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MASKVA SUKĖLĖ MAIŠATĮ
ABIEJOSE VOKIETIJOS PARTIJOSE

HELMUT SGHMIDT LOGIKOS NEPAMETĖ, BET 
WILLI BRANDT PRADĖJO ABEJOTI

BONA, Vakarų Vokietija.
Maskvos agentai ir V. Vokieti
jos tikybinių organizacijų atsto
vai pajėgė sukelti maišatį so
cialdemokratų ir krikščionių 
demjdkratų partjose. Iki praeitų

jėgas gali sustabdyti tiktai 
tos karo jėgos, galingesnės 
rusiškąsias.

— Jūs galite kalbėti apie tai
ką, kiek tiktai jūs norite, — aiš
kina buvęs kancleris, —- bet jei-

ki-
už ,

ii

metų abi didžiosios politinės į gu jūs neturite galingesnės jė- 
partijos buvo įsitikinusias, kad. gos, tai rusų jūs nesustabdysite. j 
be Amerikos atominių, ginklų Į Sovietų karriuomenės vadovybė 
niekas nepajėgs sustabdyti So- į.
vietų karo-jėgų nuo Vakarų Eu
ropos okupacijos.

Pirmiausia ant sovietinės tai
kos meškerės pakibo kelios Va- 
karų Vokietijos liuteronų refor-. vojQ ppj^ caro valdžią, bet kai

skriaudžia savo krašto gyvento-* 
jus, kad galėtų turėti galingas! 
karo jėgas. Rusai nekreipė jo-į 
kio dėmesio į monarchistus, de- j 
mokratus ar komunistus. Jiems; 
svarbu buvo karo jėga. Jie ko-

matų grupės. Vėliau šiuo klau- 
sūpu susidomėjo vadinamieji 
laisvieji demokratai. Dabar ir 
V. Vokietijos socialdemokratų 
vadai pateko ant sovietinės “tai
kos” meškerės. •

V. Vokietijos .socialdemokra
tų Centro komitetor pirmininkas 
Willi Brandt pradėjo abejoti.

i

jie patys priėjo prie valdžios, tai 
naudojo caro generolus valdžiai 
ginti, — aiškina Schmidt. Jis 
stebisi, kaip šito paprasto dės-' 
nio nesupranta Willi Brandt, 
karys Hans Apel ir <kiti vokie
čiai. , • . -

Dar labiąu Helmut Schmidt
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MARŠALAS KULIKOV POSĖDŽIAUJA

ITALIJA RAGINS SOVIETU SĄJUNGĄ 
TESTI PASITARIMUS ŽENEVOJE

-buvo aiškus,- bet dabar jį pradė
jo kankinti abejonės.

’Buvęs gynybos ministeris 
pradėjo. abejoti ■ 

-f,
■Kanclerio IJerrjiiŪ J

VokietjjpįĮ^bybe^
HansfĄipėUvįsą dešhrtftnžh Va-

a’

teris

vadus į^įhėjp,’,lid'be:
. minių , rėketu Į niekaš ,$ėpa-iė§g 

šuštaSl-yti ’".-Sovietųkarty, N jęgųJ
__ nuo -y^imoši: į-Vakarų Europą. I 

Sovietų valdžią Rytų Ėųr^įipje 
tūrį tokias gausias aviacijos ir 
artilėHjos' jėgas-/ kad vokiečiai 
vieni arba kartu su kitomis 
tautomis nepajėgs atsispirti. 
Dabar jam atrodo, kad Ameri
kos nutarimas atgabenti naujas 
atomines raketas Jį Europą iš
griaus visą Vakarų Europą.

Jo įtaka V. Vokietijas kariuo
menėje yra didelė. Jam pavyko 
pokalbių metu įtikinti visą eilę 
generolų patarti amerikiečiams
tuo tarpu negabenti naujų ato- klausomybės siekianti nedidelė 
minių raketų į Vakarų Vokieti-; vaškų grupė. Iš viso nuo 1970 
ją ir kitus Vakarų ELuropos’ 
kraštus.

H. Schmidt nenori klausyti

Buvęs kancleris H. Schmidt 
nenori klausyti “taikos apašta
lų” pasakojimų. Jis žino vieną 
dalyką, būtent: Sovietų karo

pozicija. Jis negali suprasti Ba
varijos krikšč. demokratų vado 
F. Strauss paskolas Rytų Vokie
tijai. Visa tai esanti didžiausia

ff^pSTIP
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VARŠUVOS PAKTO KARO VADAI PLANUOJA 
APTARTI NAUJAI SUSIDARIUSIĄ PADĖTĮ

BERLYNAS, Rytų Vokietija.
- pakto valstybių kąr

- v . suva^įavo į Ryt^
įgalėtų aptarti naife-

ro.

^ąsidarinsią padėtį visoje'

bartinė '1: Ispanijos >;yj-riausybė 
nutaSr/sūštį^intt^poiiciją visoj 
Vaskonijoj,’kad'galėtų atidžiau šė amerikiečiams, kad nerimti 
sekti vaškų, nacionalistus, ve-’-jų pasiūlymai branduoliniams 
dančius . kdvą -prieš Ispanijos . ginklams kontroliuoti komisijai, 
ginkluotas pajėgas.

Praeitą savaitę Vaskonijos 
nacionalistai pagrobė ispanų ka
riuomenės kapitoną. Kelias die
nas jį kankino, o vėliau nužudė. 
Ispanijos kariuomenės vadovybė 
rado nužudytą 39 metų kapito
ną Alberto Martin Barnios. Pra
eitą ketvirtadienį ne tik Madri
de, bet ir pačioje Vaskonijoje ( 
buvo suruoštos demonstracijos 
prieš kapitono Martin Barrios 
nužudymą.

Tokias'žudynes ruošia nepri-

■įĖiiropoje.

Sovietų komisijos pirminin
kas Kviecinskis Ženevoj prane-

metų vaškai jau nužudė 37 ispa
nų kariuomenės narius.

KALENDORELIS

Helmut Schmidt

Spalio 22: Pilypas, Norbutas, 
Mynė, Gedainis, Budė, Railis.

Spalio 23: Ignacas, Ramūnė, 
Severinas, Butnoris, 
Jaukantas.

Spalio 24: Rapolas, Undinė, 
Daugelis, Krūminė, Olaris, Ged- 
gailė.

Salė teka 7:10, leidžiasi 6.
Or«e debesuotas, gali lyti, *•

Parundė, Buvęs V. Vokietijos kanc
leris Helmut Schmidt tvir
tina, kad vokiečiai daro di
džiausią klaidą, reikalauda
mi, kad JAV neatvėžtų ga
lingesnių raketų į Vakarų 
Vokietiją. Jis tvirtina, jog 
komunistai tiktai to ir nori.

Sovietų delegacijos atstovai ne
sirengia jų svarstyti. Sovietų 

i ministerial taip pat žino, kad 
Amerikos kariuomenės vadovy
bė gruodžio mėnesį jau išdėstys 
Vakarų Europoje vidutinio dy
džio atominės raketas. Rusai 
turi pagrindo manyti, kad ame
rikiečiai minėtas raketas gali 
atgabenti į Didžiąją Britaniją, 
Ispaniją ir Italiją dar anksčiau, 
negu skelbia.

Kulikovas paruošė svar
biausią pranešimą

Sovietų maršalas Viktor G. 
Kulikov padarė platų pranešimą 
suvažiavusiems Varšuvos pakto 
gynybos ministeriams. Maršalas 
Kulikov yra ne tik Sovietų, bet 
ir visų Varšuvos pakto valsty
bių ginkluotų pajėgų vyriausias 
vadas. Jis vadovauja ne tik pės
tininkams, bet ir visų valstybių 
aviacijai bei laivynui.

Kartu su maršalu Kulikovu, 
į Rylų Berlyną atskrido ir ge
nerolas Anatolijus I. Gribkovas, 
marš. Kulikovo karo jėgų vy
riausias štabo vadas. Kada mar
šalas Kulikovas įsakys žings
niuoti pirmyn, tai gen. Gribko
vas nustatys dieną ir valandą 
žygio pradžiai.

Maršalas Kulikov buvo tiks
liai informuotas apie milžiniš
kas demonstracijas pačiame 
Berlyne ir kitose Vakarų Vokie- 

! tijos vietose. Demonstracijas 
ruošė socialdemokratai, krikš
čionys demokratai ir įvairūs 
liuteronai reformatai. Jie neno
ri Vakarų Vokietijoje naujų 
JAV atominių raketų.

PREZIDENTO REAGANO ARGUMENTAI ĮTIKINO 
ITALIJOS PREMJERĄ BETTINO CRAXI

WASHINGTON, D.C. — Ket- mu. Amerikiečiai nustatė, kad 
virtadienio popietį prezidentas didelė dalis narkotikų, pasie- 
Ronald Reagan gana ilgai aiški-j kiančių Amerika, ateina iš Ita- 
nosi su atskridusiu Italijos 
premjeru Bettino Craxi. Italijos 
premjeras sudarė koalicinę Ita
lijos vyriausybę, kuriai pritaria 
suskilusi Italijos krikščionių de
mokratų partija. Jei ne krikš
čionys demokratai, premjeras 

’ Craxi negalėtų valdyti Italijos, 
j Premjeras Craxi nekalba ang
liškai. Prezidentas Reiganas 

į turėjo gauti sekretorę, kuri ga
lėjo išversti prezidento pokalbį 

: su atvykusiu premjeru. Tarnau- 
į toja Isabella Randone buvo ver- 
įtėja. Prezidentas turėjo kalbėti 
’ trumpai ir aiškiai, tie Sakiniai 
: turėjo būti išversti, o vėliau at
sakydavo premjeras Craxi.

Pokalbių metu paaiškėjo, kad 
Sovietų valdžia visai nenori 

‘.svarstyti prez. Reagano pasiūly- 
* mo naikinti Europoje esančias 

Hong Sovietų -atomines raketas; Soyie- 
pasitarimai tų atstovai tvirtina, kad JAV 

_ 1   __  ’__ ! - L_
Sekantieji pasitarimai pasiūlymo nesvarstys ir važiuos 

namo.
4. Bettino Craxi išklausė prezi-

PASITARLMAI DĖL HONG Į
KONGO NAUDINGI

PEKINAS; Kinija. — 
Konge vokusieji ' ę

! larp britų ir kiniečių buvo nau- pasiūlymas nerimtas, jie tekio 
dingi.
vyks lapkričio 11 ir 15 dieno
mis.

1997 metais britai Hong Koją^dento paminėtus faktusųr ruo-
ir patyręs, kad

PAKISTANO KARIAI
NEŽUDO GYVENTOJŲ

ISLĄMABADAS, Pakistanas, j go suverenines teises.perleis Ki-:;šiamus planus.
— Sind provincijos gyventojai i nijai. Britai įsigalėjo Hong Kon.- . JAV gruodžio mėnesį siųs į Eu- 
paskelbė, kad Pakistano kariai,! ge 188/ metais. Tada kiniečiai ropą 108 Pershing 2 atomines 
naudodami malūnsparnius, ket-j iš Hong Kongo vežė narkotikus raketas ir 464 pažemiu lekian 
virtadienj nužudė 22 gyvento- j i įvairias valstybes. Britai ryžo- čias atomines raketas ir įrengs 
jus, protestavusius prieš prezi-jsi sustabdyti narkotikų pardavi-. strateginėse Europos pozicijose, 
dentą Zia. Jie reikalavo, kad jis nėjimą britų jūreiviams. Bri- Italijos premjeras šitaip formų- 
tuojau pasitrauktų iš vyriau
sybės.

Pakistano vyriausybė savo 
ruožtu paskelbė, kad Pakistano j 
vyriausybė neturi malūnspar- sems perleisti pradėjo šių metų dėl Sovietų Sąjungos ir Vaišu-

tams teko kovoti 40 .metų, kol lavo Italijos pažiūrą atominių 
narkotikai iš Hong Kongo raketų klausimu:
dingo. Į “Jeigu šiaurės Atlanto vsls-

Pasitarimus suvereninėms tei- tybių raketų klausimas pasikeis

lijos. Nuo 60 iki 75f,z herojino 
pasiekia šiaurės Ameriką tie
siog iš Italijos. Konkrečiai, hero- 
jinas ateina per Siciliją. Prem
jeras Craxi pasižymėjo prezi
dento duotus duomenis ir pri
žadėjo padėti šitą reikalą iš-

Amerikos vyriausias prokuro
ras French Smith pareiškė, kad 
jis kalbėjosi su Craxi tarptau
tinių nusikaltimų 'klausimais. 
Jis žino, kad reikia imtis prie
monių nusikaltimams sumažin
ti. Premjeras Craxi pareiškė, 
kad jis imsis priemonių ir šiems 
nusikaltimams sumažinti.

