveržė į Lietuvą, tai jie 
; skubėjo prie apskrityse esahčių bankų. Jiems reikėjo ati-
• daryti taupymo dėžutes ir suversti į maišus visas tert 
Z rastas gėrybes. Iždininkas Paknys norėjo užrašyti, ką iš 
I kiekvienos dėžutės išima, bet rusas paklausė, o kam to

reikia? —Kada nors vis dėlto reikės žmogui atsilyginti. 
—Nereikės. .. Jis kapitalistas. Kapitalistas be kapitalo

Rtfeai įsiveržė nė lietuviam^ padėti, ne bežemiaris 
ir mažažemiams padėti. Apie pagalbą tiems jie vfeai ne
galvojo. Iš pasiturinčios Lietuvos jie sąmoningai ftrošė 
proletarus, atimdami iš lietuvių turėtas brangesnes 
vertybes.

Tą patį Sovietų karo jėgos planavo padaryti ir Egip
te. Rusai ieškojo nepatenkintų jaunų karininkų, kad ga
lėtų nuversti tuometinę Egipto vyriausybę. Pulk. Sada- 
tas, susitaręs su tuometiniu aviacijos viršininku ir kitais 
kariuomenės apygardų vadais, įsakė Sovietų karo jėgoms 
išsikraustyti iš Egipto. Sovietų karo-jėgosr palikusios dalį 

: ginklų,- protestavo, bet išsikraustė.
Sovietų agentai, papirkę kelis Angolos veikėjus, vėžė 

Angolon ginklus ir karo medžiagą. Angolos gyventoji} 
dauguma, ten gyvenusių portugalų vadovaujama,- bandė 
įvesti demokratinę respubliką, bet tuometinis Portugali
jos premjeras, nepažindamas komunistų, Angolbs vyriau- 

. sybę atidavė maskviniams. Maskva ginklavo jai ištikimus 
komunistus, o vežėsi iš Angolos naftą ir maištą,..

Vietos gyventojai — angoiiečiaf vis buvo' be’rūošią 
perversmą prieš Maskvos pastatytuosius, bet maskviniai 
greitai persiorientavo. Rusai suprato padėtį ir daugiau 
savo karių nesiuntė. Rusai, matydami, kad pralaimės An
goloj, kaip pralaimėjo Egipte ir Indonezijoj, susitarė su 
Fidei Castro} kuris permetė 10,000 karių į Angolą. Jie 
mokėjo* vartofi Sovietų Sąjungoje statytus tankus. Castro 
kariai nuginklavo demokratijos siekiančius angolieČius ir 
palaikė bei sustiprino Maskvos agentų primestą vyriau
sybę Angolai. Castro vyrai buvo ruošiami įsiveržti į Zairę 
ir įsistiprinti milžiniškose vario kasyklose, bet prancūzai 
pastojo- Angolai kėlią- į vario kasyklas;-

Iš Angolos 4,000 kubiečių padėjo komunistams-įsiga- 
- lėti Abisinijoje įr išvežti galimai daugiau brangenybių-. 
Maskva vežė ginklus į Etiopiją, o iš Etiopijos lėktuvais 
nešė “karalių karaliaus” brangenybes.

Sovietų agentai iš Angolos d#r bandę pagrobti ir Na
mibiją, bet Pietų-Afrikos kariuomenės vadovybė pastojo 

’riišanis kėlią atėmė iš. jų Sovietų" ^didžios atvežtus gink-į 
Jus įsįvęržimui*į Namibiją; suėmė Sovietų vadus. Rusams 
nepavyko Užimti Naniibijos.

Šiandien visose Afrikos valstybėse, į kurias komu
nistai įkėlė koją ir pradėjo sauvaliauti; siaūei# didžiau- 

-sias badas. Jungtinių Tautų sudarytoji- komisija,, aplan
kiusi Afrikos valstybes, priėjo išvados, kad-reikia prašyti 
pagalbos naujai Įsteigtoms Afrikos valstybėms.

1. Ilgus dėšimtriečius portugalų valdyta Angola tu
rėjo pakankamai maisto, o šiais- metais nėra derliaus ir 
gyvefttojžii Badauja.

2. - Benin valstybei! Buvo įsiveržę kaimynai,- išsivežė 
maisto atsargas,, padarė kraštui daug nuostolių; todėl 

.šiais metais trūksta duonos.
> 3. Botsvanoje; esančioje tarp' Namibijos ir Pietų Af
rikos; dėl sausros sumažėjo šių. metų derlius ir išdvėsė 
galvijai.

4. Cape Verde praeitais metais sausra sunaikirid 
4Ū/< javų.

5. Centro Afrikos Respublikoj šiais metais buvo labai 
didelė sausra, keliose provincijose trūksta pagriridirid 
maisto.

6. - Čadas paliktas visai be duonos. Paskutiniais dviem 
metais buvo dideli įsibrovimai iš Libijos, kurie visai su
naikino jatų derlių.

7. Etiopijoj neramumai neleido lauku darbininkams 
atlikti būtiniausią darbą. Trys milijonai uadattija, tikrą 
šio žodžio prasme.

8. Gambijoj neprižiūrėta žemė, visiškas nederlius.

Vacį. Katas Gintaro Kūmai, grafika

iii

žurnalas Tautos bei žihdgaūš didesnės, negu po to vykusių 
laisvei, tautinei kultūrai bei suėmimų,- išvėžimų, vienoje _at 
lietuvybei. Įsteigtas 1889 m, kitoje pusėje* žuvusių lietuvių 
, _ ., , t karių ir vėliau partizaninių ko;Žurnalas geros knygos pV" . . , .. .... , . . . . ; t daiyviu atakos.dzio 232 puslapiuose talpina . - J

laisvei, tautinei kultūrai bei 
lietuvybei. Įsteigtas 1889 m.

žurnalas i

daug jdoniiu straipsnių praei
ties ir dabarties terriomis.

Dr. K. Karvelis straipsnyje 
“Partizanų laisvės kovų pras
mė” teigia,- kad jei Lietuvės 
valstybė 1940 mėtai būtų gink
lu- pasipriešinusi Sovietų Sąjun
gai, žmonių aūkos nebūtų, buvę

Ė'. Jasiūnas išsamiai pamini 
Dariaus ir- Girėno žygį, o dr. As 
Gerutis duoda plačią studiją 
apie dr. Jurgį šaiilj (bus fęsia> 
ma sekančiuose numeriuose,.

