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PRADĖJO RUOŠTIS STOCK- 
HOLMO KONFERENCIJAI

amerikiečiai turėtų išsivežti. Jie 
bus įrodymai apie rusų inter
venciją Grenadoje.

ŠIMTĄ JAV MEDIKŲ STUDENTŲ . 
IŠVEŽĖ Į PUERTO RIKO SALĄ

PAS SUIMTUS RUSUS RASTAS MASKVOS ĮSAKYMAS 
PAIMTI GRENADOS VYRIAUSYBĘ

o 
antradienį turėjo išvažiuoti. Po
vilą Daugį valdybos rinkimuose 
pavadavo šiame posėdyje pane
lė Eųphrosine Mifkužiūlė.

Prezidentas Reaganas, pasitaręs su Saugumo tarybos 
nariais, įsakė marinams išsikelti Grenadoje ir iš-

-į- .. gaūdj'ti visus kubiečius ir rusKT. : '
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VISA ALTO VALDYBA PATVIRTINTA 
VIENERIEMS METAMS1

ATEINANČIAIS METAIS ALTO KONGRESAS 
BUS RUOŠIAMAS CHICAGOJE

CHICAGO, Ill.— Antradienio mininkavo ALTo konferencijoj, 
vakare ALTo patalpose susirin- sekmadienį dalyvavo SLA Pil
ko visa ALTo valdyba. Iš viso domosios tarybos posėdyje, 
susirinko 16 žmonių. Jie turėjo 
išrinkti valdybą ir pasiskirstyti 
pareigomis įvairiems nutari
mams vykdyti.

Užuot rinkti pirmininką, iž
dininką, sekretorių ir kitus pa
reigūnus, nutarta vieneriems 
metams palikti , tą pačią valdy
bą. Dauguma paplojo tokiam 
pasiūlymui. Visi nenorėjo gai
šinti laiko pakartotinais balsa
vimais.

Nepatenkintas buvo tiktai vie
nas frontininkas. Jis pradėjo 
pasakoti, kad ALTo pirminin
kais buvo krikščionys demokra
tai, sandariečiai-, o dabar jau 
turėtų ateiti eilė ir Rymo kata
likų federacijai atsistoti ALTo 
priešakyje.

Jaunam vyrui buvo priminta, 
kod jis norįs įlįsti į ALTą sveti
ma kepure. Jis yra frontinin
kas, o pasakoja, kad Rymo ka
talikų federacija nebuvo ALTo 
vadovĄ’bėje. Dr. .-Bobelis buvo 
Rymo Katali^l

SUNKIAI SUŽEIDĖ JORDA- i 
NUOS AMBASADORIŲ

NEW DELHI, Indija. — Ne
pažįstamas žmogus paleido kelis 
šūvius į Jordanijos ambasado
rių, ką tik išėjusį iš savo namų. 
Pasikėsintojas suspėjo pabėgti 
iš pasikėsinimo vietos, nes am
basadorius gulėjo ant žemės ir 
kraujavo. . .

Užtruko kiek laiko, kol poli
cija pasiekė gulintį ambasado-' 
rių, įdėjo į atvykusį automobilį, 
ir išvežė į ligoninę.

Liudininkas tvirtina, kad pa
sikėsintojas buvo apie 30 metu 
amžiaus, dėvėjo mėlynus dra- j

JAPONAI NEBEIEŠKOS 
“JUODŲJŲ DĖŽIŲ”

I VAKANAI. — Japonijos lai- 
; vyno vadovybe pareiškė, kad ji 
išleidusi labai daug laiko, ener-

■ gijos ir pinigų, beieškant Pietų 
Korėjos numušto keleivinio lėk- 

. tirvo “juodųjų dėžių”.
; Porą kartų japonų laivyno 
; ie-fkotojai manė, kad tos “juo

dosios dėžės” buvo visai netoli,
• bet kai bandyta jas pasiekti, tai 

signal-i dingdavo. Galimas 
daiktas, kad tie signalai galėjo

’ užgesti. Gilesniame vandenyje 
dėžių elektra lengviau išsivaikš- 
čioja, nustoja galios ir neturi 
jėgos paleisti reikalingą garsą.

Septyni japonų ir du JAV lai
vai išieškojo 95 kvadratinėse 
myliose numušto lėktuvo,

- niekur jo nerado.

cijos at-

Naudžii^ .pridėjo vie-
natoyALTo stė^jui jo ‘paties 
pagąšy tą į laišką^yė^ūsirĮsį^Sf j i

lešidė , jo pa tiea-tpaĘ^^fe. ^asųįę- 
nfžką- laišką ■* šĮfaįtyjS,Ąbė^^i|i 
priminė, "kad.' iisjlbęrfeik)ilin<Ki 
gaišina ,ALTo‘ valdypoš. nąpg. 
laiką, su privataus pobūdžio 
laiškais. ■ • . - £

Buvo, pasiūlyta pertfpfcti bu
vusią, valdybą dar. vieneriems 
metams. . Matyt, kad iš anksto 
buvo susitarta ir nutarta šį pa
siūlymą balsuoti. •

Visi nustebo; kai paaiškėjo, 
kad už buvusią valdybą buvo 
paduota 16 balsų. Reiškia, ji 
perrinkta vienbalsiai.

ALTo pirmininku šiais metais 
bus dr. Kazys Šidlauskas. ALTo 
iždininkus bus Mykolas Prane
vičius, ALTo sekretorium — Gr. 
Lazauskas, ALTo vicepirminin
ku bus Teodoras Blinstrubas, 
ilgiousią laiką ALTo valdyboje 
dirbęs narys. Visi kiti bus AL
To valdybos nariai.

Frontininkas Naudžius pro
testavo, kad frontininkai nebu
vo išrinkti į ALTo vadovybę, 
bet kai atėjo laikas balsuoti, tai 
jis taip pat 'balsavo už seną 
valdybą.

Kai kurie ALTo vaHybos na
riai laukė Povilo P. Dangio 
ALTo valdybos posėdyje, bet jis 
jau buvo išvažiavęs. Dargis pir-

AGANttįk
. i f'-

JAV<jprfezidėnto, pą^^oms ant- l 
radiįęųį/lpąrejškė,^. kad jis'.-pil- 
niaušiaiiįįžtaria.-prez. Reagano 
nutarimui Jnųšti marikius į-ĮGre- 
nado&.saĮai^Vfca eifexfemokratu 
prašębųvusį -vjcepręzidentąŲkad 
iis pasmerktų prezidentą už ki
šimąsi “i. kitos, valstybės reika
lus. EėtMondale nesutiko to tna- 
daryit ? Jis pareiškė. kad tokio 
pavojaus valandomis, kada ru
sai. še Kubos ir Nikaraguos. jau 
kelinti • metai kelia koia į Kari
bų salas, tai visi privalome pa
dėti - lO’-ezMentui vieningai gin
ti 'krašto interesus Centro ir 
Pietų Amerikoje.

— Prieš kelias dienas buvo 
nukelti smėlio maišai, nelei- 
džiantieji privažiuoti prie JAV 
marinų štabo Beirute. Vadovy
bė buvo isitikinusi; kad degantis 
pavojus jau praėjęs.

fe

KALENDORĖLIS
Spalio 27: Florencijus, Mante, 

Džiugailė, Eitu tas, Kentminė, 
Ramojis.

Saulė teka 7:16, leidžiasi 5:54.
Oris vėjuotaSj ne toki laitas.

Sirijos prezidentas Asad 
nedaro jokių nuolaidų ir 
neištraukia Sirijos karių 

iš Libano.

INTERVENCIJOS KLAUSIMA KELS 
JUNGTINĖSE TAUTOSE

BRITAI NEPATENKINTI, KAD JAV NIEKO 
JIEMS NEPRANEŠĖ APIE INTERVENCIJĄ

LONDON. Anglija. — Britų 
premjerė Margaret Thatcher 
nepatenkinta prezidento Reaga- 
no intervencija i Grenados salą. 
Savo laiku ji Wash mg ton e bu
vo paskelbusi, kad ii pilniausiai 
pritaria JAV prezidento Reaga- 
no vedamai užsienio politikai, 
o dabar, kai rorez. Reaganas ne
informavo britų anie marinu 
pasiuntimą į Grenada, tai prem
jerė kraioo galva. Jai atrodo, 
kad prezidentas neturėto imtis 
tokio žingsnio, jos visai neatsi
klausęs.

Grenada nriklauso Britų 
bendruomenei

Premto'-ė Thatcher nenaten
kinta JAV marinu intervenciia 
Grenados saloje nes savo laiku 
D’džioii Rritanria davė Grena- 
jn r>oT>riklan<Jornvbe. Britai aTV- 

i mokė Grenados gv^entnius na- 
cirraminti savo konstilueiia ir iš
sirinkti savo wrausvhe. Nors

♦

j vėliau premjeras Gain* buvo 
i nuverstas ir vatdž’oc varna į sa

vo rankas paėmė Maurice Bi- 
«hon. Grenada vis vien pasiliko 

. Britų bendruomenės nariu.
Premjeras Bishop įsileido ku

biečius. kurie jau ištisus ketu
ris metus Grenadoje šeiminin
kauja. Dabar stato ilga aerodro
mą. kuri galės naudoti prieš 
JAV ir Karibų jūros salas.