Amerikos pareigūnai turės 
progos susipažinti su patyru
siais Italijos herojino pardavė
jais - nusikaltėliais.

Bet premjeras Craxi kreipė 
daugiau, dėmesio į. svarbiausią 
pokalbių punktą, iškeliant aikš
tėn faktą, kad JAV sutiko su
naikinti dalį atominių raketų, 
o Sovietų valdžia to klausimo 
visai nesvarstė.

nių, kuriais būtų galėję apšau
dyti protestuojančius Pakistani 
gyventojus.

Vyriausybė skelbia, kad buvo 
susirėmimų tarp Pakistano po
licijos ir demonstrantų, ir buvo 
aukų, bet nežuvo toks didelis 
gyventojų skaičius.

birželio mėnesi.

IRANO KARIAI ĮSIVERŽĖ 
Į KURDISTANĄ

BEIRUTAS, Libanas. — Iš 
Irano ateinančios žinios sako, 
kai Irano kariai ketvirtadienį 
peržengė Irako sieną ir pradėjo 
veržtis į Irako laikomą teri
toriją.

Iraniečių artilerija apšaudė 
irakiečių laikytas pozicijas Kur
distano srityje ir pirmą dieną 
užėmė 40 kvadratinių mylių.

Bagdado radijas praneša, kad 
Irano įsiveržimas į Irako teri
toriją buvo sustabdytas ir at
muštas.

Pakto valstybių nenoro tar- 
raketų pašalinimo reikalu, 
Italijos vyriausybė ragins 

vyriausybę

I
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GRAIKAI SVARSTO 
NAUJĄ SUTARTĮ

vos 
tis 
tai
Sovietų Sąjungos

-n i pradėti rinitus pasitarimus”.ATĖNAI. — Graiku parla- . . , . .r ■ 1 Be atominių raketų, preziden-
mentas šiomis ienomis syars- Reaganas susitarė su prein-' — Penktadieni aukso uncija
lys naujai pasirašyt, sutart, su Craxj k|ausj kajnavo
Amerika. Sutartį pasirase A.
Papandreou vyriausybė, turinti 
daugumą parlamente.

Diskusijos eis tarp Pxpand-1 
reou socialistų partijos ir kon
servatorių. Sutarties ratifikaci- 

jja prasidės lapkričio pradžioje.! 
‘ " 1 sutartį reikia svarstyti, j 
j balsavo socialistai ir konserva- 
! toriai. Prieš sutartį pasisakė

OKLAHOMOJE LABAI 
SMARKUS LIETUS

TULSA. — Vakar Oklahomos 
aukštumas pasiekė Meksikos 
uraganas Tiko. Kalnų viršūnėse, 
jis išvertė labai didelius lietaus !^a<* 
kiekius. ;----

Vanduo pradėjo upeliais leis- į , . ‘ .
a- v v • •• »-i 1 keli graiku komunistai,tis žemyn. Vietomis jis ne tik* . » 
užtvindė, bet ir nuvežė paupyje 
stovėjusius ūkininkų namus.

Uragano vanduo taip smar- penkerius metu-s. Kada praeis 
kiai krito, kad jis užmušė tris'penkeri metai, amerikiečiai dar j 
gyventojus, nepajėgusius pasi-jturės 17 mėnesių karinėms ba- 
šalinti. Paliko be pastogės 200 
žmonių. 14 colių lįetus paskan
dino Oklahomos gatves ir ke
lius.

Sutartyje yra paragrafas, ku
ris sako, jog ši sutartis galios

zėms išrengti ir išsivežti.

— Konservatorių grupė, pra
laimėjusi Senate, rengiasi su
rinkti 43,700 parašų, kad būtų

— Uraganas Tiko, atėjęs iš iš naujo svarstytas įstatymo' 
Meksikos, užliejo Texas valsti-j projektas, skelbiantis trečią sau
jos Lubock miestą, apsėmė se-jsio mėnesio pirmadienį dr. M. 
nelių prieglaudą. Keliai išgriau- L. King švente.
ti, tiltai nunešti, mokyklos už
darytos. — Oklahomoje siautęs uraga- 

i nas dvi naftos cisternas pakėlė
— Chicago* miesto mokesčių į irą ir jas nuvežė kiton vieton, 

rinkėjas Clarence L. McLain at
sistatydino iš $69,700 metiniosistatydino iš $69,700 metinio j — Meras H. Washington pa- 
darbo, nes jis pats nesumokėjo reiškė, kad jis nežino, kas Mc- 
miestui $31,000 mokesčių. į Clain pasamdė toms pareigoms.

Italijos premjeras Craxi ketvirtadienį popiet tarėsi 
su prezidentu Reaganu Baltuose Rūmuose,



Įr

vimas piaHliojanias penkeriems metams j priekį, niekaip negaliu patikėtu kad tai įmanoma”.Prisipažindamas prie eilių ir

’aišką sovietinio laklTščio redakcijai, gautą iš skaitytojo Anglijoje.•‘Ne; ir nuėjusi į parduotuvę. fi.V^w II UUVJUO! £ MU1U.UVIUVY, mano žmcrta tiksliai nežinoč ką baldai.
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AAPSIPIRKIMO PROBLEMOStų yra stabilūs, Visa tai didina paklausą, kurios neįstengia pasivyti kai kurių prekių gamyba. Be to, vyksta ne tiek kiekybiniai, kiek kokybiniai pirkėjų paklausos pakitimai. Žymiai išaugo reikalavimai, keliami prekių išvaizdai, apdailai, madingii. mui įr t. t. Tai dėsninga ir suprantama, tačiau per trumpą laiką sunku patenkinti šiuos po- 1 eikius.Imkime kad ir tokią prekę . Štai jau daugiau pirkti. O jūm šaly prefcį paxda? ka*i* uviuesimt penke<i metai

LAISVĖS VARPAS
Kaip pasivyti paklausą?Tokiu užvardinimu sovietinis profsorius Alksandras Birrtianas parašė straipsnį spaudai, bandy- datnas atsakyti į klausimą, kodėl Sovietų Sąjungoje yre chroniškas tiūkumas prekių ir kodėl dar vis toks blogas jų paskirstymasJis eitroji

prekių trūkumo, profesorius ra- ŠOvJ TSRS atvykstančius užsieniečius stebina eilės parduotuvėse 'prie kai kurių prekių. Jie įprato, kad prekė ieško pirkėjo, kad žvilgančios vitrinos daugeliui tėra tik reginys. Iš tikrųjų, daugelio prekių paklausa mūsų šalyje patenkinama ne visiškaiarba su pertrūkiais. Kokios šio reiškinio priežastys? Visų pirma — .be paliovos didėjančios pa-jamos. Tarybų Sąjungoje visi darbingi gyventojai dirba ir, ži- rtoipa, gauna pajamų.Palyginti su 1975 metais, darbo užmokestis vidutiniškai padi-dėjo 22 procentais.Nors profesorius prie to neprisipažįsta atvirai, bet tai reiškia, kad Se vietų vyriausybė savo darbininkams moka beverčiais pinigais. Pinigais, kurie nėra padengti nei auksu, kaip kad anksčiau visos valnųos būdavo padengtos, nei prekėmis, kurių 
" i 7 -t1nttfipirkimas yra laisvai priet^ nainas viso vakarų pasaulio žmo n epas.Toliau jis iip rašo:

Laisvės varpo garsams aidint, 
Lėtą žingsnį tylite žengiam. 
Pavergtos tėvynės veidą 
SopūKai ir skausmas dengia.

Laimės žvagjždėm žvilgsnį remiam,

.-r.g?r ; ? ..Brighton IParko Lietuvių Namų Savininkų draugijos susirinkimasSusirinkimą sušaukė BrightonParko Lietuvių Namų Savinjpqkų draugijos pirmininkas V.
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savo gyvenimo sąlygas kasmet pagerina mažiausiai po dešimt murjohų žmonių. Naujakurys oažrtlausiui nenori gabenti į naują butą senų t aidų, eina į par- uūotuvę plikti naujų. Pamėgin kime be pertrūkių patenkinti tokią paklausą visos šalies mastu. O juk paminėjau tik vieną is tūkstančių.Profesorius yra teisus sakydamas, kad pagrindinių maisto prekių kainos per paskutinius metus nepakilo, bet daugelis kitų, įskaitant ir jo minėtų baldųkainos, pakilo labai daug. Kai kuriais atvejais net visu šimtu procentų, kaip, pvz., kilimai, ben žinąs. Anksčiau dar apie kainų . pakėlimus rašydavo laikraščiai, dabar pirkėjai sužino tik nuėję į krautuvę, kai pamato tą pa- ,-eią prekę kitokiu pavadinimu ir Kitokia, jau aukštesne kaina.Prošvaisčių artimoje ateityje nesimato:Kas nauja numatoma prekių . konjungiūroje devintajame dešimtmetyje? Didelis prekių, ypač tų, kurios reikalingos masiniam kasdieniniam vartojimui, antplūdis. Tuo tikslų yyįįdoiH..i nemažai komplėksi'ąįųf^šrižilio- niu.Pirmiausia,Toliau jis tarp rašo:peikia atsižvelgti, ir į tai, kąd-, iKigfihdfiiių masinės paklausos
įgyvendinamamaisto programa. Jos tikslas —pagiinainjų masrires paKiausuo prekių valstybinės kainos (duonos. cukraus, pieno ir t. t.) bei paslaugi} tarifai jau daugelį me.

C r I ■ fMT ZSCF ».
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ap^tųiinti rinką\ kasmet gausėjančia žemės ūkio produktų — tiek šviežių,, tiek perdirbtų — produkcija.Antra, Į masinės paklausos pre
^SJ

■

A.

Laisvės Alėj Kaune
kių gamybą įtrauktos sunkiosios pramonės, Visų pirma — mašinų gamybos, įmonės. Pavyzdžiui, sbiklių gamyklos gamina puikius vaikiškus vežimėlius, apšvietimo įtaisus ir daugelį kitų gaminių...Metalo apdirbimo stakliųmybos itnonės pradės gaminti Kompetencija. Juk mes šiieka- vaikų vežimėlius ir apšvietimo me apie prekybą kaip liaudies ūkio šaką, o ne apie pardavėją}
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N u toldamas nuo ideologinės dėlto pirkėjas “užkimba”. Mums linijos, profesorius pradeda su- tokių priemonių nereikia- Mū_* tikti, kad žmonių pareikalavimas turėtų įtakos į tai kas gaminama. Jis sako, kad: planavimo organai negali ir neprivalo užsiimti kiekviena konkrečia prekių rūšimi. Tai — prekybos

sų pareiga — patefikinti pagrįstus žmonių pureikius, aprūpinti j U<>s geros kokybės ir gražios iš-

Laisvės mįslę spėję drąsiai. 
Krinta žvaigždės mūsų žemėn: 
“Savo laimę čia. surasit!” .

“Jūsų laimė -- kova džiūgaut!” 
Tarė žvaigždės sodžiam, pirkiom, 
Kurių žemę, kaip žemčiūgą, 
Daugel amžių krauju pirkom.

J . l. i

Kai nuaidi kalnų skardžiais 
Liūdnos žinios nuo Rambyno,— 
Vyčių kaulai žemėj verčias, 
žvilga kraujas kaip rubinai...

Ir nuo šerkšno baltų tūlių 
Jungias smiltys su rubinais^ — 
Kad mylėtum kaip motulę, 
Savo laisvę laisvei gimęs.

Už. tėvynės žemės- skiautį 
Negailėsim krauju švino! 
Mes išmokę kaip reik kautis — 
Savanoriai ir Gražinos.