J. Daugėla iškelia Helsinkio 
susitarimo naudą rezistencijai 
Sovietu Sąjungoje, pasmerkia,

- f. 'i ė. H

■' Crėnoj sausra sugadinot dėrlių. Nepajėgia užauginti 
1280,000 tonų javų būtinam maištui. Žmonės bėga į užsienį 
1 dūduos jė^oti. '

f jOllGiniėj^kenčiriūūoi sausros ir teriprivis() WBždžių?: 
. kūrię sunailąna did^'dąlį derliaus; '; R-; ;' ?•’ Jį 
i SL-Lėsbtb yra Pietų. Afrikos, ajeūpta valstybę. Sriąri1 
£ kiS^ plaukiantis upių vanduo išneš# derlingą 'žerię. Šįmet 
šurinkė. tiktai kėtrirtadalį; deriiattš.

ifaii vristyb'ėš derlius lab'ai mažas.
13. Mauritanijos javų derlius pasiekė tik 40,000 tonui 

Išdvėsė veik virigalvijai. .
14. Mozanlbikė. vykstančios kovos išardė' žemės ūkį: 

Ketūri' milijonai gyventojų Md b'ė javų- ir galvijų.
15. Sao Tome, yra nedidelė vakarų Afrikos nepri

klausoma salar palikta be javų ir galvijų.
16. Senegalijoj sumažėjo’derlius, krašte badas.
17. Somdlijoj-sumažėjęs derlius, žmonės badau ja.
18. SVažilande buvo didelė sausra, stoka vandens iš

degino. laukus.
19. Tanzanijoj, Togo valstybėj, Zambijoj ir Žimbab- 

: vėje derlius buvo labai mažas', žuvo galvijai, žmonės ba- 
- daūja tikra šio žodžio- prdsme.-

Kas gali padėti badaujančiai- Afrikai ? Afrikos vadai 
skrenda į Wasringtodd ir prašo pagalbos badaujantiems. 
Jie laukia JAV vyriausybės paruoštų siuntinių. Dalis- 
siuntinių eina iš Ėuropos, kariuomenės vadovybės žinioje 
esančių sandėlių,' o kita dalis plaukia iš Amerikos javų ir 

r riebalų, sandėlių.
Visoj eilėj valstybių badas yra didžiausias rūpestis. 

Gyventojai herir&ĮHiių valdymo sistemomis,- jiems rūpi 
tiktai vienas dalykas — kaip badą numarinti.

vakariečiu*, pernai tylomis prr

pareiškimą apie Helsinkio gru
pes veiklos sustabdymą Sovietų 
Sąjungoje. Deja, be reikalo 
"numarina” Balį Gajauską, ku
ris, ri&rs ir sėdi kalėjime, bet vis 
dar šiarhe pasaulyje.

Mečys Mackevičius rašo apie 
m. įvykius straips

nyje “Opozicijos pastangos gel
bėti Latą”. Viename iš pasita
rimų, įvykusių po bolševikų 
’žengimo į Lietuvą 1U40 ni. bir
želio T d., svarstoma ką pasiū- 

' lyti "liaudies vyriausybės” fi
nansų ministrui E. Galvanaus
kui pavaduotoju. Buvo nutarta 
pasiūlyti J. Vaišnorą, kuris, Gal
vanauskui pabėgus į Vokietiją, 
pasidarė finansų ministru. Vaiš
nora po karo pabaigos už ryšius 
su partizanais Bolševikų buvo 
nuteistas 10 mėtų SiBho, iš ku- 

'tio grįžus greitai mirė. M. Mac
kevičius dabar galvoja, kad 
Vaišnora buvęs minėto nutari
mo auka,\.norš ka-žkas užsienyje 
jį laiko išdaviku.

. Taip pat yra aukščiau minėto 
Vasario 16- d. akto signataro, 
Lietuvos diplomato ir “Varpa” 
redaktoriaus (1903 m.) dr. J. 
Šaulio iki šiol dar niekur ne
spausdintas Jono Vileišio nekro
logas.

Prieš 10 metų mirusios Biru
tes Grigaifyfės-Novickienės laiš
ke savo Srovės bičiuliui, rašyta
me. 1948- metais, paduodamas 

‘pluoštas atsiminimų iš 1919-20 
nfĮetą, kai- ji Būvo- min. pirm. 
Sleževičiaus sekretorė, 1-920 me- 
fU Sfas&vosr delėgacijos' sekrefo- 

irfvcpratekolu biuro vedėja 
^ięttĮyofe- seimuose. ;

j * Z’--''
įj—Laąške ji jat^k^^^^žtingu- 

ūžhaetjmūs .Įiėfuvoš kariuo
menei, pasiteikdama pavyzdžių 
iš- savo patirties nuo 1917 m. 
Vitebske sukurto lietuviško ba
taliono,v 1919 m. savanorių, ku
riuos ji- pati- registravo^. 1-926, m. 
perversmo — “čia ir mūsų kal
tes esama”, iki 1940 nu—“Dau- 

ęgeiis1. karių- baigė, gimnazijas, 
jaukėtuosius mokslus ir tapo 
naudingais kraštai”. Ji galvo- 

< j auti, kad Lietuvos kariubine- 
. nės geiieralmio štabo karinin
kai “organizavo ir vadovavo vi
sam partizanu judėjimui...

Genovaitė Brejčrmanienė gal- 
:voja, kad* “daug prie lietuvių iš
ėjimo i svetimtaučių visuomenę 
prisidėjo ir tautiiiiai šokiai”. .Ji 
apglilėstauja, kad tiek- daug pa
stangų įdėjfc į pasiruošimą ir or- 

.gamzavimą tautinių- šokių šven
čiu, mes nesugeibame pakliūti į 
vietos spaudą ar televiziją.

Taip pat “Varpe” yra visa eilė 
trumpesnių pasisakymų, pami
nėjimų, reeerizijtf, pasikalbėji
mų ir nevengiama polemikos su 
kitaip galvojančiais.

(ffukelta į 5 psl.)