I Jungtinės Tautos turės spręs
ti. kada baigiasi britu protek- 
ciia Grenados salai. Be to, ko
dėl britai nieko nesakė, kai ten 
koja įkėlė rusai ir kubiečiai. 
Ką britai saikvs. kai iš Grenados 
pradės pulti Ameriką?

Grenadoje dar nėra 
ramybės

Kada trys malūnsparniai 
ėmė George tvirtovę prie

už- 
pat

ANGLIJON ATBĖGO 
OLEG BITOV

LONDONAS, Anglija. — 
vietų valdžios leidžiamo žurna
lo, skiriamo užsieniui, relakto- 
rius gavo leidimo dalyvauti Ita
lijoje vykusioje literatų konfe
rencijoj, o iš ten patys italai 
jį prašcnijgetiayb į A^hgEją.^*

Anglai sutiko Olegą išklau-
■ syti tiktai Tada, kai;- jis pasakė, 
i kad jis pažįsta daųigelį KGB na
rių. dirbančių užsienyje. Vi'ša 
tai gali būti naudingą, bet kaip 

! Bitovas galėjo tuos- agentus paį 
1 žinli, Ar jis;.pats buvo jų drau-

salos sostinės, tai Grenados gas? O jeigu buvo dpaugas, tai 
“generolas” Hudson Austin din- koks iš jo-gali būti literatas? 
go. Kur jis dingo, niekas negali ---------------------
paaskyti. ! —Prez. Reaganas praeitą šeš-

Ne tik “generolas” Hudson tadienį Augusta, Ga., laukuose 
Austin nesipriešino Amerikos 
marinams, pasiryžusiems nu
ginkluoti kubiečius, bet ir kiti 
salos kariai labai mandagiai el
gėsi su Haičio. Jamaikos ir Do
minikos kariais, išsikėlusiais 
Grenados pakraščiuose.

Castro įsakė Kubos inžinie
riams. darbininkams ir studen
tams Grenadoje kovoti iki mir
ties prieš amerikiečius, bet iki 

meto dauguma iškėlė ran
kas ir pasidavė nelaisvėn.

lošė golfą šu Karibų jūros kraš
tų vadais, o dabar aiškėja, kad 
golfo žaidimo melu buvo galu
tinai aptaria intervencija į 
Grenadą.

šio

RUSAI BANDO SUVAR
ŽYTI ŽINIAS

— Prez. Reaganas buvo susi
tikęs su Thomas O’NeiM, Jr., 
Atstovų Rūmų pirmininku. Vė
liau Thomas O’Neill pareiškė, 
kad tokiu metu visi amerikie
čiai turi bendradarbiauti su pre
zidentu.

— Antradienio rytą Grenadoj 
išsikėlė 1,900 JAV marinų ir 
parašiutininkų.

PARYŽIUS, Prancūziia.
Sovietu valdžia jau keliais 
vėjais bandė suvaržyti laisvojo 
pasaulio spauda, bet jai nepa
vykdavo. Antradieni vykusiame 
Jungtinių Tautų švietimo ir j 
kultūros suvažiavime Sovietų 
atstovas ir vėl .pareiškė, kad lais
vojo pasaulio spauda turi būti 
suvaržyta, jei norime išvengti 
bereikalingos įtampos.

Posėdyje dalyvavo 160 vals-, 
tykių atstovai. Sovietų atstovas 
reikalavo, kad būtų suformu-' 
luotos taisyklės, draudžiančios 
spaudai erzinti visuomene. Jis 
turėjo galvoje Pietų Korėjos ( 
lėktuvą, praskcidusį pro Sacha- ' 
lino saloje esančią karo laivyno 
ir aviacijos bazę.

at-

• Morehead Cit)
s.c

Savannah
GA CharlM!**
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— Manoma, kad Beirute JAV 
marinų štabo lauže dar yra 30 
lavonų. Jų 'gali ir nerasti, neg 
karštyje jie 'gali būti sudeginti. J

— Trečiadienį aukso uncija 
kainavo $386. ,

BRIDGETOWN. Barbados. — 
Amerikos marinai ir parašiuti
ninkai antradienio ryte nusilei
do St. Georges aerodrome ir 
užėmė pietinę Grenados salos 
dalį; tuo pačiu melu parašiuti
ninkai nusileido Pearl uosto 
sritvje ir užėmė šiaurine salos 
dalį’.

Vakar buvo paskelbta, kad 
trys Amerikos malūnsparniai, 
pakilę iš Barbados salos, esan
čios toliausiai Atlanto vandeny
ne, nusileido Point Salines aero
drome, užėmė strategines pozi
cijas, paruošė dirvą didesniems 
transporto lėktuvams užimti vi
są pietinę Grenados salos dalį.

Vienas amerikiečių dalinys 
nužygiavo į kainų .pašlaitę, kur 
veikia gana modemiška medi
cinos mokykla, kad apsaugotų 
JAV studentus nuo Grenados 
karių keršto.

Amerikos marinai užėmė Ku
bos ir Sovietų karo centrus sa- 
loje.-Aerodrome dirbantieji Ku
bos statytojai bandė pasiprie
šinti amerikiečiams, bet jie tuc- 

«jau buvo nušauti. Vietiniai žmo- 
‘nės nesipriešino. Jie informavo 
airrierikiečius, kur 'gyveno kubie
čiai. Amerikiečiai juos rankio
jo ir vedėsi į stovyklas.

Sovietų kariai amerikiečiams 
visai nesipriešino. Jie iškėlė ran
kas ir atidavė amerikiečiams 
visus dokumentus. Viena iš 
Maskvos pasiųsta telegrama sa
kė, kad rusai privalo įsakyti sa
los kariams sudaryti naują vy
riausybę. Ankstyvesnieji Įsaky
mai liepė suimti buvusį salos 
premjerą Maurice Bishop. Tik
tai kai buvo sušaudytas prem
jeras, tai Maskva liepė Grenadoj.
buvusiems Sovietų kariams su- taruoju 
daryti naują Grenados vyriau- sąvoka tiek pakitėjo, kad di- 
sybę.

Amerikiečiai suėmė virš 200Įjėgia susitarti, 
kubiečių ir apie 20 rusų. Visi 
svetimšaliai izoliuoti. Amerikos 
kariuomenės vadovybė nori pra
vesti laisvus rinkimus, sudaryti

VALSTYBĖ SKOLINGA
S 1.38 TRILIJONO

WASHINGTON, D.C.— Ant
radieni Senato komitetas pata
rė pasiskolinti dar 252.6 bil. do
lerių, kad būtų galima mokėti 
nuošimčius už valstybės skolas.

Senato komitetas apsvarstė 
reikalą ir nutarė įstatymo pro
jektą pasiųsti į Senato salę, kad 
galėtų priimti ir pasiųsti prezi
dentui, kad iki šio mėnesio pa
baigos pasirašytų šį įstatymą. 
Nieko senatoriai padaryti ne
gali, nes valstybė privalo bristi 
į šias skolas, -kad galėtų mokėti 
nuošimčius už paskolas. Kada 
nors šioms skoloms turės pada
ryti galą, nes jos žlugdo visą 
ūkio sistemą.

HELSINKIS, Suomija. — At
einančiu metu sausio 17 diena 
Stockholme prasidės ' sekanti 
Helsinkio baigminio aktcr-^-35 
Europos valstybių konferencija 
ekonominiam bendradarbiavi
mui. Suvažiavo 35 valstybii»>at- 
stovai. kad galėtų pasikeisti 
nuomonėmis apie artėjančios 
konferencijos darbotvarkę. -

Paskutinė konferencija vyko 
Madride, bet tęsėsi ilgą laiką, 
kol pagaliau galėjo susitarti dėl 
Madrido konferencijos protoko
lų. Visas reikalas ėjo labai lėtai. 
Stockholmo konferencijos pats 
svarbiausias klausimas turės 
būti nusiginklavimas. Bet pss- 

metu nusiginklavimo

džiųjų valstybių atstovai nepa-

— Grenados kariuomenė nie
kur nesipriešino aerodrčmuš 
užėmusiems marinams, betlSt*. 

salos demokratinę vyriausybę ir Georges mieste atkakliai prie-
išvažiuoti. Kubiečius ir rusus šinosi kubiečiai. .

* BERMUDA

/c: t j*
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Havana

O vantanamo HAITI
lAMAICA^"

grupę Amerikos studentų,

CUBA
DOM 
REP

PUERTO 
.RICO

stu-Vakar Amerikos lėktuvai atvežė pirmą 
dejuojančių mediciną Grenadoje, į Puerto Riko salą. Iš ten pasieks JAV.