I
B.
-i
-

-

Ir

įrankius. Galima būtų paklausti, kodėl tiek ilgai truko sužino- kurio •. pareiga — parodyti pre-1 ti, kad šios prekės taip pat yra kę ir paaiškinti pirkėjui visa, Tad kur kas jam neaišku...Aiškiau išsireiškiant prekybininkai, p ne planavimo organai
- 1 i ; . H—. _ - A _

reikalingos žmonėms. ' buvo plaaitotojai, sudarydami niekad nesibaigiančių penkmečių planu s, duodančių niekad nesibiB^ifiiQ sriautą skaičių, bėtpaliekantį tuščias krautuvių lentynas, kai jie planavo fabrikus?Reikia pripažinti, jog mes, spręsdami svarbias problemas, dažnąsyk nepakankamai dėmesio skyrėme tokioms prekėms, to- dėi susidurdavome su kočėlo ir užtrauktuko ‘•problema”.- Ir vis dėlto prekybą mes galime ir privalome planuoti. Mėginame tai daryti tolydžio geriau.
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U tara spalio mėni 6 dl parapijoj mokyklos salėje. Į susirinkimą atsilankė daug apylinkės gyventojų. Taip įjat atsilankė ir šiosparapijos klebonas prel. D. Mo-zeris. Susirinkimo tikslas bnvA išsiaiškinti kai kuriuos namų .j v. .. i< 1reikalus liečiančius” klausimusir arčiau pažintį mūsų miesto atstovus. ‘ t r • J ’ t

tojas. Jis prisiminė 29 alderma- nų opoziciją prieš burmistrą. Jo nuomone, piliečiai gali padėti miesto tvarkyme. Jie su savo reikalais turi kreiptis į alder- manus, o aldermanai kreipsis j burmistrą. _ Pranešė, kad darys daugiau gatvių vienos krypties, priminė ir 43-ąj$ gatvę. Kompanijos, kurios tiesiog tarnauja žmonėms, bus stengiamasi išlaikyti Chiėagoje.Paskutinis šio susirinkimo
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bedarbio pašalpą ir šalia to užsiimti neapmokamu* visuomeniniu i’a* bu, bendradarbiaudamas su savanoriškomis organizacijomis, kaip Raudonasis Kryžius, Lkybinės ar sporto draugijos, Kurioms darbų netrūksta. Atsakomybę ir priežiūrą prisiimtų organ izaei'os.Šiandieninėsmės nepadeda nuteistiesiems pa- Teismgumo organai visiškai kol kas nesidomi tuo, atsitinka su bausmę atliku- Reikia naujų priemonių,
kalėjimų baus-

Į susirinkimą atsilankė’ |ię'kalbėtojas buvo Edward Hove vardo aldermanas ĄL Majeri kokia yra atsakomybė gaisri- czykį seržantas Gerald Coriess triukams ir paramedikams jų if gaįsrininkas, .unijos atstovas darbe. Jei bus mažinamos lėšos gaisrininkams ir policijai, labai atsilieps į jų patarnavimus. Dabartinis burmistras 'H. Vašingtonas priešrinkiminėse kalbose sakė, kad šioms sritims lėšos tegali būti mažinamos paskutiniu atveju. Dabar jis eina prieš sa- v T7- J >

miesto oficialūs asmenys:' 12-fo Jis nupasakojo susirinkusiems
Edward Hove.. Juos publikai perstatė draugijos pirmininkas V. Ųtarnyų < JSeržantas.'G. Corless atstovą-, vo 9-to distrikto, policijos virši-
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Povilas Dargis, SLA prezidentas, ALTo steigėjas ir vice-

PENKIS MILIJONUS METŲ 2 Skrieja aplink saulę 19 my-lę elipsę per vienerius melus.3. Kartu su saulės sistęiųa skrenda link Vegos ir Lynu? žvaigždynų 12 mylių per sekundę.4. Dalyvauja mėnulio jųdėji?me ir traukoje. , ?5. Sukasi apie bendrą saulės ,sistemos ašį. '6. Juda kartu su visa saulėssistema ir palaiko traukos lyg;. ; svarą. j7. Keičia šiauręs ir pietų aši-i galių padėti1 tuo periodiniai paį. , keičiant metų laikus.į i pasikartoj ančio-t, , .000 metų kai kurių.,r.

ŽMOGUS GYVENA ŽEMEJ livi ?ekundę ir Pądaro EžiuCAMBRIDGE, Mass. — Harvardo universiteto mokslininkai Kenijoje, Afrikoje, rado žmogaus žandikaulio atlaužą, iš kurios nustatė, kad tas žmogus gyveno prieš 5 milijonus metų. Tuo tarpu tai seniausias radinys. Dar 1905 metais toje pačioje. Kenijoje buvo rastas žmogaus alkūnės kaulas maždaug dukart ‘jaunesnis” už dabartinį radinį.Dabar įastasis žandikaulis tebeturi net vieną ‘krūminį” dantį. Harvardo ekspedicijos vadas prof. Bryan Patterson nustatė, kad tas “žmogus” priklausė veislei vadinamai Australopithecus; tai buvo penkių pėdų, stačiomis vaikščiojantis padaras su storais žandikauliais. Antropologai teigia, kad

tas siu.kad baudimas būtų žmoniškesnis, kad bausmės atlikimas pilie.ų nusikaltusiajam surasti savo vietą visuomenėje ir būti jai naudingu. Haparandos teisėjo frvio šeyniaus ir jo žmonos pastangos krypsta ta linkme.A. Lembergas Iš Tėviškės Žiburių

8. Dalyvauja jė kas 25,000 dangaus kūnu procesijoje.
ED'SONAS IR VARTELIAI"Išartą Edisoną aplankė vienas- jo bičiulis, ir dar: per slęnkstj -australopithęko išsivystė Homo sapiens arba dabartinis žmogus.Šis atradimas užpildo evoliucijos spragą tarp austrolipitheko ir ramapiteko (Ramapithecus) arba “žmogbeždžionės”, gyvenusios prieš maždaug 14 milijęilų metų.Evoliucijos mokslas dar neišaiškina, kaip .tai Įvyko, kad iš pusiau ropojančių ir po medžius laipiojančių “žmogbeždžionių” išsivystė didęsniajs Smegenimis,

prezidentas, šoka su Gertrūda Bakanaite Dargiene. Dargiai 50 metų toj pačioj vietoj ir tuo pačiu laiku veda Pittsburgho lietuvių radijo valandą. žengdamąs Ir besisveikindamas .su išradėju tarė: .)— Mielasai; argi negalėtum paį.Akmenines monetosJapo saloje (priklausančioje JAV kontroliuojamoms Katolinų saloms) apyvartoje yra apie 7 tūkstančiai akmeninių monetų. Ši milžiniška pinigų kolekcija
ninką Roger V'halen^^is’ papasakojo kokių patarnš .'ir»ų gali laukti namų savininkai iš policijos. Jo teigimu, dėl kriminalinių atsitikimų, namų savininkai, gali sulaukti geros paramos lik kada jie patys dalyvaus kovoje su krimialistais ir padės poįičijąL Jei t piliečiai nepasįra-

vo žodžius. Kuo daugiau įgyja-; rQs> kaip tą pratrūkusią akimir- tna mašinų, tuo mažiau gaisrų; ka kaj jje įvvkdo nusikaltimą. lengvinti sau gyvenimo?— O ką, būtent, turėčiau dary-,..,.paprašo kalinių pagalbos, kai reikia padėti nejudančius ligonius išvežti į gryną orą. Tvirtai sudėti jaunuoliai, ypač paran- . ti? — pąklųsąš Edisonas.; ą{ęinn, visada taip suriktai vąrs- tošį tavo kiemo varteliai. Juk galėtum ką nors padaryti, kad jie lengviau vafstytųsi. betiksliai .'eikvoti -jėgas?
— žin drria, kam gargti,į Aš,

nuostolių. Sumažinus gaisriniu-1 Todėl nuosprendis turi padėti ni
Im YTxrvii .c-Vn4Z»in no/li/L'l H Xw^.v>Avv^ ^-^4^4-4 4 -.TiourvZ.menini gyvenimą. Jie turi su- kūs, kai reikia ką nors pakelti, saugoma po atviru dangumi pal. pradžioj kaikurie žmo- mių alėjoje netoli nuo pagrin- nės bijo tų, kurie yra įvykdę dinio salos miesto. Kiti salos gy nusikaltimą. Tačiau veikiai se- ventojai pinigus laiko netoli sa. “savi vo' slenksčio, visiškai nebijoda- berniukais”, kai kaliniai ateina mi vagĮų, -monetos yra

kų vyrų skaičių, padidėtų gaiš-J tiems žmonėms sugrįžti į visuoL — Matai, kiek icartų pas tavąruošė žuvusių skaičius. Dabar gaisruose mirusiu skaičius la- bai nukritęs. ■. Į. ; :Reikalas dėl galinio uždarymo gaisrininkų stoties ant Archer, ir Sacramento gatvių priklauso uno unijos ir miesto sutarties. 'Jei bus pranešta apie uždarymą, unija tuoj praneš alderma- nui MaierczVk. kuris ateis su savo pagalba.

A. G* žmonėmis,sitikti su eiliniais ypač su tais, kuriems panašiai sunku, kaip ir jiems patiems. Kartaisvaizelos prekėmis. Mes lygiai ■ taip pat nusistatę ir prieš asketizmą, ir prieš daiktų kultą.Toliau profesorius paliečia di- j deiį atsilikimą pakavimo, prekių I 
sandėliavrttlO it pristatymo į» Krautuves srityje:Baigdamas būriu pašnekėti apie pačią svarbiausią ir pačią: sudėtmgiausią' shafts ^prekybos,- 
piobtemą ’ 1 * x
techninės bazės gęrihiiiią: pasta, tų, įrriigittių; įi^vimo mecha-v- ,ai^?ri î-iskafčiavimoz aparatų ir viso to, be ko prekybos šiandien,* o juo labiau rytoj, neįsivaiz-U duojama. Tai iš tiesų nelengvas uždavinys. Žinoma, jo netenka . . . .spręsti lygicįje vietoje. Jau iri h’®1* invazija buvo Įvykdy ta,

I

ARGENTINOS GENE
ROLAS SĖDIGenerolas Mario Menendezr- laike Argentinos , okupacijos buvęs Falklando salų karinių ko-

- jas;'i ’miteriAlinės^ tų, ifetigih|Uį kbbvimo mecha-«tūrėtų pasakyti kc&ies prekės tūrėtų būti gafainatnos. tai yra niekas kitas, kaip pdprtttlfs- tiniame pasaulyje ;vadinama “rinkos paklausa” (market forces).Prof. Birmanas džiaugiasi tam tikrais šioje srityje atsiekimais:Galima su pašilenkinimu pažymėti, kad koordinacija tolydžio tampa sistema. Ją prieš keletą metų pradėjo Baltarusija ir tarybinės Pabaltijo respublikos, š.uo metu atitinkami tarpžinybiniai organai veikia jau daugelyje Ukrainos sričių, Pa-
, JI It^lVllUVUV.Kur kas “lankstesniais” privalo tapti — ir tam tikra prasme jau tampa — prekybos santykiai su tradiciniais tiekėjais: kondi-; terijos ir konservų - įmonėmis, siuvimo ir avalynės fabrikais, baldų kombinatais, juvelyrinių dirbinių gamykloms. Kasmetį vyksta didmeninės mugės; jose r pramone pateikia, pavyzdžius tų prekių, kurias ji ketina pasiūlyti ateinančiais metais: sudaromos sutartys tarp didmeninės . .r automatizaciją... prekybos susivienijimų ir pra-. monės įmonių

‘ volgv.e ir kituose regionuose.

i

lėtų naudotis mišias laikantieji kunigai. . ? E. L.

— Sovietų saugumo organai suėmė tris invalidus ir nusiuntė
?

so'Į-jskufįdų raižuoseniuose akaitulių negali nubausti
mendąntu^ yra pasodintas 60dięnų4.1^^4 galėjimą. Jo pasi- ■ rianae jfc Ičrititevb.prieš, ir laike karo daTytuš rpoĮiiyiių'šAšprėnidi-kafbėįų&A/l^T* žurnalistu^ ku-
mus, Jl^Įyj^Ušįfeiusdmteš atskira
a ’ * * : . '.’ • ’ ’ \ # A, k • -kn^ga-. Jis- nubaustas t£ž pasikal-bėjimą, darytą neatsiklausus
karinės vadovybės.

juos į psichiatrinę ligoninę. Maža grupė invalidų Wide atkreipti pasaubo^ęųshijos dėmesįgrupe invalidų Wide at-į. nepakerfčfžnias jų gyvenimo sąlygas.
7

. .. . .

~7-------•'TįS,--—organa^- Lėnkijoą kožni Ei
— Lėnkij^komūšiSt^ pabijos organa^ ^^štriĄi

puolė' katalikų. bąžayėio^'-VicIor
- -i J - - *Generolas Galtieri, kurio įsa- i^ybę’tiš disidentu globojimą, Užiandien turime prekybos įmo-l^ ■P^ašų dalyką atsėdėjo 15nių, atitinkančių pačius’ naujausius reikalavimus. Tačiau apskritai ranku darbo dalis dar te-

• *- - -t « - — -r

itfifciias; - 7 ’’ Ėi L.