SUSITIKIMAS MOxNTANOJ
(Tęsinys)

Jis niekuomet nesakė; kodėl jis savo ŽTndhbs Šei
mos nemėgsta. Benediktas Buvb labai rsmirttingas, 
jei jis jų nemėgo, tai buvo tam priežastis, VisoS 
todėl mano seserys manė, kad t'ėfiėija yfšt nie
kam netikusi, ir ląb'di iiė'fič'fėjb, ftsid £§ Feliciją 
vesčiau.

Tiesa, Feliutė nėra mokyta, bet ji yra apsi
švietusi. moka ir su žmonėmis apsieiti, ir yra la
bai mandagi, skoningai rengiasi, neatrodo kokia 
pliuškė ir ji myli tik mane viehą Su mokslii nie
kas neužgimė. Aš mokausi, ir ji gali mokytis Aš 
ją pamokysiu lietuvių kalbos, aritthefikds, £ėd- 
grafijos ir kitų dalykų. Jai didelių mokslų ne
reikia. tik taisyklingai parašyti, pakalbėti, į mo
kytų draugystę pritikti. Aisfety tai fleitas lengva, 
bet viskas bits gvraf. a§ ttepaisysta, af ji rriokyta, 
ar ne. Koks čia skirtumas.

Kiekvieną sekmadfeitf mės susitinkame Pelki
nėje. ir paskui einame keliu pri5 naujas kapitres, 
aukštopolius, per mišką. Vėl susirandame gerą 
slėptuvę po skarotomis eglėmis, ir tirštos tam
sos apsupti sėdime laimingi.

Kartais ji pasikviečia manę į savo namus. Jos 
tėvai, jau gan seni Žmones. inflknSiai fnanė pri
ima. Aš ten jaučiui m lyg būčiau jų šeimos narys.

Savakė bėga ps savaitės, ateina ruduo ir 
•nokslo metų pradžia. Tenka skirtis su Feliute.

-- ■ f ' ■—- - -
— Kiti išfrflžiuosi į mokyklą, tu mane užmirši, 

— sako' ji; kai tnes sustojome atsisveikinti. Ji laiš
ko' mane ūpkabinusi, žiūri man į akis, o ant jos 
veido blizga gausios ašaros.

— Ffeliute, kodėl tu taip manai?
-=* Aš žinau, tu mane paliksi, Aš jaučiu. Ten 
dflūg Mergaičių, — ji ima verkti pasikuk- 

čibdaTūa.
— Aš tavęs nepaliksiu, tavęs neužmiršiu* 

Mergaičių ten yra, bet jos ne man. Juk jų ten buvo 
ir prieš mūsų susitikimą, o kodėl aš tave pamilau, 
o ne kurią nors iš jų? Tu daug gražesnė už bet 
kurią kitą, aš tave labai myliu. Neverk, tu Įsi
tikinsi. — Aš prispaudžiau ją prie savęs if karš
tai Bučiavau.

Ji pasiliko prie kelio po dideliu ąžuolu bai
siai nusiminusi. Ji stovėjo kaip statula, iškėlūffl 
baltą skarelę tafikojė. o skausmingu jos veidu rier 
dėjo ašarų tipeliai. Žiaurus skausmas gėlė ir maita 
širdyje, Bytėjb ir mano ašaros. Užsėdau ant 
rario it lėkiau kaip vėjas, kad kuo greičiau ding
čiau už medžių, kad kuo greičiau jos akutės iš
džiūtų.

Netrukus parašiau jai gražiausią laišką w 
dar eilėraštį, kuriame mano meilės gelmės spin
dėjo. Buvau įsitikinęs, kad tuomi aš jai padary
siu lab&i mielą įspūdį. Ji dabar pamatjrs, kaip 
labai aš ją myliu, kad net tokį puikų eilėraštį jai 
parašiau.

Greitai gavau jos atsakymą. Ant voko buvo

.netvarkingai, netaisyklingai ir sunkiai įskaito
mai užrašyta mano vardas ir pavardė bei adresas. 
Viduje buvo tokios pat rašysenos, be jokios tvar
kos bet kaip sulenktas popieriaus lapas. Laiške ji 
vien tik skundėsi, kaip baisiai kenčia atsiskyrusi 
nuo manęs,-ir tą pat vis-kartojo per visą ilgą laišką 
be jokios tvarkos, be logikos. Apie mario laišką 
43ef riterio eilčiteštį ten Mivri tik tiek parašyta, kad 
ji nežhtaflti, kata a§ jai tą eilėraštį įdėjęs... Ji, 

rbe abejo, buvo mačiusi- eilėraštį knygosfe Ji pa
manė, kad aš kokį eilėraštį iš knygos misirašiau 
iri jki į laišką įdėjtiū. Kad aš pats galėjau* eilėraštį 
sukurti, jai tas nė į galvą neatėjo. Be toj vargiai 
ji ką flo'rš Šttpratb i§ fb riiaita eilčiriščloj iiės visai 
silpnai temokėjo skaityti,

- V - * . - t r

Šh/rpės nejuokais mąnė supurtė. Reiškia, ma
no seserys turi pagrindo. Teisus buvo ir kariny 

>rtas. Ji teari tiktai nėfinfca. Mūsų išsilavinitaas 
yra didžiai šš žftšiminiau jos
sfrsttsfhri Nkžrfriūdtą verdą-, Mums atskiriant, pa- 
mašiait vė> ašarų upelius, girdėjau savo žo- 

■dšius, jai pasakytu^ ir aš tvirtai tariau sau: ‘‘Ne- 
-svarbu, kai ptu rašai ir kiek esi išsilevirtusi, svar
bu tik, kad tu myli mane. Man vien tavo meilės 
rifteftkrt. Aš tau daviau ^odi ir aš jo nesulaužysiu. 
Aš myliu tavė; Ėellidi; tu gaji paėitikėti manimi”. 
Po to aš prispaudžiau jos laišku prie savo lūpų 
ir pabučiavau jį taip karštai, lyg bfiffiau ją pa-

I čią bučiavęs.

Giedra pasakoja Marytei savo gyvenimo is
toriją taip gyvai, tarsi jis pergyventų visa tai iš 
naujo. Marytė klausosi; įbedusi į jį akis. Pagaliau 
prisimena, kad jau daug laiko kalba, ir Marytė 
galėjo pavargti besiklausydama.