Naudingi patarimai cr įdomūs dalykai

Pasakiško grožio Vilniaus priemiestis — Verkiai.
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LIKERIO KOKTEILIS250 g. mėtinio likerio, 250 g.

® Pienas vartojamas ir- industrijoj, gaminimui audeklų, alko- hodiaus sintetinės gumos ir dažų.
♦ ~ J ♦

. ijiiHiitt’i; iu Cm 
... ..................* "HU

žiausiai puošia gėlės. Jos pamer-1 kiam.os i žemas vazeles, derinant sp^ves prie indų. Labai ryškių sp<jįvų ir aštriu kvapų gėlės ant į stedo nedėtinos. Naujųjų metų

sviestą. 1 trynį kol cukrus iš-

aiba apšviečiama ultravioletine 
šviesit — apsaugo nuo rakičto.

10. Žmona privalo įimtai išklausyti vyre sumanymus ar pi a- j nūs. Jei su jais nesutinki, tai bandyk rimtai pareikšti savo nuomonę.

tryniuose, taip pat pačios skundžiasi skausmu. Vyrams odos pasigaminimas kai saulėje j nepatinka toks pajuokimas.

I kiaušiniai, • 
JOO cukraus pudros,

vais-!

RIEŠUTINIS PLOKŠTAINIS 2 Šaukštai majonezo,

Kaip paruošiamas šaltų užkandžių stalasŠaltiems užkandžiai t;u |iucš:arras didelis, prie sie-Į nos- pastatytus- stabi> bet galimai paruošti ir mažesnį apvalų sta-’ lą, -prie Kurio-'patogu prieiti iš. visų pusių. Stalas uždengiamas' balta staltiese ir papuošiamas gė- lėmis. Viename stalo krašte (ga-1 Įima m ant atskiro mažo stalelio) j krūvelėmis sudedamos lėkštės,' šakutės, šaukšteliai, stiklinės ir ! stikleliai, pastatomas indelis su popierinėmis servetėlėmis. Lėkš-1 čių skiriama kiekvienam asmeniui po dvi. Peiliai'ant stalo ne-1 dedanti, nes visi patiekalai paruo' šiami valgyti tik su šakute ar Į šaukšteliu. Isdai iudėstomi kairėje stalo pusėje, kad, kaitė ranka paėmus lėkštę, debine būtų ga Įima įsidėti maisto. Ant stalo sudedami ir gėrimai.Tokioms . vaišėms geriausiai tinka įvairūs buterbrodai, salotos. supiaustyti kepsniai, žuvies- ar mėsos užkandžiai, kompotai, vaisiai;.sausainiai, kepiniai. Alko holihių gėrimų duodama nedaug, duodama taip, pat gira, sultys, mineraliniai- vandenys ar vandeniai, ‘ <Stalo papuošimas

ms papras-į kitu spalvotu stikliniu ‘‘burbulu”. Prie eglės šakelių pritvirtinamos žvakute.'.Ne tik stalas, bet ir patys valgiai turi būti skoningai ir gražiai papuošti. Puošiame ne vien žalumynais ar kiaušiniais, bet ir įvairiai išpiaustytomis virtomis ar žaliomis daržovėmis.Iš ridikėliu išpiaustomos želės, šalia jų dedama žalia kėlė., Agurkai supiaustomi duokle, arba, išskobus sėklidę, išpjaunamos pintinėlės, kurios pripildomos salotų. Jei citrinos žievelė išpiaustomu ilgais ruoželiais, atplauta?, griežinėlis bus gražiai dantytas. Iš citrinos ar apelsino žievelių galima išpjaustyti dantytų krašteliu pintinėlę, kuri pridedama salotų ar bruknių uogienės. Tokios pintinėlės labai papuošia kepsnį ar žuvies oatiekalus.

reals): skatina normalų augimą: ir gelbsti nervų audiniams bei raumenims.Rboiiavinas (B-2) gaunamas aukščiau minėtuose B-l produktuose; skatina sveiką odą, plaukus ir nervus.Niacinas (dalis vitamino B komplekso), gaunamas minėtuo- :e B-l produktuose, padeda išlaikyti sveiką odą ir apsaugo ■ nuo pelagros.Vitaminas B-6, gaunamas B-l produktuose, padeda kūne ■šlaikyti reikalingą kiekį druskos ir vandens.Vitaminas B-12, gaunamas taip pat B-J#-4>roduktųose, reikalin- gaš raitdonos;oms kraujo celėms gaminti.Askorbinė rūgštis (Ascorbic acid C) gaunama citrų vaisiuose, žaliose ir lapuotose daržovėje, ananasuose (pineaples), bulvėse ir pomidoruose — padeda Išvengti skorbuto. ■ „ t Vitaminas D. gaunamas žuvies

Reikdingieji vitaminaiNors vitaminų yra tuzinai, bet žmogui patikrintai vertingiausi yrą:Miaminas Ą, randamas apri- kosuose. . morkose, špinatuose,; krakmoliniuose augaluose (bul-■Visais metu laikais stala gra- j vės. saldžiosios >bulvėgįvlkiąušį-į uių gelfunime.’ kepėųįaSę Srijpil -: name.piene — skatina normalų nirimą ir ap-iaugo nuo naktinio aklumo. .. ■ - \ jTiaminas (Thiamine B-l) gaustais galima papuošti-eglės šake- namas mėsoje, žuvyje, paukš-jlėmis, spalvoto blizgančio popž'-f tiehoje, piene, žemės riešutuose' 5 Vitaminas D. gaunamas žuvies riaSrs juostelėmisf"a/'fre^'vtežrtR <p^atiutšj''‘ii?’;^ūd&iiiįose ' tėe- pūkuose, kepenyse ir kiaušinių

Dešimt prisakymu 
žmonomsVienas žymus rašytojas, kuris gerai pažįsta žmonių santykius, paduoda štai kokius patarimus žmonoms:1. Žmma privalo kreipti dėmesio į savo drabužius, taip tartum ji būtų nevedus, blogą ppu dį daro to moteriškė, kuri vaikšto apšepus, suplyšusiom kojinėm^ išsidraikiusiais plaukais.2. Laimė negali būti be geros sveikatos. Toctėl žmona privalo, mokėti atsakančiai virti.3. Kuomet vyras yra namuose, nereikia jam pasakoti visų naminių .“triubelių”. Tegul vyras bent namuose suranda ramybę ir smagią valandėlę.4. Nepatartina' daryti piktų pastabų apie vyto gimines arba draugus, nes tas gali sukelti įvairių nesusipratimų.5. Neremia išmetinėti vyrui, kad jis nemoka rėdyytis, jog kreivai užsirišo ‘‘necktie", arba atsiduoda degtine.

. fcronę aoJ self-surik ic
Nod freezing temperatures. All serkx s enemies to i
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nesutikdama su juom nebandyk prieštarauti. Parodyk šiuo atžvilgiu taktą ir skirtingos nuomonės toleravimą.7. Gavusi nuo vyro prezentą, padėkok jam širdingai, nors patsai dalykas tau ir nepatiktų. Nereikalauk per daug pinigų savęs apdabinimui.8. Nesijuok iš vyro, jeigu (jam kur nors nepasiseka arba jei

had ei

fene $27,000,000 irom tbe 
■Mioeo c£new American*.

s

1P0 g. miltų, 
Van Bijos.Gerai ištrinti sukti, dedant pošaukštą cukraus, aitrins. Viską ištrynus masė pasidaro puri;’supilti vaniliją i r. sukapotus smulkią! riešutus. Gerai išmaišius, sudėti išplaktus baltymus ir miltus. Tešla supilama į vafliais išklotą kepimo skardą. Kepti 40-50 min. vidutinio karštumo krosnyje. Iškepus, apibarstyti cukraus pudra.

I 
i 

. ’9. Neprimink jam apie praei
ties nepasisekimiis ar klaidas. 
Erzeliai dėl įvykusių praeityje

• Kepant sviestą, jis praranda savo vertingas savybes. Kepimui geriausiai vartoti aliejų ar margariną.
♦ * r® Kadangi seniau buvo manyta, jog bitės teikia medų ir dievams, tai užmušti bitelę skaitėsi dideliu prasižengimu.

t Iš okupuotos Lietuvos vis f ateina liūdnos žinios apie besaikį girtavimą, nemažesnį kaip karo metais, nes dabar yra degtinės. Jei kadaise vysk. Valančius sėkmingai kovojo su šia nelaime, tai ir mes sutartinai veikdami, galime daug padaryti. Senovės lietuviai gėrė ir svečius vaišino gira. Duodu duoninės giros receptą: Džiovintos ruginės duonos riekeles bei plutas užpilti verdančiu vandeniu.’Kai atvės, perkošti, įdėti truputį cukraus ir mielių, laikyti’ šiltoje vietoje ir rauginti 12 valandų. Kai išrūgs, vėl perkošti, supilti i bonkas arba stiklainius ir Taikyti vėsioje vietoje.

I l šaukštelis garsvyčių, 
šaukštelio česnako,

1 puodelis virtų pjaustytų 
šrinspų,
Vi puodelio supiaustytų agurkų,
1 šaukštelis pinu šlyto svogūno.