Solidarumo vėliavų šventinimą ir už kryžių- kai>iiiimą:;įnokyk- • ių salėse. " '
’ t - ’«■bėra nemaža. Kol kas mašinų gamybos pramonė nepatenkina vis didėjančios prekybos paklausos. Teks visokeriopai padidinti ir paįvairinti visų rūšių šiūo- laikinę tarą, kuri įgalintų be tolesnio įpakavimo pristatyti prekes tiesiai iš tiekėjo (tarybinio j uQ1g°> i

Lietuviškas mišios
SEINŲ KATEDROJE

V jf9' Į- < -Gautomis- žmiomfe; ’'čmirus Lomžos 'vyskupui • Šasiiiovski,
SEINŲ KATEDROJE

Gautomis

— Ateinančių metų Euitopo;— lire-tų nuAropoa,parlamento rinkimams Vakarų Vokietijos vyriausybė sutiko, iš-; duoti darbininkams, gyvenau-tiems Vokfetijbū'jšpetiaiiūš pa-

III
I

kriininali- tvejuose, policija nusi- i. ..Jis, aiškinto, kad ^ruošiami nauji kovos’ gfenai su tais negerumais ir prašė visus .kovoti su krįmi- 
nalistais., .

-t -£• - * -t 5- <. . .,12-tb vardo aldermanas Al. Majęrczjk-buvo.sekantis kalbč- 
J F is •

Majerczyk, ’ kuris ateis : 
J.

l

Kam .
ir-sštai kodėl teisėjas Irvis Scheynius siūlo kalėjimą pakeisti vi- suom.enin!ic£š darbais- 6r keisti' nusistovėjusius nuosprendžius.Tai būtų liauja, pigi ir veiksminga baudimo forma, be to, žmoniška. . ■Švedijos įstatymai kol kas tokių bausmių dar nenumato. Ki-.tuose Skandinavijos kraštuoseNAUJOVIŠKOS' ŠVEDIJOS TEISE JO i — Danijoje, o nuo šių metų pra-džios ir Norvegijoje baudimas visuomeniniais idarbais jau prak-: 1RVIO SCHEYNIAUS MINTYSTūkstanččiųs '-riietų :bau'džia-į šeiniai trokšta pakeisti tradicini tikųojamas. Kaikas ta linkmeI požiūrį ir padaryti nusikaltėlių jau mėginama ir Haparandoje; 
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» . -mė-l mintis ■ jie išdėstę šįmet gegu-
. V * “*•-*•*• .A. ■- w. . v; ’ z y - ? — etinęs kalėjimo bausmes reikėtų kasiose Raudonojo Kryžiaus

neliai patenkinti vadina so| lidaus dydžio — nuo 0.3 iki 3.6 mėgina metro skersmens. Jos pagamin-jiems5 patarnauti.’Net vaikų darželiai pasinaudoti kalinių darbu. Ha- tos iš špato, kurio kasyklos-yrasaloje. Nors salyne čir-

stačiomis vaikščiojantieji ir aritžernės nebemedžiuos gyvenantieji hominidai (žmogėnai). juk ir palengvinau sau gyveni- ,itr. mą tuo būdu, kad kiekvienas pas, mane ateinąs, atidarydamas var_:

moji teisė rėmėsi dėsniu, kadi
L' -A - ’ -v - ''' _ z ’ Savouž blogį reikia atseikėti blogiu, baudimą' žmoniškesnių. 7,^,.... 7ia,.„7 .-^rv: 7 .- ,7. 7 7- .ginti Hogį. pataisyti gėriu. Įpras- žė$ 13 d. Ųppsalpš^afėjime įvy-pakeisti visuomenei naudingų svarstybose “Nusikaltimas darbū. - ' " bausmė”.f. Irviš“Scheyniūs yra teisėjas. ;Įprastinis: bausmės taikymas

Atėjo. l&kak,-pergąlvoti

darbū.
ir

irbausmė”.
kūr lietuviu kilmės teisėjas Irvis: Scheynius- su- žmona, pąsi-

telius, ištraukia man iš šulinid vahdėns kibirą... — pašiškinū“ išradėjas. .ŽEMĖ JUDA, ŽEMĖ KRUTAMūsų žemė nepaliaujamai ju-parandoje tai prasidėjo nuo to, kitore, per 400 kilometrų nutekai keli tėvai pareiškė noro pa- lusioje rodyti vaikams,, jog ir kaliniai kuliuoja ir Amerikos doleris, ak- yra žmonės. Aplankymas pavy- meninės monetos-dar neprarado ko. Tada darželio personalas pa- savo perkamosios galioj . E. L. noro pakartoti.; ‘Senimui patinka pabūti jaunimu. ,raudami su seneliais, turi pro-: L ' " ’ .santykius. Visuomeninis kali- gui net smegenų.galvoje rieren _J Z—"U. v\n r''t r»rri 4111-CiT* i o 1 TTldrO- oTlltlS-’ do abiem pusė mnaųdingas. Čia/ Skaitau kartą tokį.spaudoj.e jiū- žinoma, labai svarbu palaikyti sakymą, kad visokios rūšies me-, gerus santykius su kalėjimo va- nininkams-tapytojams ir.peckio-

-    — r- , w Xžmonės. Aplankymas pavy- meninės monetos-dar neprarado
_ . _ I 1_______ •_ ___T

da astuoniomis Įvairiomis kryptimis tuo pačiu laiku.1. Ji sukasi apie savo ašį keisdama dienas ir naktis. • Daugiau negu pusė Bolivi-"” jos’gyv anfocųyra indi jonų kil-»- mes.
suNusikaltėliai, bend- KOMPIUTERIŲ STEBUKLAIVis dažniau ir dažniau spaū- gos užmegzti naujus žmoniškus doje skaitome, kad neužilgo žmo-

■ Į
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SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU AMERIK 0 J E yra seniausia, didžiausia ir - turtingiausia lietuvių fraternalinė 
_ 2 ~ < * . y  _ • y ± . < y - • < * w -   y ±  SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti i£ kitiems, kurie tuos- darbus dirba. _ ' = -Z’/:

'■ ’ ’ ■■ . V ‘ ' ■/»> .o ' ■

,niu_darbas iri pą^Jaugos, pagrot kės — kompiuteriai viską .atliks.' do abiem pusė mnaųdingas. Čia^ Skaitau kartą tokį spaudoje sužinoma, labai svarbu palaikyti sakymą, kad visokios rūšies me;Įėjimo. Ir nors^pagal galioj an- ^OYy^e jr ]a2jytis taisyklių, tei- tojams — nereikės; nei smege- limybių^ nėrą,tačiau jie tįkisi . teisėjas, pabrėžia, kad . galvoje kokiam nors vaizdui ar.■sužadinti Švedijos viešąją nuo- savanoriškas ir neap- dangiškai liuzijai, užteks vienąmanę ir paversti nuteistųjų prie darbas, todėl labai svar ! nuo kompiuterio laidą prijugti.žiūrą tąrriyba visuomenei.^ Tuo itikinti profesines.sąjungas, 1 prie jo pakaušio, o antrą — prie
gabalo tuoj bus nutapytas, toks paveikslas, kokio riet . ir rojuje nėra. L žemaitį-

- (.<

Įtelkę 'Raūdoiiąjį Kryžių, savanoriškais pagrindais organizuoja pagalbą kaliniams išeiti iš ka-<čius šalies Įstatymus tokių ga.
i

organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jail. per 97 metus;darbus dirba. , :
’ • r ■ ■ . . v 1 ■ • - ; ,J ■SLA.— išmokėjo ^daugiau kąip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių apdraudų sava Eteriams- “ ■- apdraudžia pigiausiomis kainomis. fSLA‘- neieško pelno, nariams patarnauja tik savišalpos pagrinde Kiekvienas lietuvis jr lietuvių drangas gali Susivienijime apsidrausti iki >10,000;■ apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment aukštojo ‘mokslo ir73į. gyvenimo‘ pradžiai

gia Anna _ Lisa- Scheynius. O nų nei rankos judesių. Kilus jo SLAšvędijoš šiauršės mięste, Hapa- turi tik neigiamu padarinių, tei-
> •... ... m _• _ „ . . .kad nubaudžiamas ne tik nusikalrandpje. Jis yra Štockholme gia Irvis Scheynius. Išeina taip. 1959 ‘m mirusio Lietuvos tdiplĄ- I ‘ j”"mabdi Vj^yt0}0 Igno Šeiniaus . telis bet ir jo aplinka. Juk visi sūnus.' ~QiĮų tėvo žmoniškumą, grąži^išr.ėĮK&ą rdar prieš-1- D.

manę ir paversti nuteistųjų prie darbas, todėl labai svar j nuo kompiuterio laidą prijugti19Š9 ‘mi mirusio Lietuvos (diplb-naujasis vyskupas leidžia Seinų katedroje laikyti lietuviškas mišias. Vietoje nesant lietuvio ku- hiišias ; atlaikyti atva-
. * ' v I s ; . i * -v 4 • : *V l vtozcio pdxs.dJJll±<llXičli> ■tMEJ”*’ūkio, fabriko) į parduotuvę ir- ^ūoja kunigas w kamya^*has^adėtas jiaudėti vįf Tc>rė- ten pradėti pardavimą. Reikia parapijos. , . ; • ffiįe (4Wicūzti Alpėsl .pvf jomechanizmų, kurie leistų nau-! Kelionės, palengvinimui, ,už- . ..L/otis didelio tūrio sandėliais, [siėnyje yra renkamos aukos Vertėtų patobulinti ir kasos apa-į nupirkti automobilį, kuriuo gantus kitą skaičiavimo techniką. > trumpiau kalbant, reikia indus-! 3^^2?! meehanizaci^f Črii‘‘pastaroįo^iimeč^ pĮS-

reito pa- jo šiandien nusipirks nėjfrno bazė.Tikėkimės, kad ji galės nestovėjūs eilėje pirkti tai, j kas jai re:kalinga, o ne tai, kas tuo metu būna “užvežama krautuves.

žymėjimus, kurie' lė&;jjėmš dalyvauti rinkimuose.- t
- • “ ■ - ~~ /— Ilgiausias pakabinamas k.e-lyvatiti rinkimuose.' ijiĮu' tėvb žmoniškumą.

I

I SLA

ten pradėti pardavimą. Reikia parapijos. kabinos, sveriančios po 10 tonų,geri! gabenti kiekviena pto 187 «

labui, U-irializuoti prekyba, įgyvendinti’u ’*4 —... 1 i5Jvcuu*“‘ kekimes, sad profesoriaus lūkės-
Ar gaiima tikėtis -gerėjimo paskirstymeprekių i:.- išnykimo eilių? Atrodo, kad ne:Padidinti prekybos darbuoto-Pa-

g • goję išsipildys ir jis galės žinoti,
keleivius. Kelionė trunka. 3 minutes40 sekundžių. Pe,r tą laiką kabina įveikia i 820 mėtrų kelio, pakildama nUo 2,300 iki. 3,200Ką^įria įveikia 1820 mfettį kelio
metrų, aukščiau jūros lygio, kur

kar<įrira?jrtam^
rėli^f'pav^^iy
sideid^a- jį antroje f^yneje) Į.švedė .Annsu-Li- sXjy^oyauja 'IIaparahdos ^iau- ii ir ener-

paviįB^V įitį &Įriu;

Ipyip žmona švedė Ąnną-Li
'.žmonės reiškia ši tą kam nors ir visi g?.ii..ką nors gero nuveikti. ;Ą^oi*s^rą--Šeinių pažiūros pagrin-

i L} . t.•.. :■ Pasmerkdami žmones kalėti, mes juos išskiriame iš- visuomenės. Padaryti nusikaltimai gali

•’tarpu mėginama panaudoti esą-mų įstatymų galimybes. Pavyz-sporto renginius. Tokį išėjimą duoja bausmę: atlikti nuo 40 iki
k - __ >e , 11 C•du per keturis-dvylika mėnesių

kad jos tam nesipriešintų.Irvis Scheynius taip1 įsivaiz ; teptuko, ir ant įrėmintos drobės'džinų leidžiama kaliniams išeitiii a . _ ...įgalima panaudoti ir savanoris-240 visuomeninio-darbo valau
Insurance, kuri ypač naudinga., jaurįmui, siekiančiamSLA —vaikus apdraudžia pigia- terminuota apdr^dap.'už

. monės įmoniųKuriamos firminės parduotuvės, kur demon<truoįjami geriausi pavyzdžiai, bandomosios prekių siuntos. Dar syki kartojame: jų skaičiaus nenumatoma, pirkėjas laukia ne tiesiog didelio prasėtatiriai nėra kitr imti darbo prekių kiekio, bet būtinai geriausios kokybės, platesnio asor-i limento prekių...Kalbama apie reikalingumą aukštos kokybės prekių ir čia vėl nueinama į lankas. Užmirštama. kas buvo profesoriaus Straipsnio pradžioje, kur jis ra. šė apie egzistavimą eilių ir trūkumą daugelio pagrindinių prekių. *i Z . . . . . ..