— Ar dar jūs, Matyte, riepavargote?
— Ne, nepavargau. Man labai įdomu,- aš sta

čiai gyvenu tuo, ką jūs pasakojote. Man labai 
rrialtarti klausyta. Prašau pasakoti fdRafl.

Atrodo, kad aš perdarig į smulkmenas įsi
traukiau. Aš peršoksiu geroką Taiko tarpą, nes 
nieko ypatingo trio laiku neatsitiko. Mudviejų 
meilė laimingai tęsėsi, tees dažnai susirašinėjo
me, kaftan nuo karto susitikdavome. AŠ baigiau 
gimnaziją ir išvykau į fiotnuvos Žemės Ūkio 
Akademiją.

Jau buvau bebaigiąs Akademiją^ Parvykau 
dviem savaitėm atostogų per Velykas. Feliutė su- 

.tiko mane laiminga, kaip ir kitais kartais: bet už 
dienos kitos ji pasidarė prislėgti^ j&s linksmumas 
dingo ir kažkas negero matėsi jos veide bei elgesy. 
Aš negalėjau jos išklausti, kas tai butų Jos ma
ma man padėjo.

pats Siurrft: m kitus ^AR’nGt^^r
SKAITYTI DIFNHASTI

4 — Naujienos, Chicago. Ui. — Kriday, October 21, 1983



J JŪ VILIAUS :

VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos poslapių. Kaina $5. Minkšti ( 
viršeliai Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus I 

tokiu adresu; 1
Naajieaos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 6060g

•:c*.vA

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Waatebacter Community klinikų* 
Medicina* direktoriui

1938 S. Manheim Ri, Wastcbaatar, I1L 
VALANDOS; S—8 darbo dienonna

TeL: 562-2727 arba 562-2722

Srtvkš 855-4506,

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS, 

IFŠClALYBt; AKIŲ LIGOS 

W Weat ICJrK Straat 

Valandor pajai fuaitarim*.

OFTOMET JUSTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2411 W. 71«t SL TeL 737-5149

fr “contact leoaaa",

INKSTŲ, PŪSLM IR 
PROSTATOS CHIRURGUA 
3656 WIST 63rd STRIKT 

Vatanrinr antrad. 1—4 popiet,

FLORIDA

Prostatos, inkšti} ir il&guzosi

5025 CENTRAL AVĖ.
St Petersburg, Fla. 337.lt 

TeL (813) 321-420$

PERKRAUSTYMAI

Lrtdteul — Pilna ap6rwėE 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA tortetea.

1. iERiNAS. Tai. 925-4861

Ii jvairiy afatwy.
ANTANAI VILIMAI 

T»L 376-1842 acte VMH

KADUO ŠEIMOS VALANDOS 

faitadifntate ir aeiniaalieniąla 
nuo &30 iki 9:29 vai ryta 
štetiee WOPA - 1494 AM 

UanMiualamoa ii asūay thMŲaa

Vada)* — AUfaėa Davtv* 
Tatefu 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVA 
CHICAGO, IL 60429

SUSIRINKIMŲ

Chicagos Lietuviu Suvalkiečiu drau
gijos nariu susirinkimas įvyks penk
tadienį, spalio 28 d., 6 vai. vakaro, 
.Vyčių saleje, 2455 W. 47th St. Nariai 
prašomi atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti.

Po susirinkimo — vaišes.
E. Strungys

VARPAS
Atkelta is 4 psl.

Bendrai — daug įdomaus pa
siskaitymo.

; Varpas Nr. 18 (1982-1983), 
redaktorius Antanas Kučys, lei
džia Varpininkų Filisterių drau
gija. Kaina 4 dol. Administraci
ja: 1214 N. 16th Ave., Melrose

' Park, IL 60160. Ji Digrys

VILTIES ŽVAIGŽDELĖ

j Suradau mėnulio kelią
Tarpe sniego karalijos;
Suradau Tave, žvaigždele 
Prie sustingusios, lelijos.
Nuogo laukė plieno vėjas 

vartus rūsčiai kaleno;
! Tu nuo saulės pažiūrėjai 

Į vargingą pirkę mano.
Pirkia tamsi, šiaudų stogo, 
Be puošnių langų, vartelių;
Nedaug gero, nedaug blogo 
Šioje prieglaudoj bedalių.

Širdis daugel kart mėgino
Priviliot Tave, žvaigždele;
Bet duris tau užrakino 
Pikti vėjai skersai kelio.
O sugrįžk, Viltis skaisčioji, 
Kaip žvaigždutė rytmetinė;
Man smagiau, kai tu vilioji, 
Be tavęs —tamsa naktinė.
Mano pirkė bus seklyčia,
Jei parodys naują kelią;
Kai sutiksiu tau netyčia, 
Mano mylima žvaigždelė.

“Lietuvos Aidai”
KAZt BtAZbtlONYTt '

tfifteold 8:30 vaL vakaro. 
VJboa UJdttr WCEV rtottea. 

banga 1400 AM.
St Petersburg. Flu 12T0 rah p p. 

R WHS atodea, U10 AM bansa.
mi W. Tirt 8tre*8

Chka««» IBimia 66621 
T»W. 77B-6174

APLINK MUS IR MUSU NAMUS
lilHHIHiii ullJIl Iii LiT II
’iiiiiiimu HtuhĮįioir M,m

Naudingi. patarimai ir įdomūs dalykai

■•U- 
‘•aigz

•••ui 
.«••• auiiitlM*

močiutė pabučiuodavo, pakėlusį 
nuo žemės netikėtai nukritusiu 
luonos riekutę. Menu, kai suolo 
draugės tėvelis su dideliu nuo
lankumu bučiuodavo surinktą 
paskutinę javų varpą, kad ji bū
tų sxalsi. Tačiau didžiausią mū
sų turtą branginame ne visada, 
luo tarpu iš sužiedėjusios duo
nos galima pagaminti skanių 
patiekalų.

Attikusią duoną reikia rinkti 
tvarkingai. Paėmus porą švarių 
maišelių ar krepšelių, j vieną 
dėti duonos atliekas nuovirui, j 
kitą — džiūvėsiams. Iš duonos 
nuoviro gaminamos įvairios 
sriubos, kisieliai, padažai, gira, 
u uodus duonos džiūvėsėliais ga
lima paskaninti (kefyrą, rūgusį h 
pieną. Jie tinka salotoms, gami
namoms su fermentiniu sūriu ir 
česnaku. Skanūs duonos pudin
gai, biskvitiniai kepiniai.”