Sumaišyti varškę sa majone
zu ir pamidorų koše, sudėti garstyčias, česnaką h- svogūną, agurkus bei šrirmus ir viską gerai išmaišyti.

AGURKŲ ŠRIMPŲ SALOTOS3 uncijų ‘‘cream cheese” pakelį,
no sulčių, 3 šaukštai citrinos sul
čių., ledo.• Iš keturių svaru vynuogių, galima gauti svarą razinkų.

Magdalena šulaitienė

Dr. Birutė Pumputienė praeitos savaitės pabaigoje, susilaukė- pasaštunto svaro sveriančios duikrelės. Džiaugiasi ne tiktai jos vyras Klaudijus, abiejų motinos, bet ir dėdės Skripkai.! BIRUTĖS KALNAS PALANGOJE IR JO NUOSTABŪS VAIZDAI
Kur praeitis Tcalba [ mus jai gėrisi tos mūsų padangės .Jau senų senovėje žaliuojančių pusių paunksnyje -susirinkdavo čia lietuviai garbinti prigimties galybių Čia jie guosdavosi dievams, rūšČioms dienoms užėjus: čia į kovą eidami, melsdavo palaiminimo savo ginklams. Jų maldoms pritardavo Danguojanti’jūra, nerami rr nenuilstanti, kaip žmogaus širdis.- Vaidilučių giesmės plaukė, susiliedamos išviefl su pušyno gaudesiu. Dangun kylą nuo aukuro dūmai traukė mintis žengti už paprasto matomojo pasaulio...Ilgainiui, senovės aukurams . užgesus, vaidilučių giesmėms nutilus, atrandą vėl žmonės tėvų mylėtąjį kampelį. Gyslotomis nuo darbo sųkietijusipmis rankomis rita jie ant pat viršaus plytas, rąstus ir akmenis ir stato namus tam, kurs pasigailėjo šio pasaulio mažųjų įsakymais 

sulygino vi»ais ir visus lygiai 
pamilo. ' •

Praslinko daug amžių nuo tos 
didžiosios meiles apsireiškimo. 
Nesuskaitomu*, kartus žydėjo 
čionai žolynai. Vėtraiaužų vie
toje dygo ir augo nauji medžiai, 
ir ttems supuvusi augo dar kiti... 
Bet ir šrindien pušyne vėjas liūd i 
nai tebegaudžia, ir jūra vit, ne
ramiai tebebanguoja, ir vargdie
nių ašaros tebesima išo su jų pra
kaitu. ir žmonių krūtinėse tebe- 
rūsi su senovės aukurų liepsna 
lygūs vargai. Ten. kur plunks
notos pusių viršūnės kartu sų 
aptiesutiomjs Įmainą • samanomis 
ir ždlyitais, tarytum, tirpsta jū. 
ros ir dangaus žydrumoje — ten 
ne tik mažųjų širdys tebeieško 
nuraminimo, ten žmonių engė-

rimtąja grožybe.Pusys gaudžia. Jūra banguoja. Vėjas purena kranto smiltį. Baltosios žuvėdros skriedamos pamirko sparnų galelius melsvose bangose... Toli toli aušta saulė, nešanti lygybę ir laisvę, ardanti priespaudos ledus.

j Į k
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Amcnca wiir wx Pavroli Savings Plaa.

Fridav, October 21. 1983
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• Daug bičiuBų prie valgio, bet nelaimė ištiko, nė vieno nebeliko.“ATEITIES ŠEŠĖLIAI”

av. <>ctotK

Ateis laikai, šviesios gadynės,
Tikroji laisvė vėl užgims,
Laisvai alsuos visu krūtinės, -fe '
Gražia-i gyvent pasaulis ims...

Nutils žmonių kova kraujuota, 
.Gražiu darbu laikai nušvis
Ir laimė vėl spindės^auksuota, 
Ir šviesą žmonės tada išvys.

Ales džiaugsmo vėliavą matysim, 
Linksmai ji saulėj plevėsuos... 
Mes jai skausmus savus sakysim — 
Ji mus iš vargo išvaduos...

Paskubs iš ginklų plieninių 
Paminklą liūdną pastatys 
Ir ainiai laimingų gadynių 
Jame baisybių daug matys.

Kur šiandie niūkso tik kapinės, 
Aukšti javai ten. sužaliuos. 
It jųjų varpos tos auksinės, 
Praeiviu širdis sau vilios...

Pasklis skambi daina artojaus.. 
Tik plauks aidai gaidos linksmos. 
Ir niekaš nebijos rytojaus. 
Laisvoj padangėj Lietuvos.
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Algirdas MOSišs*KAS 'LIETUVOS ATSTOVO PASKYRIMAS:‘ plaukiant laiveliais jūros pa-'; kraičiais, į “baerči”, tai yra į arbųzų ^ir "metanų platacijas. Kur nenorėsi madonų' Žinoma, noriu, j Motincs: atsiklausęs, ir gavęs kiek pinigų, sutemus išplaukėm 'keliolika irkluojamų laivelių viehą ypatingai tamsią naktį., Bangų beveik jokių nebuvo, ramiai yrėmės kokias tris ar ke-

i: (Tęsinys) ; į J■ Ukrainos kaimiečiai, atsimenu, tais laikais dar gyveno labai pasiturinčiai, švariuose savo baltuose nameliuose su šiaudiniais stogais, vadinamais “Cha- ta“. Ypač prisimenu vieną vasarą, praleistą kaime, -kuris va dinosi Novyje-Set^ary, Poltavos gubernijoj, prie Vojkslo upės. Namai labai storom sienom iš drėbto molio, per kųrias-Našaros’ turias valandas, ir jau po vidur- metu neįeidavo karštis, mažais, nakėio atvykome į ‘"bashčį”, — langučiais, dažniausiai plakto1 pasirodo, vogti tų arbūzų ir me- rąolio -grindimis, milžiniška ke7 p’mo krosnis kampe. Kas savaitę šęųnirnkė visus namus š vidaus-ir iš oro baltindavo ka’kė- mis.iOgp-ie nadiro, tarp ir Lietuvoj, darželis, sū gėlėmis. Vyrai ir merginos aukšto ūgio, dailaus šudėjinpci,; it iš viso labhi gražūs žmonės. Kjįyvi^. linksmi, mandagūs'; Į tą krosnį, ją kaitinant prieš duonos kepimĄ, ..įdėdavo šviežią-, pieną -molinėj -pĮta- dynėj, ir Jisai tapdavo ruža'vos spalvos, tirštas, ypatingo skonio, labai skanus? Vadindavo5 tą pieną “toplenoje moloko“ (lie- tuviškčujbūtų “lydytas pienas’’), irgįtviėna iš gastroiiomiskų ukrainiečių špecialj'bių. Žmonės gyveno ger§i^ puikiai maitindavosi, f-mėsbš. 'netrūko, žuvies, paliukų, . ir, be to,, turėdavo gausybę vaisių.. Slyvos, persikai, žibrikošai buvo įvairių rūšių, -?ypa tingi, didėlį,hp ypač nepaprastos būdavo; įvairios . vynuogių: -rūšys. Po bolšeyikų rėvo- v . ,, ...... .Uncijos'/ Suardžius jiems ūkiof '1^ - ^»iau-gyvęniųią rrpąkeliamomis sun-1 kiomis duoklėmis valdžiai, uk- rainieeiaį ;nįiskurdo, ir prasidėjo -badas. Taš badas kilo ne dėl nėderHaus, kaip . biivo 'skėlbia- nĮa,ė 'bet --dėl valdžios imamų duoklių, kurias reikėjo pusdy- kąr/ir nepakeliamais kiekiais teikti,:? ; -;; >. ■ m 1.. > kNuvykaiije tą vasarą | tokį nedidelį'jūros uostą irižvejų miestelį, arba tikriau, sakant, kaimą, Bęrliąnską, -.prie Azovo jūros, mirxgi susirinkimai, kurie nie- Kokie gražūs, liko pas mane tos kuomet nesibaigdavo, o mokslo vasarbš?'. prisiminimai dar šiari- nebuvo. Kartais valdžia iš'l-eisda- <b^w^atcfe.gąjntos,:tbš jūrps; to j vo potvarki, kad mokyklos už- permątomoį rąmaus jūros vmi-' .daromos keliems, mėnesiams. denšr; fee < jokio' jvįjetib? Motma.'' :Ta^i įketks' ten mokslas', kai mo- išsinubincdąvp^ki^dų, bet į|iba| iki4i|in^į baįsavįmoĮ'keliu, pa- šva^’’ ^ejo^namėfj. Mūšų ■'šėi? tiems lėidžiama Dusfe^yti mpks- ririmiik&;ūšpyšeilis- 'žmogūs,--; $ū 16 įpreigramas? patiems-'tvirtinti ki^^p.^eš-grėitaif^Įsidraugą^i jięmš simpatiškus mokytojus \tame,?^paklaųše ^.nšsįęs'’. vieną; -(ariia; ą,taįešti jiems nesimpatiš- dieŽąę;4?■^aš/n^nOnų. dalyvauti kits)-, nebebuvo jokios draus- vįsp.->kašh64bengiamoj 'iškvtaj, mės...Atsimenu, kai visi nubal-