esančių krautuvėje. ■yra aukščįateia Eūtopojfe slidi-
T 

’ ' ’ /— Gih‘s žutft&ta. redaktorių s Juąs Pablo Cardenas tšrėlsf if įžaugin.artiė jis rė.kaiavo ■ _
A. Biržinis\ keisti dabartinį krašto prt .i .eū->1 į tS.
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!
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Padaryti nusikaltimai gali būti baisūs, bet juos įvykdę žmo ^ngai Tėrhį^Z vyro^oąiDtį. Abu nės .nė?i tokie baisūs ar žiau-
NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS

‘7 Ui LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno Ir mofafa

dOTbjo.Kryžiąus^kyrįu
U

91

HM m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet netenrią. Vine*

kai visuoineriinei tarnybai.Kaip tai praktiškai vyksta, mi- vakarais ir šventadieniais. Ta- nėtose svarstybose papasakojo da nuteistasis galėtų toliau dirb- Artna r Lisa Scheynius. žmonės ti savo normalų darbą ar gauti

$1,000 apdraudos:^m. temok* $3.00 metams.2—kuopų yra visose'lietuviu-kolanijesę- / i., Kreipkitės i savo apylinkės kuopų veacIui,. ■ 1 jiė Ji ims' mielai pazeTbės i SLA-įsirašyti.,--kuopų yra visose'• Beraviu- kolonijose. Kreipkitės i savo apylinkes kuopų ;yeSLA jiė jums' mielai pažeTbės. į SLA -

ft Jeruzalė buvo mohometonų rankose nuo 1224 metų ligi 1917 metu.
Galite kreiptis ir-tiesiai-i SLA Centrą: ri ' 
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1 lankų. Aktuali problema— kva iilikaeijos kėlimai. Mūsų pre-1 kybą turi nemažai mokyklų, • Leehnikumų, aukštųjų mokymo» įstaigų. Yra kvalifikacijos kėlimo fakultetų j kuriuos periodiškai siunčiami darbuotojai — susipažinti su naujovėms, pažangiais darbo metodais. Fakulteto klausytojai žaidžia “dalykinius žindimus”, rašo atsiskaitomuosius darbūs ir gina juros spe- 
Mel’Ėlų komisijos...

parafrasuojant
anglo skaitytojo klausimą:

Mes taip pat ne visuomet ži
nome, ką šiandien nusipirks mū
sų žmonos. Tačiau tai, ko bu> 
pasiekusi šalis pehkmečto- pa

Teisingai papeikdamas kai kuriuos aspektus prekiavimo kapitalistiniuose kraštuose, jis grįž ta prie sovietinės prekybos problemų:Čia būtina pad?ryw viena prin cipinio pobūdžio pastabai Vakaruose paklausą dažnai dirbtinai kursto “naujovėmis”, kurio-Į baigoje, įsivaizduojame pakan- se ne tiek jau daug tiaują ir vis ’ karnai tiksliai...se ne tiek jau daug naują
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> DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE poetės, rašytoje* Ir 
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Prezidentas Reaganas žmonių nebijo
Grįžę iš Washingtono užsiminein, kad anksčiau laik

raščių redaktoriams informacinės konferencijos vyko 
Valstybės departamente. Ten naujesni namai, didesnės 
salės, kuriose patogiau gali įsirengti foto ir televizijos 
specialistai. Jie ten turi reikalingos elektros srovės.

Baltieji Rūmai statyti anksčiau, negu Valstybės de
partamentas; ten salės mažesnės, nėra modernių įren- 

(šyįė^oms, elektfni ir televizijos paveikslams; Tele-, 
Vfeijoš Specialistai .sueiną ni|fody^ ^l^^stpj^'feikaiin- 
goj atstumo j ir gaK ti$tlftti kalbantį prezidentą if re
gistruoti, kalbamus jo‘žodžius. • 4 ,r

Pirmaisiais ^avo darbo metais prezidentas Reaga’naš 
informacines konferencijas, prisilaikydamas papročių, 
ruošė Valstybės departamente. Informacijas paruošdavo 
įtakingesni ir sumanesni Valstybės departamento parei
gūnai. Jie parinkdavo pačias karščiausias temas, kad ga
lėtų supažindinti redaktorius su pagrindinėmis idėjomis 
ir galimais nukrypimais į šalį. Pats prezidentas ateidavo 
tarti kelis žodžius pačiais svarbiausiais klausimais, nusi
fotografuodavo su spatldos atstovais ir pef užpakalines 
duris išsmukdavo ir išvažiuodavo.

Teko dalyvauti prez. Reagano suruoštoje pirmoje 
konferencijoje. Tada Valstybės departamente batutą tū
rėjo gen. Aleksandras Haig. Jis pirmas ir pranešimą 
suruošė. Bet gen. Haig įsivaizdavo, kad Valstybės depar
tamente jis turėjo jaustis kaip divizijos priešakyje. 
Valstybės departamento patyrę pareigūnai jam prirnim 
davo, kad Valstybės departamentas tai ne divizija. Čia 
pagrindinius įsakymus duoda prezidentas^ o ne sekreto
rius. Sekretorius vadovauja Valstybės departamentui; 
bet užsienio politiką vis dėlto tvarko prezidentas, o ne 
sekretorius. Sekretorius George Shultz labai gerai su
pranta šią svarbią problemą, bet gen. Haig jos nesuprato.

muose prie prez. Nixono, tai įsivaizdavo, kad jo galia turi 
būti dar didesnė ir prie prez. Reagano. Jis turėjo drąsos 
pasakyti prezidentui, kad jis, kalbėdamas Anglijus rr Va
karų Vokietijos parlamentuose pakenkęs JAV. užsienio 
politikai Jis norėjo, kad ir prez. Reaganas perleistų jam 
tam tikrą galią, kurios konstitucija neleido perleisti. 
Jeigu prez. Reaganas būtų paklausęs generolo Haiig, tai 
būtų nusižengęs konstitucijai. Jeigu gen. Haig būtų pa
klausęs patarėjų, tai jis ir šiandien būtų galėjęs vado
vauti Valstybės departamentui, bet nepaklausė ir neap
rimo. Tada prezidentas turėjo parodyti jam duris. Jis 
pats neapsižiūrėjo, kaip galėjo taip lengvai būti paša
lintas.

Prie sekretoriaus Haig, laikraščių redaktorius in
formuodavo gen. Haig žinioje esantieji Valstybės depar
tamento pareigūnai; tuo tarpu Baltuose Rūmuose svar
biausius pranešimus paruošė artimiausieji prezidento 
patarėjai. Baltieji Rūmai gavo didelį plotą žemės, ją 
aptvėrė aukšta geležine tvora, apsodino medžiais bei 
krūmais... ir taip tebestovi ir šiandien. Aptvertame 
sklype dar yra visa eilė tvorų ir vartų, kurie sargams 
leidžia žmones sustabdyti ir patikrinti. Bet patikrinimas 
į Baltuosius Rūmus einančių žmonių yra labai paviršu
tiniškas. Patikrina vieną kitą nešamą portfelį ir kelion
maišį, bet netikrina švarkų ir apsiaustų. Nepalyginsi tik
rinimo prie Baltųjų Rūmų vartų su Maskvos aerodrome 
įvestais tikrinimais. Ten kiekvieną keleivį nuo galvos iki 
kojų apčiupinėja, o čia nė vienam pakviestajam rankų Į 
kišenes nekiša ir turimų laiškų neskaito.

Chicagos Demokratų partijos pirmininkas stropiau 
saugojamas, negu prezidentas Baltųjų Rūmų srityje. 
Vrdolyaką saugo keli Chicagos policininkai prie namų, 
kelionėje ir miesto savivaldybėje, tuo tarpu prezidentas 
Reaganas Baltųjų Rūmų srityje laisvai vaikšto ir kal
basi su atvykusiais žmonėmis. Prezidentas Reaganas 
žmonių nebijo. Jis yra Baltųjų Rūmų šeimininkas;, Jis 
laisvai atsakinėja.>į pakviestųjų klausimus. Jis turi drą-- 
sos viešai pasakyti,-kad ;vieno ar kito klausimo siftūlk- 
menų neprisimena; Vienu tarpu-jis tnet<?pašakė, kad' nė- 
žino 'klausimui atsakymo. Kiekvienam aišku, kad nėra 
žmogaus,- kuris viską žino. Kas įsivaizduoja, kad jis .viską 
žino ir. pasigiria, kad jis kiekvieną, iškilesnį veikėją pa- , 
žįsta, tas dažnai pokštelėja dalyką* kurio nežino.

Prez. Reaganas buvo nustebęs, kai kitas Illinois res
publikonas išstūmė iš Kongreso ilgus metus. JAV užsie
nio komitete buvusį Kongreso atstovą Edwafd J. Der- 
winskj. Prezidentas šių metų ’ kovo mėnesį Derwsinkį 
paskyrė specialiu sekretoriaus George Shultz patarėju 
svarbesniais užsienio politikos klausimais* bėt ilgametį 
Kongreso atstovą prisaikdino pats sekretorius Shultz.

Derttdnskis inštrūktuoja Valstybės departamento 
pareigūnus apie svarbesnius užsienio politikos, reikalus 
pagal sekretoriaus instrukcijas. Kad nekiltų priklauso
mybės abejonių, prezidento politinis draugas Derwinskis 
veikia pagal Shultzo instrukcijas. .

Bet Baltuose Rūmuose šeimininkauja prez. Reaga
nas. Jis neturi laiko visoms problemoms-spręsti* bet jis 
turi laiko išklausyti, kaip problemos sprendžiamos. Jis 
dirba 24 valandas, bet jis moka ir atsikvėpti. Labai sma
gu buvo matyti prezidentą, grįžtantį iš David stovyklos 
su maišeliu parinktų gilių. Prezidentas neužmiršta ir 
Baltųjų Rūmų voverėlių.

►t

I

T

Dali. Mikalojus Ivanauskas "Vilniaus Virys'*

r
i

VILNIAUS GATVĖS Pradėjtis grįsti gatves akmehi-
iflis, j.as reikėjo išvalyti, ries gy

nios lentos buvo heviėiiodo ii- veniojai šiukšles ir pamazgas 
gio. Pagrindinis statybos instru-' pildavo į gatvę. XVIII a. pabai- 
mėritas buvo kirvis. Pjūklo žy- goję ir XIX a. pradžioje gatvės 
riiių nepastebėta. buvo grindžiamos iš gynybinių

Apipuvus ar išdilus atskiroms sienų išluptais akmenimis. XIX 
lentoms, grindinį lopydavo, o į a. pradžioje lauko akmenimis bu- 
supuvus išilginiams rąstams, bĮ fvo •'Išgrįstos Totorių if 'Odminų 
vo dedami nauji ir ant jų kloja-' 
mos’ naujos lentos.’’Taip XIII— 

įė Vilnių- 'XV a. pradžioje gatvės buvo per-
i..

Gatvė nuo Žemutinės piiiėš

Senieji Vilnijųis gatėių grin
diniai buvo/'labai primityvūs ir 
gana netvarkirfgi.. lid XIII .ą; 
antrosios pusės tąpp namų gatvė
se ir kiemuose buvo numetama 
pora sijų ir skersai ant jų paklo
jamos tašytos lentos.. Mieste kur 
rie kur yrą išlikūsitt nežymių to
kio lentųi^Indifiid’Jiekanū. .

i je pradėta • r&pifitįs gatvėmis ir klotos lentomis po keletą karti į 
kėliais. Kad medinis grindinys 
tvirčiau .laikytųsi,:abipus gatvės 
į žemę- buto sUWsfiha 'gle- ilgu 
ąžuolinių stulpų, 'Stulpai buvo 
kalami kas 2-2,5: metro. Ant vos 
iš žėrhės išlįndušių stulpų galų, 
taip pat išilgai gatvės, buvo už- 

. iiiaUrtonii perskelti rąstai, a-įt 
ktifių skersai; gatvės’ gUldOnibs 
sijos. Ant šių sijų išilgai gatvės 
buvo klojama trys eilės fąštų: po 
vieną eilę pakraščiuose ir tfė- 
ėioji — grindinio Viduryje.;Ant 
šių išilgai paguldytų, rąstų sker
sai gatvę buvo klojamos storos 

. tašytos pušinės lentos, jos ir bu 
vo gatvės grindinio važiuojama
sis paviršius.* _ -Lentų ■’ prie rąstų 
nekaldavo.. Gatvės grindinio plo 
lis būdavo apie 3.5-4 mėtrUs, ga
na nelygiais kraštais, nes kloja

(dabar J. Paleckio, ir B. Daugų- 
viečio), Polocko gatvė ir dalis 
Šnipiškių gatvės., 1835—1844 m. 