♦ ❖ ¥
SILKĖ KRIENŲ PADAŽE

2 silkės,
1 stiklinė grietinės padažo su i 

krienais,
1 kiaušinis kietai virtas pa- j 
puošimui,
petražolių lapelių.
Silkes pamirkti, pašalinti kau

lus, supiaustyti gabalėliais, su
dėti į indą ir užpilti padažu, pa-

Funeral Home and Cremation Service
Charles Štasokaitis

(312)226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

. _ _____ _ ____ . _________ _

® Piaustyti švieži obuoliai, 
naudojami apkepimams ir salo- gaus būsena, visai nereikalinga ‘ su petražolėmis, 
toms, greitai pajuoduoja. Norint 
to išvengti, reikia juos pavilgyti 
citrinos, apelsinų arananšų sun
ka.

3 Valgomasis daržovių bei sė
menų alįejus yra 100% riebumo, 
tuo tarpu sviestas yra tik 82% 
riebumo. , Arbatinis šaukštelis 

j aliejaus:turi 10 kalorijų, c tiek 
pat sviesto tik 34 kalorijas.

3 Didžiausias svogūno priešas 
yra nevienoda temperatūra. Be
sikeičiančioje temperatūroje esą 
svogūnai veikiai pradeda leisti 
laiškus. Tokiu atveju geriausia

EUDEI
GAIDAS“ DAIMID

s Pyktis yra primityvaus žmo- puošiant kiaušinio griežinėliais
1 1 Vxl T f O 1 W įly-* lt xer.'s ’ ___ _ _ v 1 * •

moderniam asmeniui. Jis sukelia 
pagreitintą kvėpavimą ir širdies į 
mušimą, pakelia kraujo spaudi
mą, apsunkina virškinimą ir su
kelia kūne nesveikus pakitimus, 
paruošiančius kovai ar bėgimui 
nuo priešų. Moderniame asme
nyje jis pasireiškia vairuojant 
mašiną, ypatingai turint katas-■ 
trofą, dirbant fabrikuose ir elg-Į 
senoje neįprastuose įvykiuose. 
Blogas temperamentas arba pyk
tis pasireiškia jau kūdikystėje. 
Vaikas turi būti įtikintas; kad 
ne visi jo norimi daiktai ar da
lykai yra įvykdomi ar garantuo- 

juos nulupti, įdėti Į plastikos . jami. Suaugusiems yra naudin- 
maišelį ir laikyti šaldytuve. • gas įspėjimas valdyk piktu-

3 Orui atvėsus, lietuvės ver-j - r~ ' ' irv 
da bei kepa savo šeimai kiaulie- ].
na mėsą, o mažiau vartoja jautie-1 LIETUVIAI LABAI GERBIA 
nos, kuri yra brangesnė. Nerie-j 
bios kiaulienos 3 uncijų porcijai 
turi tik 14% National Research; 
tarybos nustatytų kalorijų. Ver-!
dant bet kokią mėsą, patariama 
ją supiaustyti mažesniais gaba
liukais, nes jie daug greičiau iš- • 
verda, negu būdami viename ga- ;

IR VERTINA DUONĄ

Maskolių pavergtoj Lietuvoj 
Į maisto trūksta, panašiai kaip ir 
pačioj Rusijoj. Sistema, kuri 

. pasimojusi pavergti kiek galint 
Į daugiau žmonių, negali prisiau- 
' ginti užtektinai maisto tiems 

, , T ., . , i žmonėms — pavergtiems ir sabale. Si dalyka reikia turėti gal- • . . .t ...į ■ viems maskoliams maitinti.

Vilniaus Tiesoj vilnietė krei- 
i piasi į redakciją, prašydama pa- 
i tarimo, “kaip tinkamiausiai su
naudoti visus duonos trupinė
lius”. Redakcijos vardu tūla 

1 Konstancija Brundzienė tokį at- 
Į sakymą pateikė:

“Visas iki tas maistas pabosta, 
duona — niekada. Menu, kaip

voje perkant mėsą, ypač jautie
na. V

WHATI3 THE FASTEST GROWING . 
, HEALTH CARE PRfOFESSKN-ANDVHrf?

€»TEOPATHIC/%ECTC1Nf/ 
T Doctors of osteopathy 

U 0.3, WILL MORE THAN 
DOUBLE THEIR PRESENT 
NUMBER-GROWING FROM 
i©,OOQ TODAY TO MORE 
THAN 56,000 PHYSICIANS

į

V.O.*S ARE FULLY LICENSED ID PRESCRIBE 
DRUGS, PERFORM SURGERY AND UTILIZE 

/ALLOTHER SCIENTIFICALLY ACCEPTED 
! MIAMI FOR TREATING IN JURY AND DISEASE 
iKLUDlNa THE VS I OF MASlPULATIVl 1 

ADV. • x- . to 16 - *

IM ARY REASON 1 
FOR THE PROFESSIONS 
RAPID GROWTH BTKE 
emphmu rr places j 
Oft TRAIMHB GENERA) 
RACnTtONlML

i

ALTHOUGH ONVT 
PERCENT OP THE 
SKIAH POPULATION 4 

ĮD.O»fc PROVIDE. TOTAL'< 
(HEALTH CARE FOR MORf J

o

Grietinės ir krienų padažas

1 stiklinė grietinės,
stiklinės tarkuotų krienų,

5 pipirai,
lauro lapelis,

cukraus, druskos ir acto pagal 
skoni.

Vandenyje. .10 mm._ pavirinti 
lauro lapelį su pipirais, tada su
dėti druską, actą ir cukrų ir už- 
virinti dar kartą. Viską 
ti ir karštu marinatu užpilti su
tarkuotus krienus. Kai krienai 
išbrinks, marinatą nukošti ir 
krienus sumaišyti su grietine. 
Norint, kad padažas sustinktų, 
reikia dar sausiau nusunkti ir 
pridėti ištirpytos želatinos. To
kį padažą galima sudėti į mažas 
formeles ir pastatyti an't ledų, 
kad sutirštėtų. Po to išverstais 
iš formelių krienais galima puoš
ti žuvį, silkes ir šaltieną.