tanų. Tyliai, kad sargai netižo girsiu, prisikrovėme pilnus maišus, nusinešėm į laivelį, ir vėl nuplaukėm į kitą vietą, kažkur netoliese; ten vėl prikrovėm pilnus maišus .prinokusių saulėgrąžų, kad būtų “semiačkų”, be kurių ukrainiečiai negalėda- j vo -apsieiti.! Laimingai grįžome namo tiktai rytą. Vėliau paaiškėjo, kai mes jau rengiamės iš-J to kaimo išvvkti, kad tas kaimas buvo garsus banditų lizdas, kuris gyveno ne tiek-iš žvejybos, ar žemės ūkio, kiek iš: plėšimų j ineo°- 
a. w -m. — I*-* w ' I 1 tartimų apylinkių, kaimų ir dvarų. Jie darydavo ginkluotus už- ;puolimus', bei- apiplėšimus, ir žmones stebėjosi, kaip mes galėjome pas tokius banditus ap- įsigyventįj. O mums ten nieko ineatsitiko, motina .-buvo su vi- •saiš mandagi, teisinga, ir visi ikaimynai buvo su mumis mandagūs. -.'' Su maistu Charkpve darėsi

I

• Alpių ‘kalnuose yra 4 tune-' ,susisieks su Italijos, Prancūzi-ministeriais šiam įvykiui; pagrindinai apsvarstyti'-ir /mitėrif, kas po šios tragedijos rė&es to- ' liau daryti. ^ .. . ■
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Komunizmo statybą remiasi vergų stovyklų sunkiu darbu
savo prieš matematikos ir gramatikos dėstymą, nes jų BeIr staigi naujiena. Bolševikai paleido visus austrų ir vokiečių karo belaisvius, o jie suvažiavę į miestus, laisvai vaikščiojo po miestą, dar su savo kar skem uniformom, vieni įstodami į raudonąją armiją, kiti įsitaisė įvairiose įstaigose, ypač rusiškai supranlantieji slovakai, čekai, bu'lgarai, lenkai. Bet keletas lenkų, buvusių. Austrijos armijos karininkų, kilimo iš Galilėjos ar Krokuvos (buvę gimnazijos mokytojai) kartu su vieti-

timis siausdavo dar ir paprasti vieną labai elegantiškai apsi- bandilai, kurie įsiverždavo į bū-rengusį dar jauną iponą. Jis dėtus, reikalaudami pinigų, brang- vėjo elegantišką apskritą ski-y- akmenių. Kartais nieko, o kartais ir visus išžudydavo. Buvo ■labai povojingi laikai.Mūsų .daugiaaukštis namas Čaikovskio gatvėj buvo pats paskutinis. Toliau prasidėdavo jau tušti plotai, ir ten,: visai at-, skirai, stovėjo laibai didelis daugiaaukštis namas, dideliame tuščiame plote, prieš dar didesnę aikštę.

KAIP AUGALAI KOVOJA 
UŽ SAVO GYVYBĘIr mažas augalėlis visokiomis priemonėmis bando apsaugot C savo gyvybę hup slankiojančhf Kongreso susijaudinimą, | priešų. -!ViėriA jų išaugino aštriu^ ęįygijy^ ^aįp agrestaiįakaciją. |Clti tūri delgį^nciug irtiltellys, kfcip į>av. dilgėlė. Tre; ti išleidžią riūodūs, kaip amerikiečių “poison ivy’\ arbf kai* kurie grybai.- Yra tokių, kuriuos- savo apsaū'gai tūri labai r.ema* tanų kvapą. į.Tai yra ginklai ūpo žolėdžių: gyvūnų. Bet daugelis vargšų aur-»-. galų neturi jokios apsaugos - jfe buba naikintojų malonėje; p- Kas gi jiems belieka daryti? Ab-"-' pasidudti likimui? yisaj ne. Jie — turi kitokią savo giminei apsauį"'* gą. Tos žolelės arba gėlės paĄ-'" skleidžia daugybę.sėklų, kad ne- sustotų rplėtbjnnašįs, kad jų rūf- ' šiš-. pUsiliktų ant žėtnės paviry"- šiau$. ? . į -•Tuo bųdiį vįencs žolelės įpirštą suteikdamos gyvybę kitoms"" 

jr b(Mu Jfesiąši atkakli kovai ?'"

SUKRĖTŽ VISĄ AMERIKĄWASHINGTON, D.C.— Prez. Reagano administracija tuoj po JAV marinų stabo Beirute išsprogdinimo, pamačiusi didelį viso 1 ėmėsi labai skubių žingsnių, kad šis įvykis nebūtų įveltas į politikų. Tuoj <po įvykio, prezidentas paskambino Atstovų Rūmų daugumos vhdomui Thomas O’NeiH ir Senato daugumos va

Prastai buvo ię su mokslu. :\ Suirutė plėtėsi ir apėmė mokyk- į įėm lenkų pajėgom atidarė lendąs. Pradžioj įstojau į trečią kų dėstomąja kalba gimnaziją, •gimnazijos klasę,; su rusų dės-] ir tėvai mus ten patalpino kaipo tomą kalba. Paskui buvo įvestai į viėnintelęfmaždaug tvarkingai ukrainiečių dėstomoji kalba J veikiančią gimnaziją.kurią pramokome iš kasdieninio gyvenimo. Paskui prasidėjo visokios reformos, padidėjo mokytojų areštai^ jų atleidimai ir net sušaudymai už neva kontrrevoliucine veikla ir t.t. Gimnazijoj vykdavo mitingai, triukš-
Mieste naktimis neramu: tratėdavo'- kažkur kulkosvaidžiai tai vienoj, tai kitoj vietoj, nežinojom dėl ko. Sakė, kad žmones šaudo; kiti sakė, kad įvykdavo banditų išpuoliai. O kai pasikeisdavo valdžia, kas įvykdavo kas pusę mėtų, tai gatvėse ant medžių ir ant stulpų matėsi pa- į karta; .daugelis v vyrų. Baltieji kardavo-'komunistus, ar kohtr- revoliucijbj įtariamus. Nebuvo jokių teismų, kariškiai daryda-j --vo tai pagal savo nuožiūrą!?'Mes, vaikai,į -toli nuo namų "netė dienos metu vengdavom - eiti; n’ęs -galima buvo pakliūti-..įkokį- susišaudymą, ir be jokios.įoltės.gauti galą. O, be.tp,.nak- , mautais ant šautuvų, vesdami

bėlę. Užpakaly, su revolveriu rankoj ėjo komisaras, ir- jiedu su tuo ponu balsiai ginčijosi. Komisaras liepė eiti per lentą, virš- duobės, o tas ponas, matyt, nujausdamas, kad bus sušaudytas, labai priešinosi ir -ginčijosi. Aiškiai girdėjome jų kalbas.“Draugai, juk aš gi esu komu- 7 nistas, juk aš esu komunistas;, šaukė tas ponas. Vistiek jis. tu- Tenai bolševikihečiu buvo įsiį rėjo žengti per tą.lentų“ sįurndb- taisiusi Čeką, arba kitaip ta: mas ir, mums matant, Ijųvp kopiant, bolševikų .politiųė policija misaro nušautas į pakaušį įie- ir kalėjimas. Jos .viršininkas liais šūviais. Nušovęs, komisa- buvo tūlas Sa j enk o, sadistinių ras pasakė prakalbą,’ kreipda- polinkių. Tą pavardę gerai atsi- masis į visus žiūrovus iš. langų menu. Pačioje aikštėje’buvo iš-, ir balkonų, ir jo balsas aiškiai kasti labai dideli grioviai, pla- visur buvo .girdimas? Paaiškino, lūs ir gilūs. Gerai pasakius, tai kad buvo nušautas piktas spe< buvo labai ilgos Ir didelės duo< kuliantas ir kyšiniskas, Bet*- vi- bėst su kai kur pgf jas penm.es-J tomis lentomis. į "?tie grioviai tapo aptverti spyg-. r ‘: \ būdavo užkasami naktį sušau;- ten apačioj darosi, .pabalo-kaip