^m^fėrbpvd iš vigo 79 gatvės ir 
sketšgžtviąi grįstų buvo 59. 
Lietaus vanduo tekėdavo atvirais 
grioviais. -Pirid. Įvažiavimų ir 
įėjimų per griovius buvo klo- 

jjamFinedlriiaititteĮIėi 1836—1837;

Jis norėjo įtikinti prezidentą, kad sekretorius turėjo Sveikiname Amerikos LietUVlU TarvboS 
tvarkyti tuos reikalus, kuriuos konstitucija Įgaliojo pre- . . v. .
ridenta tvarkyti. metini suvažiavimą

Sekretorius Haig įgavo didelės galios Baltuose Rū- šiandien, šeštadienį, Lietuvių Tautinių namų salėje

SUSITIKIMAS MONTANOJ
(Tęsinys)

— Ji rūpinasi, kas bus* kai jūs mokslūs baig
site. Dabar jūs draugaujate ir draugaujate, visur 
einate abu, ilgai pas irius viešite; Kas bus, jei jūs, 
baigęs mokslus, ją paliksite? Kas į ją tūotnet 
bežiūrės? Juk jau keli metai, kai jūsų draugystė 
trunka. Tai ilgas laikas mergai tek Ji jau neteko 
vardo ir dabar per jus. — Ji mah išdėstė.

— Nežinau, sakau, kodėl jums tokia mintis 
ateina Į galvą. Kodėl jūs man anksčiau apie tai 
nieko nesakėte? Tiesa, aš esu labai prastas vyras* 1 
neturtingas nedidelė jai garbė su manimi drau
gauti. Jei mano apsilankymas kenkia jos vardui, 
tai aš pasistengsiu lankytis rečiau. Aš labai atsi
prašau. ' • > . . . . ,

— Ne, kančias, aš ne tai sakau. Mes Ubai jus 
gerbiame. Jūs esate labai malonus žmogus ir Felė 
labai jus myli. Tik aš sakau* kad jau perilga drau
gystė. Ji iš proto kraustosi* kai jūs išvykstate. Ji 
nežino, su kuo jūs draugaujate, gal jūs kitą turite. 
Jums reikia vesti.

— Vesti? Ponia, kaip mes galime vesti, kad 
r.š dar mokslo nebaigiau, nei darbo, nei pragyve- 
j dar neturiu. Už kelių menesių baigsiu, gau
biu darbo, tuomet ir vesime.

— Ponas Petrą1', jus nebegalite atidėti. Felė i 
ciėlaikys. Ir dėbar ji kaip pamišusi, kančias.

Junic re’kia ;'.uojan. Po vestuvių ji bus tikra.

nurims ir jūs galėsite ramiai baigti mokslą.
Tiesa, pamaniau. Ji man kas savaitę rašo il

giausius laiškus. Atrodo, kad ji nieko daugiau 
nedirba, tik rašo man ilgiausius laiškus, vieną po 
kito. Nors jie baisiai nenuoseklūs, padriki, bet ir 
tokiame kratiny nesunku pastebėti, kad ji išgy- 
veiia didelį, meile pagrįstą kentėjimą ir nepasi
tikėjimą manimi. Jai atrodo, kad aš jos nemyliu, 
tik taip sau žaidžiu ir ją apgaudinėju.

— Aš norėčiau ją vesti, kad ir tučtuojau, sa- 
kau, bet kaip tai galima būtų padaryti, jei tik 
truputį daugiau negu savaitę laiko teturiu.

Feliutė buvo lauke ir, manau, tyčia nenorėjo 
girdėti šio mūsų pasikalbėjimo. Aš susiieškojau 
ją ir sakau:

— Feliute, ar tu iš tikro nori tuoj susituokti?
— Taip, — ji atsako nedrąsiai, nuleidusi gal

velę . f.-

— Bet juk sutarėme laukti, kol mokyklą 
baigsiu.

— Taip, bet man labai sunku. Atrodo, kai 
mokyklą baigsi, tai mane apleisi. Aš tave taip be 
galo myliu, be tavęs negalėsiu gyventi.

— Feliute, tu turėtumei manimi pasitikėti* 
Aš tavo būsiu visuomet. Mums būtų daug pato
giau tupkti%-kai mokslą baigsiu,'juk trys tik me
nesiai Beliko.

— Aš labai norėčiau dabar, — ji sako labai 
nedrąsiai, lyg iš kito pasaulio.

— Na. gerai, veskimės dabar. Bet kaip mes I

•5 kartus. ,*
Gatvės, siauros ir kreivos. Daž

niausiai grindinio lėųtų galai isi-; 
remdavo į pastatų sienas; XV a. iii. miesto centre didesnių gatvių 
pradžioje mieste įpėdinius grin- pakraščiuose buvo įrengiami 
dūlius imta keista akmeniniais, mediniai šaligatviai.
Kbr buvo galima, gatves steng- Plečiantis miestui’ daugėjo ir 
tasf platinti iki 4.5 metro. Ta- gatvių. zl§29 fit fiiiesto gatvės 
čiaa akmenimis grįstų gatvių imta asfąltbbti. Tais metais bu- 
tada buvo dar labai mažai, daų- vp. išasfaltuota, dalis Mickevi

čiaus gatvės ties Lukiškių (dabar 
Lėninp) aikšte it /dalis Aušros 
Vartų g-vės. Asfalth aplieta 2,866 
ky. .irt Vėlinu /asfaltas beveik 

nebuvo naudojamas, nes tuo mė
ti! bitumas būvo g^iia brangus. 
1939 m. išasfaltuota buvo tik 
apie" O.'S /c visų gatvių ploto.

Geresnis grindinys mieste pa
sirodė tik 1931 metais. Iš pradžių 
buvo klojamas gelsvasis klinke- 
ris, atvežtas iš Vidurio Lenki
jos, ir raudonasis' klinkeris, ap
dorotas Bendzeno mieste. Gels
vojo klinkerio plytomis buvo iš
grįsta Didžioji (dabar Gorkio) ir 
Pilies gatvės. Tačiau netrukus 
paaiškėjo, kad ši medžiaga vi
siškai netinka gatvėms grįsti. 
Klinkerio plytos labai greitai iro 
— per metus nusidėvėdavo net

(Nukelta į 5 psl.)

gįausįa atskiri gatvių tarpai. 
Tik XVI a. •bandyta tiesinti gat
ves, bet iš to nieko neišėjo, ners 
magistras ir labai stengėsi. Ne
padėjo ir 1536 m. didžiojo kimi-

viėria eile pagal įtemptą virvę.

valstiečiai, vykdami į turgų.

įvyks ALTo atstovų 43-čias metinis suvažiavimas.
Bus atlikti panašiems suvažiavimams reikalingi for- 

mhlufriai if išrinktos reikalingos komisijos, bet šiame su
važiavime bus; aptarti ir keli valdybos rinkimo bei poli
tiniai klausimai. •

Linkime ALTiii sėkmingai išspręsti politinius klau
simus, o valdybos priešakiri padėti žmones, suprantan
čius pagrindinius ALTo veiklos principus, pajėgiančius 
vieningai dirbti ALTo užsimotą darbą.

' : Naujienų Redakcija

viską sutvarkysim taip greitai ? •
— Ar tikrai mes tuoksimės dabar? — ji gy

viau paklausia. ■ ■' . f .-P
— Tikrai, tuokimės. Man vistiėk, ar anks

čiau, ar vėliau. Jeigu tu nori dabar* tai ir aš 
noriu dabar.

Feliutė visai pasikeitė. Jos nusiminimas din
go lyg hebūvęs; Ji apkabino rhane neapsakomai 
meiliai it daug kaftų bučiavo Aš džiaugiausi, kad 
pasiryžau skubioms vedyboms ir tuo ^ugfąžinau 
išblėsusį džiaugsmą. Galvojau, kodėl ahksčiau 
šito hesUprdtaū. Žinoma, aš išvažiuoju į mokyk
lą, turiu draugų, sėdžiu paskaitose, studijuoju* 
o ji čia viena pasilieka visuomet Ji mane įsimy
lėjusi, nebeina nė į vakarėlius* nė j jaunimą susi
būrimus. Ji vien tik rašo mari laiškūs ir laukia 
manęs parvažiuojant Tie kėli mėnesiai nuo vienų 
atostogų iki kitų yra ir man labai ilgi, tuo labiau 
Jie yra ilgi jai* vienišai Čia su savo didžia man 
meile. Kai apsiveslme. nors vistiėk reikės jai būti 
dar vienai* bet ji bus jau tikra dėl ateities) ir lau
kimas nebebus jai toks baiauš. -

Tą įjat Vakarų hUVykoĮbė pas kleboną. Seniai 
jis Pelkinėje klebonauja. Gerokai pasenęs, kalba 
lyg mikčiodamas, lyg neriiprawdamas, ką sako, ir 
jo galva nervingai dreba. ,

Jiš atrodo labai mažai išsilavinęs, panašus 
į neapsišvietusį kaimietį; Nors Pelkinės parapija 
didelė, bet kai kuriuos gyventojus jis paėsta, ir 
mane jis pažino, nes aš retkarčiais užeidavau j

mediniai šaligatviai.

kleboniją pas kapelioną. Šis, be abejo, bus sakęs 
klebonui ką nors apie mane, apie mano gabumus, 
mano tinkamumą būti kunigu, mano religingumą, 
ateitininkams vadovavimą ir t.t. Dabar kunigo 
Mikasiaūs, mano gerojo kapeliono, Pelkinėje 
nebebuvo, bet klebonas gerai prisiminė mane.

— Giedra, tai tu jau hori apsivesti?
— Taip, klebone, norėčiau.
— Kad tu dar per jaunąs, tau Feikia moky

tis. Man sakė, kad tu Į kunigus eisi. Kaip čia 
dabar?

, Klebonas, matyt, nieko nežinojo, kad aš bu
vau jau bebaigiąs Dotnuvos Akademiją.
- , — Aš jau visai baigiu savo tnokz1ii& Aš nie
kad nesirengiau į kunigus, aš greitai būsiu agro
nomas.

— Būtum geriau kunigu. Kas toji agronomi
ja? Be jos žmonės gyvens, o be kunigo nebus tikė
jimo, nebus išganymo, ir vitf ntteis Į pragarą? Ar 
ne gražu būti kunigu: būtumei žmonių gerbiamas 
ir bažnyčioje, ir visur kūr.

— AŠ, klebone* neturiu pašaukimo į kuhigus.
— Tu turi pašaukimą: esi religingas, ne lai

dokas, gerai mokais. Jei Dievas nebūtų šaukęs 
tavęs į kunigus, tai tu nebūtumei ir [ mokyklą 
ėjęs.r ' . . į. V J ’

(Rus daugiu) fĮV
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VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos poslapių. Kaina $&. Minkšti 
riHeliaL Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokio adresu:

DR. PAUL V. DARGIS 
6Y0YTCUAS IR CHIRURGAS 

WestchMtcr Community klinika* 
Medicina* direktorių*

1934 S. Monbekn Rd, Wwtch**tax, UL 
VALANDOS: 3—8 darbo dienomii

SUSIRINKIMŲ

Tel: 562-2727 arba. 562-2723

Sanic* 155-4506, Pw» NOSI

GYDYTOJAS Ik CHIRURGAS, 

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

3S87 Wool 103rd Street

OFTOMfTRISTAS

liti W. 71«t SL TeL 717-5149
E&in* Mat. Pritaiko ikiniua

INOTU. PQSUU lt 
PROSTATOS CHIRURGUA 
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fLUUlUA

Prostatos, inkstų ir ilApume 
chiror^ij&g 

oW GENlhAL AVĖ.
bu PėtėrabUrg, tfbu 337jLf

Tek (8132

PERKRAUSTYMAl

Ukžunel — Pila* epdaadg 
ŽEMA KAINA 

PTiimtm Master Chara* 
ir VISA kortele*.

i. Derinas. t«l ns-Mts■ — —i. ■

Apdrausta* perkraustym^ 
B hrtriy MvhMBy.