Magdalena šulaitienė

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

izz

■TĖVAS IR SŪNUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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

Telef. 476-2345

Tlie most aspirin you 
can buy for your' 
arthritis pain.
Most effective buffers 
for vour stomach.

< W83 Dorsey Liborator’cs.
[division of Sandoz, Inc

/ ’ VANCE FUNERAL HOME ~
1424 South 50th Avenue

- Cicero, HL 60650 v 
TeL: 652-5245

niUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI

Aikštes automobiliams pastatyti

Nuo 1914 metų

MIDLAND
FEDERAL
SAVINGS

and loan association

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, IL 60632 

PHONE 254-4470

MIDLAND FEDERAL SAV
INGS aptarnauja taupymo ir 
namų paskolų reikalus visos 
mūsų apylinkės. Dėkojame 
Jtrms už mums parodyta pa
sitikėjimą. Mes norėtum bū
ti Joms nauOrigi ir Ateityje.

Sąskaitos apdraustos 
iki $100,000.

2657 W. 69th STREET 
Chicago, IL 60629 

Tel. 925-7400

8929 SO. HARLEM AVE. 
Brtdgev'C*, fL 60455 

Tai. 598-9400

j/ STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
i i LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai .

2424 West 69th Street — Tel RE 7-1213

11028 Southwest Hwy^ Palos Hills, Illinois
TeL 974-4410

BIELIŪNAS
v

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue
Tel — 523-3572

VASAITIS-BUTKUS . -•U- i

y LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI ;

' 1446 South 50th Avenue Vs
Cicero, Illinois į

Į Telefonas — 652-1003 1

imi.. Ilium-ir.

— Ngnjienos. CMcflffO, 8, ITT. Friday, October 21. 1983



1983 m. Š. Amerikos pabaltiečių lengvosios <135 - > 
atletikos pirmenybių laimėtojų pasekmės

Paaiškinimai: Žemiau duota 
pabaltiečių pirmenybių laimėto
jų pasekmės. Jei laimėtojas ne
lietuvis, tuomet duota ir geriau
sią vietą vžėmusio lietuvio vieta 
ir pasekmė. Jei lietuvio pasek
mės nėra, reiškia, kad toje rung
tyje lietuvių nedalydavo. Sve
čių teisėmis varžybose dalyvavo 
ar suomiai. Jei rungties laimė
tojas buvo suomis, tuomet duota 
geriausią vietą užėmusio pabal- 
tiečio bei lietuvio pasekmės.

-j- prieš rungtį, reiškia naują 
pabaltiečių pirmenybių rekordą.

(E) po pavardės reiškia estą, 
(La) — latvį, (S) — suomį.

Lietuviams po pavardės reiš
kia:, (A) — Toronto Aušra, (Ž) 
—>C!levelando Žaibas, (HK) -- 
Hamiltono Kovas, (DK) — De
troito Kovas, (G) — Bostono 
Grandis.
į Pastaba; Išskyrus rutulį ir 
diską,...visos rungtys vyrams ir 
jauniams A buvo vykdomos kar
tu ir jauniai A automatiškai kva- 
lifikavosi ir vyrų klasei. Taipo
gi visos rungtys moterims ir 
mergaitėms B buve vykdomos 
kartu ir mergaitės B automatiš
kai kvalifikavosi ir moterų kla
sei. Įvairių klasių vyrai senjo
rai (veteranai) taipogi automa
tiškai kvalifikavosi atvirai vyrų 
klasei, jei jie rungtyniavo kartu. 
Ų Išskyrus jaunių B klasę, viso
je vyrų bei jaunių klasėse per 
apsirikimą buvo bėgama 110 m.

(La) 35-1U4”) (10.96 m), 3) V. 
Jankus (HK) 3O’-ll” (9.42 m); 
Diskas ^'kg): J. Sąlovaara (S) 
°8.40 m (126’-0”), 2) N. Batraks 
(La) 33.70 m (H0’-77 ’).

Atvira moterų klasė

100 m- A. Motiejūnaitė (Ž) 
13.8 sek.; 200 m: A. Motiejūnaitė 
(Ž) 28.6 sek.; 400 m: A. Motie
jūnaitė (Ž) 1:06.9 min.; 800 m: 
A. Motiejūnaitė (Ž) 2:50.2 min.; 
1500 m: R. Malinauskaitė (A) 
6 39.3 mm.; 5000 m: K. Aider
dice (HK) 26:34.1 miri.; Į tolį: 
E. Smith (HK) 13’.3” (4.04 m); 
10,000 m: D. Reinsalu (E); Į 
aukštį: R. Orentaitė (DK) 1.50 
m (4’-l”’); Rutulys )4 kg): E: 
Smith (HK) 29’-5” (8.96 m); 
Diskas: K. Kampe (Ž) 19.80 m 
(65’-0”); Ietis: E. Smith (HK) 
31’-3” (24.76 m).

Jauniu A klasė 
(1964-66 m. gimimo)

110 m: T. Kiliulis (G)
sek.; 200 m: T. Kiliulis (G) 25. 
sek.; 400 m: M. Kampe (Ž) 55.8 
sek.; 800 m: M. Kampe (Ž) 2:12.4 
min.; 1500 m: Kampe (Ž) 4:39.8 (A) 30.65 (100’-7”); Ietis (600 
min.; Į aukštį: V. Balaišis (A)'g): R. Schaffner (Ž) 32.00 
1.62 m; Trišuolis: T. Kiliulis (G) ) (105’-0”).
36’-ll” (11.25 m); Diskas (1 kg): j t
M. Kampe (Ž) 34.90 m (114’-6”); |
Rutulys 11 lb.): ;E. Kijauskas' — Amerikos statybos

13.3

13.1
25.0
55.8

s Atvira vyrų klasė

? 110 m: P. Karosas (A) 
šek.; 200 m. T. Kiliulis (G) 
sek.; 400 m. M. Kampe (ž)
sėk.; 800 m: M. Kampe (Ž) 2:12.4 
min.; 1500 m: M. Kampe (Ž) 
4:39.8 jnin.; 10,000 m: O. Juola 
(E) 39:00.0 min.; 5000 m: M. 
Mantsrnen (S) 19:18.8 min.; 2) 
V. Reinsalu (E) 20:34.4 min., 3) 
R. Alderdice (HK) 24:30.3 min. 
Į aukšti: V. Belaišis (A) 1.62 m; 
Ietis (800 g): E. Kijauskas (ž) 
108’-6” (33.08 m); Trišuolis: T. 
Ilves (E) 37-2” (11.33 m), 2) T. 
Kiliulis (G) 36-11” (11.25 m.); 
Rutulys (16 lb.): N. Batraks