Į dovui, kurie pareiškė, kad Beiruto įvykis tuoj bits iškeltas Ji Į Kongrese. O’Neill šį; įvykį pavadino tikra Amerikos tragedija, 
o Howard 11. Baker pasakė, jog įįt šiuo kritišku Ifciku jis laiko"sa- 4 vo pareiga saugoti, kad šis įvykis nepavirstų į “‘politinį futbolą“. ;Senatorius Charles H. Percy (R., Ill.) išsireiškė,!khd ši Amerikos tragedija iškels aikštėn tokių faktų, kurie be viešos -įtrį* tikos neapsieis. Senatorė Nancy L. Kassebaum (R.f Kanr) yieįįfai- paklausė, kaip ainęrikfė- eiai išlaikys savo kantrybę. .' / ■*- - -""C* L * - • .Valstybės sekretomiš. - George - Shultz pareiškė (ne viešai), kĄd. jis tuoj pat vyiks į Eurcpą, kūK -- - ...j i,. .. . ; x -susisieks su Italijos, Prancūzių -.Bai, kurie jungia Prancūziją S*J„ , jbs ir Britanijos užsienio- .reikalų'&vėįcarij| šu Italiją irAųštirija.’
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> UTĮSRATURA, lietuvių Hterctflros, meno Ir mož*L 
IJM Įn. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet ne*en*tą» Vintt 
Krėvė*, I$io šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoi 
J. Raukfio, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* ir 1 
Mefiau* įtrripanlai bei įtudijcs, Iliustruotos nuotraukom!* k 
M-K. čiuriiohio. M. ŠUeikio, V. Kašubo*, A. Rūkžtelė* ir A. Varw

> DAINŲ ŠVENTOS LAUKUOSE, poetės, rašytojos h tn 
tfnll lokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie datai 
ivėntee bei jų istoriją fc eigų. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiem*, gėrintis autorės puikiu atūiurai ir surinktais duomeniml 
bd užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja W.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraty 
tai Tuok Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne tarnai 
gyvenimo bruožų apraJyma*, bet tiksli to laikotarpio buitie* Mte* 
ratttrinė atudija, fuakirrtyta skirsneliaia Tą 206 puslapių knyga

#3oml*d partfyt* itndij*. apie Rytprtriu*, remlantig Pakahiėf to

rnaičiai* bolševikų okupacfjoe metai*. Knyga turi 234 pualaplua 
bet kainuoja tik W. f - ■ »

' ~~~ .'i
> JULIUS JANONIS, poetą* Ir revoliudonierine, neeupraa

TvrgJo Jaifrutkp knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poo 
«Ųą. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogau* tebea 
Knyga y*a <fid*Ko formato, 265 puslapių, kainuoja fti.

5a. >. VaJteSI

skrybėlę, kuri buvo ant galvos 
gyvo žmogaus (o dabar tas žmogus. po žeųie)man pasidarė la-1 bai -baugu. Tki “šios dienos zry^- ’ kiai matau- priėš save -$f"atty bėlę; ■ ■.; ’ (Bus daugiau)

■ r < .

BU©

,es-k sos kalbos mums .-neteko-.išgąsti, Tas namas ir nes į balkoną ibW° taahcr'-bė-! .-X -j vaS; labai susijaūdiiięsj •"kšrisį: liuota viela.; Tiiose grioviuose išgirdės šuvius ir. pamatęsįkęs-
1 'dyti žmonės. Dienos metu nie- drobė, ir drebančiomis ranko- ko nesimatė. ; mis mus pavarė iš jfo balkofto įBet kartais ir dienos metu, butą. Mums, vaikams,. žmonių, viešai aikštėje vykdavo koks' sti- ’j sušaudyto as nėdabė^ei^įčr. įąpm šaudymas. Mes, yaikai, ir kai- džio. Keista šū vą3į^'ps^ąh'ol&-f mynai iš balkonų žiūrėdavom į gija, mums: buvo Tjdehi&vtaėt': tas egzekucijas. Gerai atsimeni! linksma ir kartais'įlet' jų^^ga;’; ypač tokį .atsitiki-ųią; kai; vieną Bet tėvai baisiai.'^ajidtadsi^ąi-- .saulėtą dieną, vasaros metu,liš??matė žudomusėjo iš čekos namo keli ginkluoti kareiviai, su durtuvais, už-_

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

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

- Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

-Maistas iš Europos sandėlių.
MARIJA NOREIKIENĖ

.^jUeiiiiinTiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiuiiiu?

| SIUNTINIAI Į LIETUVA
f; į; Cosmos, Par cels Express Corp.
I - ' MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

| > 2b01’-W..69tlt St, Chicago, HL 60629 ♦ Tel 925-2737

■ u
18

f

, < JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, I1L

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

1Atdara šiokiadieniais nuo

Sekmadieniais nuo 9 yaL ryto iki 8_:30 yal, vak,
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkasTeL 476-2206

Kai už kokio; pųsvąiąndžio, vėl -paslapčiomis .išėjome -į fiaį-: koną, lavonas, jaii4įbu.vb,\'pąkąą< tas ir tik netoli,- duobėj, .matešį- toji, elegantišką apvali šiaudinė skrybėlė. Ir tiktai’pamatęš-’tą-

yra seniausia, didžiausia ’ Ir >tnrtin4iaesii 'lietuvių fraternalinė 
organizacija, Uetuviams' ižtikihiai tarnaujanti jaū per 21 mietus.

SLA — atlieka kultūrinius- darbžį gewi fr .kitiems, kurie tuos 
■7- /?>, dart^'^rl>ą,.''j-; j-5, ; _ : ’ •
SA -1 išmokėjo‘aŠTOONK ffWGNUS. dolerių 

apdraudų; savn nariarns.-
SLA — apdraudžia ■ pigiausiomis 

nariams-- patarnauja. ĄįkSavi 
Kiekvienas’Befeyi* « .lietu’

• .. >. Susivienijime ąp^idrąttsft
; SLA — gdr^ ų<^-jr

- < ’..X •
- SLA' neieško pelno, 

tjpagfin'du.
draugas gali

.i •
a apdnudk. 'Endowment •

iELM i ll I I i I i I 111 2 1111

lui LIUDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip'

tr patarė mnrns toliau studijuoti.
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NAUJIENŲ rištinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniux,

Sveikiname prezidentą Ronald Reaganą, 
pradėjusį valyti Centro Ameriką

Vakar pranešėme Naujienų skaitytojams-, kad JAV 
marinai užėmė Greiiados salos aerodromą. Grenada yra 
Karibų jūros sala, toliausiai išsikišusi į Atlanto van
denyną. Praeitą savaitę Grenados saloje ėjo didelė suiru
tė. Pirmą savaitės dieną buvo' atstatytas buvęs salos 
premjeras Maurice Bishop. Jis ne tik atleistas iš pareigų 
betuį’n^uj^f sudarytos'.kariškos4 jty^idūsybeš’’ be jokio 
teismo išvestas ir sušaudytas, ftą pat bytą* buvo sušaudyti- 
keturi Grenados vyrUušybės ministerial, pritarę prem
jero Bishop politikai.- :

Sušaudžius ministerius, kariuomenės vadas Hudson 
Austin paskelbė karo stovį, o. pačioje sostinėje paskelbė 
apgulos stovį. Uždraudė žmonėms išeiti į gatvę. Visoje 
saloje paskelbė jaunų vyrų mobilizaciją ir įsakė kariams 
šauti kiekvieną, kuris St. Georges mieste po 10 valandos 
vakaro drįs išeiti į gatvę. -

Grenados saloje dabartiniu metu gyvena virš 100,000 
žmonių. Salos gyventojams britai paliko pačių žmonių I 
paruoštą konstituciją, įstatymus ir premjerą Gairy, kurio 
vyriausybė administravo salą penkerius metus. Saloje 
atsiradęs Maurice Bishop, nepatenkintas konstitucija, su
ruošė perversmą ir valdė salą beveik 10 metų. Premjeras 
Bishop pakrypo į kairę ir pradėjo tartis SU Castro. Tas 
tuojau pasisiūlė padėti BishopuL Jis pradėjo statyti di
delį. aerodromą, kurį planavo ir prižiūrėjo Kubos inži
nieriai. Kubiečiai nuvežė į Grenados salą didoką būrį So
vietų specialistų. Grenadoj gyvenantieji amerikiečiai 
klausė, kuriam galui Castro inžinieriai stato aerodromą 
dideliems transporto lėktuvams? Prieš ką tie lėktuvai 
bus nukreipti? Saloje gyvenantiems amerikiečiams už
drausta iš Grenados išvažiuoti ar išskristi.

Premjeras Gairy buvo pašalintas, bet M. Bishop 
premjero Gairy vis dėlto nesušaudė. Tuo tarpu kariškoji 
Hudson Austin vyriausybė įsakė Maurice Bishopą su
šaudyti. Kas yra tas Hudson Austin ? Kas tam kariuo-

I menės vadui įsakinėjo? Kam jis kiekvieną vakarą duo
davo saVd darbų atskaitą? Paaiškėjo, kad įsakymus gen. | 
Hudson Austin gaudavo iš įtakingų Castro pareigūną ir 
iš Grenadoje koją jau įkėlusių Sovietų agentų. Naujai su- 
daryto# Hudsono Austin vyriausybė atskaitomybės įie- / 
davė salos gyventojams, o ją davė tik saloje koją jkėlU- 
siems Maskvos agentams.