Antanas vilimas
T»A 176-1 M3 arta 37M996

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

Po susirinkimo — vaišes.
E. Strungys

Lietuvių moterų žurnalas
Paskutiniame numeryje AL 

Slavėnienė rašo apie naująsias 
Lietuvos kaimo dainas, Br. šim-. 
kienė — apie lietuvių virtuvę, į 
SJL.-L. prisimena išvažiavimą į’ 
Vokietiją pirmosios Lietuvos 
okupacijos metu, pasinaudojant 
vokiečių repatriacija. O. Gailiū- 
naitė rašo apie Montessori auk
lėjimo metodo pradininkę Lie
tuvoje Mariją Varnienė. Dar ra
šoma apie valgių gaminimą, 
rankdarbius ir gydymąsi natū
raliu būdu.

Birutė Lukoševičienė pristato 
Aurelijos Balašaitienės novelių 
rinkinį “Susitikimas, pamary”, 
kuris duoda stereotipinį lietu
vės moters atvaizdą: ji kukli, 
darbšti, gera, ištikima žmona, 
prieš pastatant svetimtautę, ku
ri, nors graži, bet žiauri, sava
naudė ir tuščia.
. -Išskyrus- straipsnius • apie Ma
ri ją Varnienę, “Moteris” neban
do išvesti lietuvės moters į pla
tesnes lankas.

Nepriki. Lietuvos Kero muziejus Kaune

VILNIAUS GATVES
Atkelta iš 4 psl.

iki 6 milimetrų. Raudonojo klin
kerio plytomis buvo išgrįstos da
bartinės Universiteto, B. Sruo
gos, J. Biliūiio, šiltadaržių gat
vės ir keli skersgatviai. Raudo
nojo klinkerio plytos pasirodė 
esančios labai patvarios. Jomis 
išgrįstos gatvės atrodė labai graj 
žiai ir iškilmingai. Raudonuoju 
klinkeriu išgrįstų senamiesčio 
gatvių būklė ir šiandien gana ge
ra.

Tašytais akmenimis gatves 
! grpti Vilniuje pradėta tik 1933 
i metais, iš pradžių buvo vežamas 
į iš Volynės tašytas granitas ir ta- 

įšytas juodasis bazaltas. Vėliau 
imta naudoti vietinį granitą, ap
dirbtą Vilniaus įmonėje. Grani
tas - buvo tašomas rankomis ir 
gaunamos vadinamosios šaškės.

’ Jomis buvo grindžiamos judriau
sios, didžiausio eismo gatvės —

w. ,t i v« * • j Gorkio, Komjaunimo, Kapsuko,
1983 m. S. Amerikos pabaluecių lengvosios j Sodų, Muziejaus, Trakų, Garelio 

atletikos pirmenybių laimėtojų pasekmės'

“Moteris”, lietuvių moterų 
žurnalas, 1983 m. Nr. 4 (154). 
Nora Kulpavičienė — redakto
rė. Leidžia Kanados lietuvių 
katalikių moterų draugija.

1011 College St., Toronto, 
Ont. M6H 1A8, Canada,

Prenumerata 10 dol., vienas 
numeris — 81.75. J. D.

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis 

i FD«LE.
(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

GAIDAS ~ DAIMID

(Tęsinys)

Mergaičių C klasė 
(1969-70 m. gim.) 

100 m: V. Reinsalu (E} 
sek.; 200 m: G. Jonytė (A) 
sek.; 400 m: V. Reinsalu

16.1 
33.5 
(E) 

1:21.1 min.; Rutulys (6 Ilx): V.
Reinsalu (E) 27’-8” (8.43 m).

Jaunių D klasė (1971-72 m. gim.) 

110 m: A. Žaliauskas (A) 16.1

31.9 sek.; 400 m: A. Žaliauskas 
(Ą) 1:10.7 min.; 800 m: R. Ma
linauskas (A> 3:29.2 mis.; -Į- Į 
aukštį: A. Žaliauskas (A) 1.42 
m 42 m (4’-8”); Į tolį: A. Ža
liauskas (A) 13’-10” (4.21 m); 
Rutulys (6 1b.): A. Žaliauskas 
(A) 25’-l” (7.64 m.>; i

Mėrgaičiu D klasė 
(1971-72 m. gim.)

100 m: J. Jasiūnaitė (A) 
sek.; 400 m: J. Jasiūnaitė
1:16.9 min.; 200 m: E. Viliiianis 
(La) 31.3 sek.; 2) J. Jasiūnaitė 
(A) 32.2 sek.; 800 m: R. Aider
dice (HK) 3:04.2 min.; Į tolį: 
R. Alderoice (HK) 3.05 m (10’- 
0”); 4-Į aukštį: E. Vilmanis (La) 
1.38 m 4’-6%”)> 2) R. Aiderdice 
(HK) 1.20 m (S’-llVi”); Rutulys 
(6 1b.): R. Aiderdice (HK) 18’- 
4” (5.59 m).

15.1 
(A)

— Grenadoj ketvirtadienį su-
J-šaudyti trys buvę ministerial.

SOPHIE BARČUS t
AADI/O fglMOS VALANDOJ

SetUdieniKE* tr 
nuo 8:30 UH vtL ryto.' 
JtohM WGFA - I49i AM 

trtatlhirU.mo* ii ahMŲM 
MazkimN* Parka.

Veda|* — Aldan* Dtufcw
Talafu 775-1543

/1S9 So. MAPLEWOOD AW
CMfCAGO, R. AMTr

KAlf BlbUDtKTNYT*
Pro*ramo« va44|a

“Lietuvos Aidai’'

is \ .■ ■■*• -•
X**cUen ano pinnadiaaio iki pear

*d»*wi* 8 3f> ♦*<
vtM* J wurv ru>tJ^

* twngk 14*0 AM
St. Betertbatu, 1240 vai. p.p
li WTU ll 14 AM baniv

’ MU W. Hrt Riwrt
CM****, ffiUMM* W6Z* 

TafaC 778-M74

Bazalto ir granito šaškės buvo60 m: T. Motiejūnas (Ž) ir J.
Batraks (La) 10.1 sek. (lygio- 'klojamos ant betoninio pagrin- 

. sios; 110 m: T. Motiejūnas (Ž) do labai stropiai. Už vieną kva- 
į 17.3 sek.; 200 rfi; T. Motiejūnas 1 dratinį metrą klojimo darbinin- 

(Ž) 33.5 sek,; 400 in: J. Motie-! kams buvo mokama apie 1.5 zlo- 
jūnas (Ž) 1:19.3 min.; 800 m:’ to. Paskutinis tašyto akmens 
J, Batraks (La) 3:24.4 min.; Į grindinys buvo klojamas 1939 , 
tolį: J. Motiejūnas (Ž) 10’-8”, in. Basanavičiaus gatvėje. Prasi-'' 
(3.25 m); Į aukštį: J. Tatti (HK) i dėjus karui, darbai nutrūko.
I. 10 m (3’-7%”) ; Rutulys (61b.): į M. ir G.
J. Batraks (La) 18’-8”‘(5.69 m),! E. L
2) J. Motiejūnas (Ž) 17’-3” (5.- j --------------------
26m)} Beisbolas: M. Štanevičius! — .......
(HK) 39.34 m (129’'-!”). j nomas ifcaip Tyons mėsininkai

Mergaičm E klasė j už karo metu žudymą žydų ir 
(1973 m. girm ir jaunesnių) ! prancūzų rezistencijos narių/ 

*• s i.jĮi /T,- pasirašė dokumentą, kuriuo jis 60 mjK/Ald^dice (HK) 10.3 f ... . . ' -iŠ
i • An ' T> A U- J-' \xjtr\1 kreipiasi j Europos zidogaus sek.; 100 m: K. Aldeidice (HK) i . . . .. . ., ,i- nnn v a u j- teisių saugojimo komitetą, pra- 16.2 sek.; 200 m: K. Aiderdice v . ® .. . “j’ \<»= k •> Anri. -rr AU sydamas jo priverstini isgabe- (HK) 35.3 sek ; 400 m: K. Alder- > t „ „,.5. . t. ..;• n . ». -r, mmą is Bolivijos pripažinti ne-dicė 1:23.3 mm.; litelį: K. Rost!, . .. j f h

(A)-2.94 m-(9’-8^>H'aukštį: ’
Rost (A) 1.05 m (3Vį4”); -(-Beis! 
bOlas: K. Rost (A) 110’-7” (33.70 
m).

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

! — Klaus Barbie, kitaip dar ži-
i V» W1 < ■» r- 1 4 T ../ATSr* * Art 1 , 1 - o ”

TĖVAS IR SŪNUS

Jauniu E klasė 
(1973 m. gimimo ir jaunesnių)

/Fresh' Cherries Nest
I In Summer Dessert

e

PLAUKYMO VARŽYBŲ
REIKALU

— Sail Jose mieste, Kalifor
nijoje, daktaras atsisakė ope- 

j ruoti apendicito pacientą, pama- 
j tęs ant jo rankos ištatuiruotą 

■ svastiką. Paciento draugai ren- 
j giasi jam kelti bylą.

Kaip jau anksčiau buvo skelb- Į 
ta, 198-3 m. S. A. Pabaltiečių 
Plaukymo Pirmenybės įvyks 
1983 m. lapkričio 13 d. Detroite, 
Mich. Rengia — Detroito LSK 
Kovas.

Papildomai pranešame, kad 
pabaltiečių varžybų rėmuose bus 
išvestos ir ŠALFOSS Vid. Va^ 
karų Sporto Apygardos pirme
nybės. Primename, kad dalyvių 
registracija atliekama iki š. m. 
lapkričio 5 tL, šiuo adresu

— Britanijos karalienės Elz
bietos jaunesnis sūnus, princas 
Edward yra priimtas į Cam
bridge universitetą, kur jis stu- 

, dijuos archeologiją ir antropo- 
‘ logiją.

Mr. Antanas Grigaras, 31403 
Anita Dr., Warren, MI 48093. 
Tel. (313) 268-0585.

ŠALFASS Vid. Va-karu 
Sporto Apygarda

With *=• '
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tablecpooni water z 
tebteapMM brandy, <W> 
1/2 tetapoqm bcandy

Cfcwiy Dn
S. aapt Northwest {rah

f Jtt charrtet Ctanbhw cherrtet, 1/4 rap water and 1/1 w 
Mgtr. Cdok 1 minwtea. Stead comatarch and 2 tatai arpo o 
water. Add to charriea. Cook* athring constantlye uatfl thk 
•ned and smooth. Add brandy. CooL Combine cream dtew 
2 tablespoon* sugar, lemon jutea and peeL Mix watU smoot 
Float cwtaido of dessert cups with cram chases mixta*. *i 
in toasted coconut. Spoon ehaccF Into eente& Mat 
6terring% w——* — -------- *

voua© »v Mcmw

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue 
; Tel. — 523-3572

, 2533 W. 71si Street
į1 1410 So. 50th Avė., Cicero
** Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

j '“VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue i I

t Cicero, UL 60650
j TeL: 652-5245
[ TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

Ice. r ——  ------------- __________ ... --------------- ------------ :--------------------

LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

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

' "• -r--- -

wraararawmiii., !.mj ir ............. ..... —”——’—’— —     

VASAITIS-BUTKUS

J z laidotuvių direktoriai
I'
I 1446 South 50th Avenue
I Cicero, Illinois
0 . Telefonas — 652-1003

— Naujienos, Chicago, ILL—Sat-Monday. October 22-24. 1383
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Nebetoli bendroji dailės paroda
Pirmą kartą pamatysime kompiuterio paveikslus

Čiurlionio Galerija, Ine. kas
met ruošia bendras dailininkų 
darbų parodas, šį kartą bus ir 
naujesnių technikos amžiuje dai

<

Šie skaitytojai, aljausdami< 
spaudos finansinius sunkumus,!
atsiuntė Naujienoms paremti: j lės darbų. Dail. ir mokytoja 

po $50 — P. Šilas, iš N. Miami į Jeanne Krapauskienė, gyv. Crest 
Beach, Fla., Senas Skaiytojas, j wood, Ill., gimusi Chicagoje, dės- 
iš Brighton Parko; j to Victor Adrian mokykloje spal

$25 — J. Marks, iš Chicago;1 vų teoriją, kompiuterio atspau- 
;' po $20 — A. Dagys, iš Chica- j <jų metodus, kompiuterio techni- 

iš ką.
iš i 1980 metais ji gavo magistro 

! laipsnį, o meno bakalauro laips- 
| nį Barat kolegijoje, Lake Forest.: 

iš į Studijavo Meno institute kom
piuterio techniką. Kompiuteris 
yra naujas išradimas, juo gali
ma austi juostas, Lietuvos vyti 
ji išaudė taip kaip reikia.

Dail. Jeunne Krapauskienė 
jauna moteris, bet jau turėjo 

Į keletą savo kūrybos parodų. Ke. 
i liavo Turkijoje, Graikijoje, Ita

lijoje, Anglijoje, Prancūzijoje, 
Ispanijoje, Portugalijoje ir Ka
nadoje.