100
13.8 sek., 200 m: A. Motiejūnaitė 
(Ž) 28.6 >ek.; 4-400 m: A. Motie
jūnaitė (Ž) 1:06.9 min.; 800 m: 
A. Motiejūnaitė (Ž) 2:50.2 min.; 
1500 m: R. Malinauskaitė (A) 
6:39 3 min.; Diskas: K. Kampe 
(Ž) 19.80 m (65’-0”); Į toli: A. 
MoticĮūnaitė (Ž) 12 -3” (3.73 m); 
| aukštį: J. Totoraitytė (A) 1.42 
m (4’-8”); Rutulys (4 kg): L 
Čiupliuskaitė (A) 26’-8” (8.13 
m); Ietis: D. Grajauskaitė (HK) 
79’-8” (24.28 m).
Jauniu C klasė (1969-70 m. gim.)

110 m- Jonas Natkevičius (Ž) 
14.1 sek., 200 m: J. Natkevičius 
(Ž) 27.4 sek.; +400 m: Jonas 
Natkevičius (Ž) 58.1 sek. 800 m: 
J. Natkevičius (Ž) 2:33.1 min.; 
1500 m: V. Taraška (ž) 5:31.8

; min.; 5000 m: R Aiderdice (HK) 
Į 24:30.3 min.; Į toli: P. Teini (S) ( 
’ 3.79 m (12--5'/4”); 2) A. Nausė

das (A) 3.70 m (12’-1^”);
aukštį: A. Nausėdas (A) 1.30 m 
(4’-3”); Rutulys (4 
Schaffner (Ž) 34,-4” 
Diskas (1 kg): A.

Mergučių B klasė 
(1967-68 m gim.)

m: A. Motiejūnaite (Ž

ifcMt Žarni — >»rd»vlmw| 
UAL ESTATE FOR SALI

_ Namai, lamė — Pardavin* 
RIAL irrATl PO R 4AUL

New Port Richey, Fla, S. Sakys, 
Frank Šata% 

iš Fremont, Wis, ir V. Zyzas,

I

kg): R 
(10.46 m)
Nausėdas

An'anas Gudaitis, iš Cicero,
III, lankėsi Naujienose, pratęsė iš Wharton, N J 
savo ir savo draugui (gyv. Ka
nadoje) prenumeratas metams iš South Haven, Mich.; 
ir įteikė $2(1 Naujienų paramai 
bei $5 už kalendorių.

Ačiū.
Ilgametė Naujienų skaitytoja 

iš Marquette Parko įteikė $150 
Naujienoms paremti.

Nuoširdi padėka.

Sekintieji dienraščio skaity- j 
l tojai aplankė Naujienas, pratę- i 

sė prenumeratas ir įteikė Nau
jienų paramai:

$10 — Juozas Sedleckas.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMW 
IB RITMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIA 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS t 

■<UTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

m

po $5 — K. Martin, iš Chica-
1 go, Ill, S. Palionis, iš Berwyn, I 
• Ill, A. Renkauskas, iš Toronto, 
Ont, ir E. Šimaitis, iš Chicago.

širdingai ačiū visiems.
j — Žurnalui Karys paremti ka- 
! vutė įvyks spalio 23 d, 3 vai.
! popiet, šaulių namuose, 2417 W. 
į 43rd Si. Kavutę rengia Ramovė- 
nai, Birutininkės ir šauliai. Visi 
kviečiami dalyvauti. Valdyba

iš — Lietuvos Dukterų Draugija 
M*-, | L AUVCUAO uamįf HU1
— Eduardas Mackevi-i spalio 22 d. Jaunimo Centre. Į

BUTŲ NUOMAVIMAS
C MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

♦ NOTAR1ATAS • VERTIMAI

.VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

X BACEVIČIUS — BELL REALTE 
INCOME TAX SERVICE

B529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
i

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

(Bus daugiau)

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto letaKa^, 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

jarmtuotad ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Talman Avė. 
Tai. 927-3559

rengia rudens balių, kuris įvyks Pajamų bungalow — 1% aukšto mū- 
1 rinis, 3 butai: 1 su 2 mieg. Garažas.

— i Marquette Parko centre. Nebrangus.
, po $5

'čius, Juozas Razmukas, iš 18-os ’ Ta pačia proga, Draugija glo- 
iš bos Kotrynos Pečkaitienės (gyv. 

Merrillville, Ind.) tautiniais 
tyvais siuvinėtų paveikslų 
rodą. Parodos atidarymas 
spalio 21 d., penktadienį, 7 
vak. Jaunimo Centro mažojoje

apyl, ir Mildred Butkus, 
Brighton Parko.

Dėkojame visiems.
Gavome žinią iš Emmos irl 

Antano Petraičių, kad jie atos- 
r togauja Europoje ir aplankė

bend-
(Ž) 34’-4” (10.46 m); Ietis (800 rovės perka užsienyje gamintą] 
g): E. Kijauskas (Ž) 108’-6”. plieną, nes jis pigesnis.®°8^, ,,M7Ka . JJauniu B klase (1967-68 m. gim.) • kQs ,emQkio ,parada. iRusai jie dar aplankys Šveicariją, 