Apie jokį salos gyventojų darbo sąlygų pagerinimą 
nauji valdovai negalvojo, bet jiems rūpėjo karo jėga, kuri 

i pajėgtų ginti valdovus nuo žmonių padpiktinimo. Gre
nados gyventojams buvo aišku, kad saloje susidarė jėga, 
kuri klauso ne salos gyventojų pageidavimų, bet Kubos ir 
Sovietų agentų nurodymų. Saloje gyvenantiems ameri-[ 
kiečiams buvo aišku, kad sala, išsilaisvinusi iš britų, pa- Į 
teko į Castro ir Andropovo agentų pasaulį.

Sekmadienio rytą saulė dar nebuvo pakilusi Beirute, I 
kai ten įvyko sprogimas, atėmęs 217 marinų gyvybę. Iki 
šio meto dar neišaiškinta, kas išsprogdino JAV mariną 
ir prancūzą užsienio legiono karių štabus, šie reikalai Į 
buvo neaiškūs mums, toli nuo Beiruto gyvenantiems, bet Į 
jie buvo aiškūs Libano gyventojams. Jiems buvo aišku 
kodėl Sirijos karo jėgos nesitraukė iš Libano. Jie suprato, 
kas ginkluoja Arafato palestiniečius ir siunčia prieš 
Amerikos marinus. ; , _ .

Prezidentas Reaganas, sukvietęs Saugumo tarybą, ateivius siųstu petici-
turėjo spręsti, kaip greičiau sustiprinti Amerikos karo *^.ir JAV prezidentui-, 
jėgas Libane, kad butų galima atstatyti Libano ginkluotų )raiant kad jis sustaMyW. 
jėgų pajėgumą ir ryžtą ginti savo žemę nuo modernios dra|į8tiną bendradarbiavimą >u 
invazijos, kaip gintis nuo modmių kovos priemonių ir | iovietito-mis įstaigomis, ruo- 
nuo barbariškų kovos dėsnių. . '

Prezidentui Reaganui nebuvo laiko spręsti, kas svar-

ALTo pirm. dr. K- šidlausko pranešimas
4VT v*.. . ’innn t* j. toausiems pastwwypes ramųAirio suvažiavimui 1983 m. spalio 22

akciją, pagal csauras aplin
kybes, gana plačiai ižvysfė AL-

I f o skjTiai, ypač Gicęra, 11!.,* 
skyrius. F 

Sukti rt's Lietuvių Teisėms 
Ginti Komitetą, jo pavedimu,- 
1AV LB krašto valdybos firm, 
dr. A. Butkus ir ALTo atstovas 
.am. dr. J. Prunskia š.m. birže
lio 3 d. linkėsi Kirkland Ei h s, 
..ikages advokatų firmoje, kuri 
labai sėkmingai pasireiškė L. 
Kairio byloje, aj)tarti būdus i. 
sudaryti akcijos planus, ginant 
lietuvių JAV piliečių teises nue 
ne.eisrinų Te.smgiiino departa
mento OSi įstaigos apkaltinimų.
3. Lietuvos Pasiuntinybės ramti 

remonto užbaigimas
Kaip Tamstoms žinoma, praei

tais rnetais jau velkė bendras 
JAV LB ir ALTo komitetas, pir
mininkaujamas dr. Jono Genio, 
patalkinti Lietuvos atstovui dr. 
St. Bačkiui, sutelkti reikiamas 
Lietuvos Pasiuntinybės rūmams 
Vašingtone restauruoti lėšas. 
Aukos buvo siunčiamos tiesiog 
į Lietuvos Pasiuntinybę ir jos. 

iant tas vadinami) karo ausi-. būvo gana gausios, nes iki pra- 
_______ __ _ ___ _ -___ ___ taltėliu byfes. ALTo škyririTju- eitų metų pabaigos šiam reika- 

biau: žudynės Libane, ar skerdynės Grenados saloje. Pre- į7° .^rupinh tokių rtšftjj^vyz- lui jau. buvo suaukota apie 90,- 
ddentas aiškiai matė, kad laisvai pasaulis ilgai ginei-1 ir ^iKahnga Wtoratoja. 000 dolerių. Vienok, pagal ar- 

iosi, ilgai pilstė iš tuščio Į nepilną, Ieidb: šiaudą skaldyti. . ....
i smulkesnius šipulius, kada už geležinės uždangos^ėjo j tints'Amerikos mędiėiįi^š studentus, kuire iūf^shiš 
pasiruošimai karui. ' | Si« Georgės paslaitese>įKeifgtoje hlod'emi<5jė nwk^kloje.

, y kreipti visas- jėgas į Artimuo-
riutš Rytus Sdriętų agentus knaisidtfe pačibje
Amerikos pašonėjVisl turime džiaugtis, kad ilgų jiarbn 

|yąląndų išį^MAt^hį^^^ėntui.iRėagąnūi ąplĮhr-
SkAir--jis ryžosi įšak^tipirmon eilėn apvalyti Centro Ame
riką, o tada bus galiiha?'sukaupti visas jėgas ,ji; 
smūgi didžiausiam žmonijos priešui. Apsvarstys klausimą

(Tęsinys)

Dr. KaZys Sidlauskas

šių mėty pradžioje Jungtinis 
?ahal liečiu Komitetas Vašing
tone buvo nutaręs paskatinti pa-

remonto darbams reikėjo sutelk
ti 120,000 dol. sunją. Todėl ko- 
mrtetas nutarė rinkliavą dar pra
tęsti iki 1983 m. gegužės 1 d.

. Komitetas buyo sudaręs cent
rinę auktt vajaus komisiją, su
rinkti rūmų remontams trūks
tamą sumą, kuri 1983 m. vasa
rio 15 d.» sueirinktisi ALTo pa
talpose Čikagoje, pasiskirstė 
sekančiai pareigomis: pirm. inž. 
Jonas T aland is, vieepirm. inž. 
Gražvydas Lazauskas ir dr. Jo- 

i fias Valaitis, sek. Juozas Ivanaus
kas ir narė Kazimiera Leonai- 
tienė.

Toji Lietuvos Pasiuntinybės 
rūmų restauravimo komiteto va
jaus komisija 1983’m. balandžio 
10 d. Čikagoje buvo sušaukus 
Amerikos lietuvių organizacijų 
atstovų konferenciją Pasiunti
nybės rūmų reikalu, kurioje bu
vo atstovaujamos bent 38 orga- 

i nizacijbš.
Vajaus komisijai pavyko sėk

mingai užmaigti trūkstamą lėšų 
sumą, nes iki nustatytos 1983 to' 

' gegužės 1 d. Pasiuntinybės rū- 
' toų restauracijos reikalams pri
siųstos aukos perviršijo numaty

mą 120,000 dol. sumą.
Patį Lietuvos Pasiuntinybės 

■ rūmų restauravimo komitetą ne
numatoma likviduoti. To komi- 

1 tėtė tėchitikihė komisija dar ne
ito užbaigusi rūmų išorės apdai
rios darbų ir neišleistas ruošiamas 
» feiatoys.

f 'ii * , ’ t
Prezidentas atkreipė dėmesį į kbvas ArtimtfOšg | 

Ittrose, bet jisnegalėjo leisti Castro ir Sovietų agentams i 
stiprintis- Centro Amerikoje. Parūošths’jėgas jis. išsiuntė 

f į Artimuosius Rytus, bet geriausią divižiją jis pasiuntė ■
i Centro Ameriką. Ne Grenados invazijai, kaip kvailai 
skelbią patys geriausieji prezidento patarėjai, bet siun
čia pagalbą didelėn nelaimėn patekusiems Centro Ame
rikos salos gyventojams.

Šiai akcijai geriausiai tinka žodis intervencija-. Ame
rikiečiai ir kittj valstybių kariai Įsikišo į Grenados rei- 
lialus,- kad” atstatytų demokratinę santvarką, grąžintų j 

į Grenados konstitucijos galią, išvežtų Kubos ir Rusijos I 
i uzurpatorius. Po tb amerikiečiai išvažiuos namo. Jiems 
Grenados sala nereikalinga.

Invaziją į Afganistaną ruošė Brežnevo maršalai, I 
o ne Carterio žalių berečių nepatyrę lakūnai, patupdę 
Amerikos lėktuvus gyvsidabriu dengtoje -Persijos dyku- Į 
moję. Invaziją į Falkland© salas ruošė nepatyrę Argen- Į 
tinos generolai, o ne salų laisvę gynusieji britų lakūnai [ 
ir jūreiviai.

Amerikos marinai ir parašiutininkai nusileido Gre
nadoje ne invazijai, bet pavergtų salos gyventojų pagal
bai. Invaziją į svetimas žemes ruošia tie, kurie nori tas 
žemes pasigrobti, ją gyventojus pavergti, bet ne tie, ku
rie nori padėti salos gyventojams atsikratyti per keturis 
metus saloje koją įkėlusių Castro ir Andropovo žudikų. 
Amerikos marinai gavo įsakymą suimti visus Grenadoje 
esančius Castro ir Andropovo agentus, bet neturėjo Įsa
kymo suimti bėdon patekusius Grenados gyventojus.