Ši, bendroji, dailės paroda pra
sidės lapkričio 4 d. Bus skiria-

go, III., Stasys Šimoliūnas, 
Detroit, Mich., ir A. Marma, 
Chicago, Ill.

Nuoširdi padėka visiems.
Juozas Baltramonaitis,

Brightos Parko, pakeisdamas' 
adresą, atsiuntė $10 Naujienų, 
paramai. Ačiū.

. Sekantieji skaitytojai pratę
sė prenumeratas metams ir pri
dėjo Naujienoms paremti: 1

$25 — Antanas Dovydaitis, 
iš St. Petersburg, Fla.;

$20 — M. Tamulėnas, iš Ra-! 
cine, Wis.;
i po $10 — A. Augustinas, iš 
Marquette Parko, Juozas Janu-į 
gailis, iš Gary, Ind., J. Bltneris, 
iš LaSalle, Que., kuris pridėjo 
$10 už kalendorių.
f Šiiidingai dėkojame visiems, r
| L. Krajauskas, iš New Buf
falo, Mich., pranešė, kad neuž
ilgo išvažiuoja praleisti žiemą 
Floridoje. Dėkojame už atsiųs
tus $5 Naujienų paramai.

Sekantieji skaitytojai pratęsė 
prenumeratas 6 mėnesiams ir 
pridėjo Naujienų paramai:

$13 — Tomas Miglinas, iš St. 
Petersburg Beach, Fla.;
•j $6 — M. Baltrimas, iš Mar
quette Parko;
?-.po $3 — Mary Markūną, iš 
Newburgh Hts., Ohio, J. Mikė
nas, iš Cheshire, Conn., Adolfas 
Čampė, iš Waterbury, Conn., 
k. A-. Keblis,- iš- Tucson, Ariz., 
ir V? žebertavičiūs, iš Detroit, 
Mich.;
,:į po $2 — Z. Tamošauskas, iš 
Hot Springs, Ark., ir A. Yuod- 
shukis, iš Woodruff, Wis.

Ačiū visiems.

spalio 22 d., šeštadienį, 7 vai. 
vak. Jaunimo Centre, Andrius 
Graužinis ir Benediktas Pra
puolenis atliks sąmojingus due
tus, Programą praves ir jumo
ro įdės Eglė Vilutienė. Sve
čius linksmins gyvas orkestras, 
vadovaujamas A. Modesto. Tur
tingas laimės šulinys. Stalus re
zervuoti ir bilietus įsigyti, tele- 
fonuokite 925-3211.

— Gerojo Ganytojo namai 
ruošia gegužinę spalio 30 d., 
sekmadienį, 12 vai. Cedar Lake, 
Indianoje. Kviečiame visus da
lyvauti ir prisidėti prie patalpų 
remonto išlaidų padengimo, 
(Prašome atsivežti kėdes). Pro
gramoje — vaišės, muzika, do, 
vanų laimėjimai. Važiuoti 41-ju 
keliu į pietus iki 133-čio kelio, 
tuomet sukti į kairę ir važiuoti 
iki Cline gatvės, čia sukti j. kai
rę ir važiuoti apie i/2 mylios iki 
G. G. . namų. Norinčius vykti 
autobusu, prašome užsisakyti

— Lietuvos Dukterų Draugi- iki spalio 20 d. telef. 436-6294 
jps baliuje, kuris renigamas ar 598-5323. (pr.)

mos premijos už geriausius pa 
doje darbus.

Šiuo metu Čiurlionio Galeri
joje, Ine. (4038 Archer Avė.) 
vyksta dail. Miko šileikio, jo 90 
metų amžiaus sukakčiai paminė
ti tapybos paroda, kuri pasibaigs 
spalio 29 d. Repoiteris

— Floridos muitinės vadovy
bė sutiko grąžinti Thonmi Eddy 
McMurray medinę koją, kurios 
tuštumoje muitininkai rado ve
žamą kokainą. Jis buvo suimtas 
rugsėjo 10 d. Miami aerodrome, 
kai atvežė kontrabanda iš Ko- 

C 

lumbijos.

— Viena iš Ispanijos parla
mento partijų kreipiasi į šalies 
konstitucinį teismą, reikalauda
ma panaikinti per parlamentą 
tik ką praėjusį įstatymą, pagal 
kurį Ispanijoje legalizuojami 
abortai.

• Rytinė Meksikos dalis pa
lengva slenka j Meksikos panką 
(Golf) po 1 ir 2 colius per me-i- 
tus.

NUOŠIRDI PADĖK4

tBAl 1 STATI FOR SALI ,

1

Dailininkas Mikas Šileikis

WimM. Zmm — Pardavimai 
RIAL ISTATI FOR ŠALĮ

BUTŲ NUOMAVIMAS 
R NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

9 NOTARIATAS • VERTIMAI.

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IS HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKUIMAI3.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

■'UTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

S529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

J Mano gimtadienio ir dailės pa- Brazdžioniu šeimos, nuo ponų 
Miko šileikio apsakymų knyga • rodos atidarymo proga, sušilau- Blekių, dad. M. Birutės Stan.- 

“Liucija” jau atspausdinta. kiau netikėto momente—gausių J ‘ '
66 M

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

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

. Ave., Chicago, IL 60629.

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- Į 
ma Naujienų administracijoje. I

kūnienės ir dal. Eglės Rūkšte- 
lytės ir tiems, kuriu vardų neat
simenu. Taip pat R. L. B. ban
kete metu suteiktą man didelę 
garbę už pristatymą ir sugiedo-! 
jimą Ilgiausių metų.

Didi padėka “Naujienų” re
daktoriui p. Martynui Gudeliui 
už spaudą, dailininkams J. Tri- 

i čiui ir Br. Murinui už interviu, 
p-lei Ramunei Tričytei ir A. 
Skupui už tartą žodį parodos 
atidaryme, inž. Domui Adomai- 

burg, Fla.), Ed. Walaiciui, John ’ čiui ir Em. Kolbienei. J. Mace
liui už talkinimą ir Čiurlionio 
Galerijos, Ine. vadovybei už pa
rodos 
šiems

kiau netikėto momente —gausių 
sveikinimų ir linkėjimų žodžiu 

: ir laiškais. Širdingai dėkoju JAV 
! Prezidentui Ronald Reagan ir jo 

poniai Nancy Reagan, Lietuvos 
gen. konsulei p. Juzei Daužvar- 
dienei, Andriui ir Onai Miro
nams, Domei Petrutytei, dr. Al. 

j Maciūnui ir jo poniai, V. F. Be- 
liajui, Suzanna Schwier, Jesse 
Priego šeimai, dail. Ilonai ir V. 
Brazdžioniams (Los Angeles), 

j kol. M. Ivanauskui (St. Peters- i
ir Stephanie Michell, Louise 
Emerson, Lillian Norton, Amer. 
Liet. Dailininkų Sąjungos nariu 

j už kolektyvinius aufografinius 
t sveikinimus, Valerijai Cherry 
| ir visiems, kurie sveikino iaiš- 
Į kais bei asmeniškai, dail. Janis 
j Strods už dovanas.

Dėkoju už gausias gėles nuo

surengimą. Dėkoju vi- 
parodos lankytojams.

Mikas Šileikis

2 Kad pagaminti šimtinę dali 
svaro radiumo reikalingo gydy
mui, turime ištirpinti 400 tonų 
geležinės rūdos. •

i

KAM MOKĖTI NUOMĄ? 

GERIAU SKOLĄ.

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

• i Marquette Parko centre. Nebrangus.

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

ŠIMAITIS REALTY

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto IcHUsą.
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

jarantuotai ir sąžiningai 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Talman Avė. 
Tol. 927-3559

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

Tel: 436-7878

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI j 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio- 
liability draudimas pensininkams.

Kreiptis: A. LAURAITIS
4651 S. Ashland Avė., 

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

PARDUODAMAS BUNGALOW 
65-tos ir Washtenaw apylinkėj 
Įrengtas porčius. Vienas miega 
mas butas rūsy. Apžiūrėjimu 
skambinti po 6 vai. vak.

776-4975

IEŠKAU PIRKTI namą Chica 
goję, maždaug už $30,000.

Tel.: 778-8865

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

ARVYDAS KiELA
6557 S. Talman Avenue

Chicago, IL 60629 *
434-9655 ar 737-1717^

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy reikia

1

Skambinti Y A 7-9107

- *
»7

•i!

Bendrovės

pa tyręs
dauj ania

a r

925

American Travel Service Bureau
8727 S. West»rn Ave-, Chicago, DL 60643

Telef. 312 238-*787
užseknutpatariu vliMa lėktuvų. traukinių. keiklaivų

rezervacilas; Parduodi 
kitusuietuva kL’aštur

teikiamu Intair

IELP WANTED — 
Reikia Darbininkų

i, viešbučių ir automobilių nuomari 
draudimus; Organizuojame keliones 

kvietimus giminiu apsilankymui Ar 
la Kelionių reikalais.

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir ifepausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją ____
(1869 —1959 metai).

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

Persiuntimas — SL
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

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

' l KAINA •— $17. ’(Persiuntimui pridėti $1)’ 
Siąsti čeką:

r Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

EXHIBITORS
& RETAILERS 

WANTED
for biggest 1983 Christmas 
show ever. A very profit-•

able opportunity. • -'M 
To be 'held at Expo Center. ' 
in Rosemont from Dec.- 2; J 

to December 11.
For information call

262-9111

STASYS ŠAKINIS 
LIETUVIS DAŽYTOJAS 

-Dažo namus iš lauko 

D ir iš vidaus: 

’ Darbas garantuotas.

■1612 S. Paulina Str " (Town of Lake)

i REIKALINGA MOTERIS ke- 
t lioms darbo valandoms Į dieną 

padėti siūti užuolaidas. Išmoky 
siu, bet turi, mokėti vartoti siu
vamą masiną? Kalbu lietuviškai 

Skambinti tel. 247-4434

Pardavimu ir Taisymu 
Ž644 Wa«t m SfTM* 
T»L RfpuMIc 7*1941

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas ■
Jei moiiatės keliauti — kreipkitės J Lietuviu Įstaigą:

ilų (eruiset), 
ne kelionių 
^odarome
nacija* vj&ai

• Taupykite akrixlami Chartered lėktų v ail. tik Lelxu rexerruoq Tieta, 
i aakrto — priai 45-60 dienu

DR ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima Kauti nepaprastai įdomina gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atiminimu*.
Dr. A. Gtjmcb — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečia 1905 

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai ir

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų prieiiūri, sveikata Ir 
grožis. Kietais viršeliais______ j________  F4.00

Minkštais viršeliais, tik $3.00
Drt X J. Gu««i — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŠMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_ $2.00
G<Hma taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

sjooey orderį prie nurodytos kainos pri- 
iedaiit II persiuntimo Išlakiom*.

NAUJIENOS,
tm M. UOTID IT, CHICAGO, m |M*1

F

NANNIE/ 
HOUSEKEEPER

Experienced person to care for 2 
pre-school children. Live-in or come 
& go. Must be licensed driver. Will 
use my car for local errands. Ex
cellent opportunity & very good 

salary. Must speak English.
Lincolnshire location.

Call Mrs. Kurz: 297-7108—days, 
948-7939 — evenings.

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštui

P. NEDAS, 4059.. Archer' Avenue, 

Chicago, III. 60632.. Tek YA 7-59*6

MALE-FEMALE
ir Darbininkiy

MIDLAND FEDERAL Savings
Marquette Parko

skyriui reikalingas tarnautojas
paterimo Pagei

mokantis lietuviškai
-7400

AUTO REPAIR 
Mišiny remontai

D & D AUTOMOTIVE 
COMPLETE AUTO REPAIR SER

VICE — new Lower 
ADJUSTED RATES-

Tune Ups, Brakes, Transmission 
Work. Batteries/ElectricaL 

2641 W. 71st Street
Tel. 737-4176

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

• Hipopotamas gali sutalpin
ti savo skilvyje šešius bušelius 
maisto.

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

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

Šeštai: nuo 9 vaL r. iki 12 Tah d. 
h pagal susitarimą, 

TeL 776-5162 '< 
1649 West 63rd Street 

Chicago, IR 6062*
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ADVOKATŲ DRAUGUA 
V. BYUAITIS 

ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos: 

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet. 
Šeštadieniais pagal susitarim*. 

MO6 S. Kadrl, Ava. 
Chicago, IK 60629 

TeL: 778-8000

PIRKITI JAV TAUPYMO dONUI

6 — Naujienos, Chicago, IU —Sat.-Mooday, October 22-24, IMS