100 m: K. Belaišis (A) 11.7 nori pasimokyti, kaip užsiau-' Munlc(h, Black Forest ir Krank
sėk.; 200 m: K. Belaišis (A) 25.1 ’ ginti daugiau javų, ir... kad jie 
sek.; 400 m: P. Taraška (Ž) 1:04.8 _ nenubyrėtų.
min.; 800 m: D. Genys (A) 2:4 .1 j ;
min.; Į tolį: K. Belaišis (A) 5.65; 
m ( 
laišis (A) 12.00 m (39’-4%”);' _ 
Į aukštį: H. Sorra (E) 1.60 m, * 
(5’-3”), 2) K. Belaišis (A) 1.55 Į 
m (3’-l”); Rutulys (4 kg): P.j 
Sorra (E) 47’-9” (14.55 m); 2)] x ! po $15
K. Belaišis (A) 45’-2%”) (13.78 Mary Zalnis, iš Chicago, Ill, ’ Lemont,. BL, Juozas Rastenis, iš 
m); Diskas (1 kg): P. Sorra (E), pratęsė prnumeratą vieneriems ' Hot Springs, Ank.. (dar pridėjo 
,128’-7” (3J.20 m); 4) K. Belaišis. metams ir pridėjo $100 Naujie-. $5 už kalendorių), P. Variako- 
(A) 86’-10” (26.47 m); Ietis (600 nų paramai. : j jis, iš Marquette Parko, ir A.
g): P. Sorra (E) 43.02 m. (141’- . Širdingai dėkojame už šią ir, Zaura, iš Marquette Parko;
2”), 2) K. Belaišis (A) 41.20 m nuolatinę paramą.

furtą. Linkime jiems sėkmių-1 x 
j gos kelionės.

Sekantieji skaitytojai pratęsė
• Kongreso Biblioteka Wash- prenumeratas vieneriems me- 

(18’-6’£”); Trišuolis: K. Be- ingtone įsteigta 1800 metais, tams ir pridėjo Naujienoms pa-
remti: - . ■

po $20 — Anna Stotkevich, 
. Racine,. Wis, ir S. Pangonis, 
‘ Omaha, Nęb.;

— c“*" Juozas Briedis,

IS 

iŠ

is

po $10 — S. ir J. Garad, iš

mo- 
pa- 
bus 
vai.

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

ŠIMAITIS REALTY

/

iki 11 vai. vak.
i nuo 9 vai. ryto! 
Visuomenė k^eičama pasigro
žėti šia reto grožio paroda.

—- Lietuvos Dukterų Draugi
jos baliuje, kurjs renigamas 
spalio 22 d, šeštadienį, 7 vai. Į 
vak. Jaunimo 
Graužinis ir

ekmadienį

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

TeL: 436-7878

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAU 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio: 
liability draudimas pensininkams.

Kreiptis: A LAURAITIS
4651 S. Ashland Avė., 

Chicago, III.
Tel. 523-8775 arba 523-9191

Andrius į 
tas Pra

puolenis atliks'sąmojingus due-

’PARDUODAMAS BUNGALOW 
]‘ 65-tos ir Washtenaw apylinkėj.
I Įrengtas porčius. Vienas miega- 
i mas butas rūsy. Apžiūrėjimui 

~' skambinti po 6 vai. vak.
776-4975

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-171

tuš. Programą praxes ir jumo-* IEŠKAU PIRKTI namą Chica-
enė. S ve- goję, maždaug už $30,000. 

~ orkestras, * . * ’ 
vadovaujamas, Ą^Mpdesto. Tur
tingas laimės šulinyš. Stalus re
zervuoti ir bilietus įsigyti, tele- 
fonuokite 925-3211. .

ro įdės Eglė ViMįt 
čius linksmins gvvtfe' Tel: 778-8865 '

Miko šileikio apsakymu knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

(6

FA

•V <• J, • " J

4 - 1 L -c *4 -
*•

Laikrodžiai tr braacenyHs 
Pardaviau* tr TaMymaa

5?
Marquette Parko Lietuviu

? , -v

2

— Grenados vyriausybę pa
ėmė kariuomenės štabas. Ilga- 
tis komunistuojantis premjeras 
Bishop atleistas.

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

Dr. A- J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, rvelkata tr 
grožis. Ketais viršeliais________________

Minkštais viršeliais, tik „ _________ _

Dr, A- J. Guasen — AUKATA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik ___

G*fhna taip pat užsakyti paštn, atsiuntus čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant SI persiuntimo HO&idoma.

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBES

all smokes

— Naujienos, Ch»«ago, g, HL Friday, October 21, 1083

Homeowners Insurance
Good servico/Good price 

F- Za polis, Agant : 
3208% W. 95th $L

Everg. Park, III. [L..... 
60642 - 424-8654 S

Siuntiniai jLietuvą 
ir kitus kraštui

P. NEDAsį 4ę5KArcheT Avenue, 

Chicago, 111. 60632. Tai. Y A 7-59|6

Advokatas
GINTARAS P. CEPtNAS

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

šeštad..* nuo 0 vaL r. iki 12 vaL d. 
k pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
M49 West 63rd Street 

Chicago, m 60629

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

«59 5. Mapl.wood, TeL 254-7459
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybei pr>- 

] šymai ir kitokie blankai.
i ■

ADVOK-KTŲ DRAUGIJA

V. BYLAITIS
ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet 
Šeštadieniais pagal susitarimą

«406 S. Kedzia Ava. 
Chicago, Ui. 60629

TeL: 778-8000
........... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius,
. . paruošė,. sutvarkė ir ifepausdino geriausią

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

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

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

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

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

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

T»L REpuMk 7-1941

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

EXHIBITORS
& RETAILERS

WANTED .į 
for bigger 1983 Christmas 
show ever.- A very profit

able Oippotrunity.
To be held'at Expo Center 
in Rosemont from Dec.

to December 11. 
For in formation-call

262-9111

Namų Savininkų draugijos susi
rinkimas įvyks spalio 21 d, 
penktadienį, 7:30 vai. vak, pa-1 
rapijos salėje. Į susirinkimą' 
žadėjo atvykti State Represen
tative A. McGann, mūsų organi
zacijai palankus politikas. Jis 
praneš, kas yra daroma mūsų ' 
kolonijos reikalu, todėl valdyba i 
prašo visus gausiai dalyvauti. 
Tik gausiu mūsų dalyvavimu 
parodysime, kad mes rūpina
mės mūsų kolonijos reikalais.

Valdyba

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo,XX šimtmečiof 
pradžios iki Il.Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 -psl. Kainą $5.
Gaunama “Naujienose”. ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave., Chicago, IL 60629.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

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

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

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.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai Įdomius gydy
toja, vinomnnės veikėjo ir rąžytojo staiminimua.

Dr. A. Gdmcu — MINTYS IR DARBAI, 259 p«I, liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 

suAlrūpmiirn_______________ ______________  js.qo

14.00

S2.O0

PIRKITE JAV TAUPYMO 4ONUI