Amerikos marinams įsakyta apsaugoti, tuos netur- vyks namo

intervenciją paimfr&iemš; dalirdaihs, pakvietė prie bendro 
Į darbo prisidėti visus demokratinės santvarkos norinčius. 
Centro Amerikos kainiyfelš ir bendromis jėgomis pradėjo 
skaičiuoti Grehadoš safeje besikuriančius kubiečius ir 
rusus-. • r '

^ Pranešimai iš Grenados sako, kad amerikiečiai Mi
rėme ir suleido į bučį virš 200 kubiečių. Argi būtų galėję 
juos suiftiti, jeigū vietoš-gyventojai būtų nenurodę, kur 

į tie kubiečiai prisitaiko. Pranešimai taip pat tvirtina, kad. 
į kovų metu daugiausia žuvo kubiečiu., Salos šiaurėje yra 
i Pęarl uostas. Te'n ruošiamas naujas aerodromas. Kada, 
ten nusileido JAV parašiutininkai, tai jiėms kelią pastojo 
kubiečiai. Parašiutininkai ‘juos išklojo ir uostą paruošė 
kitiems-kariams išsikelti. Castro įsakė kubiečiams prie
šintis. Jis liepė kovoti iki mirties. Bet kas gi norės mirti 
už Castro? Mis kubiečių žuvo, o kiti iškėlė rankas. .

Nekovoja ir “gatgįardson Auštin. Jis dingo, kad. 
jo artimiausi bendradarbiai nerastų. Jis gali paviršiun 
iškilti, kai Grenados saloje bus pravesti laisvi ir demo
kratiški rinkimai ir bus sudaryta demokratinė santvarka

-remontą, gali' tek- 
\tt«ęityje vykdyti kiti meniški 

, vidaus dekoravimo,, naujais bąl- 
; IdfU apstatjmio ir. iMhi 
f bėgant atsiradę remonto ‘darbai. 
'.Žinotoą^ žiu. darbų reikdingu- 
>Ws priklausys tik nuo Lietuvos 
atstovo nuomonėm -

4. Vasario 16 d. minėjimai

šiais metais Lietuvos nqn-L 
klausomybės . paminė j imą JAV 
Kongrese pravedė. ALTūi pra
šant, ligšioliniai šių paminėjimų 
tvarkytojai: Atstovų Rūmuose 
— kong. Frank Annunzio (Dėto., 
iš Illinois>, 0 Senėto — šen. 
Charles Percy, Senato Užsienių 
Reikalų Komisijos pirmininkas.

šį kartą Atstovu Rūmuose su - 
kalbėli inVPk'aciją ALTas buvo 
pakvietęs didžiausios JAV-bių 
lietuvių parapijos — ChięagOs 

^Marquette parko — kleboną kun. 
Antaną Zakarauską.

(Bus daugiau)

i — Amerikos marinai įsiveržė 
U šešis dKiesnius Grenados aero
dromus. ir miestus, visus uostus 
ir aerodromus užėmė, bet mari- 

.. . ;nai nepajėgė paimti St. Georges,
Po rinkimų pasibaigs intervencija ir amerikiečiai is- kHr gyVeno daug kubiečiu ir 

''rašų.

SUSITIKIMAS MONTANOJ
(Tęsinys)

— Ačiū jums, daktare, pasakiau ir paspau
džiau jam ranką, o marro širdy išaugo pasididžia
vimo ąžuolas ir meilės saitai susiveržė. Kai mes 
vėl žengėme tuo pačiu keliu namo, aš spaudžiau ją 
prie savęs ir jaučiau dideli meilės laužą* liepsno
jantį manyje.

Mes ilgai ėjome tylėdami, tik glaudėmės vie
nas prie kito ir leidome kalbėti jausmams. Nors 
nemokyta ir knygų neskaičiusi, bet ji išmintinga 
ir puikiai pažįsta žmogaus širdį. Juk iš tikro, jei 
nepasitikėjimo daigui leisi pasilikti ir išaikeruoti, 
jis stipriausią meilę nustelbs. Kad ir kaip mažas 
būtų tas daigas, jis privalo būti išrautas su viso
mis šaknimis. Mes žmogumi pasitikime ne dėl to. 
kad jį mylimė, bet dėl to, kad turime jo teisdugumo 
įrodymų. Kiekvienas’irisingumo frddymsa didina 
mūsų pasitikėjimą, o pasitikėjimas meilę.

— Tu, Felrute, gydytojo pagalba išrovei ne
pasitikėjimo daigą iš mano širdies; kokiu gi būdu 
aš išrausiu nepasitikėjimo daigą iš tavo širdies? 
— paklausiau.

— Šito darželio tau ravėti nereikės, nors ir 
agronomas esi. Tą daigą aš pati-isrjviai^kaį atsi
miniau pasikalbėjimą su Maryte;- Mandaus tar
naite. Mes esame pažįstamos nuo Vaikystės. Ne
labai seniai aš sutikau Marytę Pelkinėj. Ji man 
. akė fejtrnanjanfi f as Mendų. Pasakojo, kad Jad

vyga ruošiasi tekėti už turtingo prekybininko 
Šiaulių mieste. Taigi, matai, Petruti, tuos nepasi
tikėjimo daigus Marytė man išrovė pirmiau, negu 
Surgaila Įdiegė juos, — pabaigė ji ir pažiūrėjo 
Į mahe su pilno pasitikėjimo akimis.

— Matyte, ar jūs atsimenate ką nors apie tą 
judviejų susitikimą? — paklausė, pertraukęs savo 
pasakojimą, Giedra.

— Atsimenu, mes susitikom kartą Pelkinėj. 
Jadvyga rengėsi tuomet tekėti už turtingo preky- - 
bininko Šiauliuose. Aš kalbėjau su Fele apie" 
tai, kai mes susitikome.

— Ar tuomet ji nieko nesakė jums, kad tu
rinti sužadėtinį?

— Taip. Kai aš pasakiau jai apie ravo ponus ! 
ir būsimas Jadvygos vestuves, ji staiga mane pa
klausė: “O tu, Maryte, ar nesiruoši tekėti?" Ne, 
dar neturiu berniuko, niekas į mane nežiūri* • 
sakau. “O aš jau turiu”, ji sako. “Ko gero, aš tave 
aplenksiu; labai geras berniukas, jis mokytas, 
greitai bus agronomu. Labai mane tuyli. Kuklūs ' 
toks, labai ištikimas. O, kad tu jį pažintum, tu 
man pavydėtom”. Kas jis toks?, paklausiau. 
“Iš čia pat, bet nesakysiu, kas jis toks, dar gali 
pavilioti”. Nebijok, sakau, pasakyk, bet ji nesakė, • 
taip mes ir atsisky rėme. i 4 ,

— Tai buvo žiemą kažkada. Paskui atvažia- ‘ 
vo Jadvyga iš Šiaulių per Velykas. Parėjusi iš 
bažnyčios, sakė girdėjusi, kad Petrą Giedrą už
sakė Pu Felicija Laidaite. “štai”, sako ji, “kur nu

ėjo inaho Dreife. Puikūs tai berniukus, gabus kaip 
ugnis ir švelnus kaip gegužės vėjas. Gaila, sako, 
kad mūsų keliai nesusitiko”. Kaip jūs jį pažįsta
te?, paklausiau.- “Mes kartu Pelkinės progimna
zijoje mokėmės, ji sako, jis man daug padėjo. Aš 
buvau labai Į jį Įsižiūrėjusi, paskui baigėme Pel
kinėje mokyklą ir viskas nutrūko. Jis niekad man 
irerUšė, gal jis inahęs ir bekylėjo. Mes, moterys, 
visos tokios kvailos, kaip ir aš. Įsidėjau ji į Širdį 
jr ilgai negalėjau išmesti, Mvo taip skaudu, F0- 
tlėri. kad jis mane labai fayfi, gailėjau. jo} kaip 
kažin ko. Paskui po truputį* po truputį: užsimiršo. 
O dabar štai jis jau susituokia. Kai kas galvojo, 
kad jis kliūigU bus?’

— Papasakojau tuomet jai, kad ir.aš jus pa
žįstu, kad aš ir jūs drauge pas Ragaišį dirbom^ 
kad nešdavau jums valgyti į pjevų» štato* wžde- 
vw»e> AŠ nepagailėjau Žodžių jums pagirt!, nepa- 
dMindama, žfnortra. bet jai ta to užteko* $ako; 
“Jūs taip pat jį mylėjot®?* Ir nelaukdanla teatro 
atsakymo, tuojau pat pastebėjo.: “NęnaostAbu. 
Kitaip negalėjo būti. Visos mūsų klasės mergai
tės buvo jį įsimylėjusios. Kai kuriog veM(ė, kai 
teko šktetta, nors jis riet ?u thanimi. nęi sį bet ku
ria kite mergaite rteblfvor ufcjfau susidraSgavęg.”

ttiumet jai Afeftk^el — pHkhu- 
aė Giedra.

— Pasakiau. tiesiai: aš labai jį mylėjau. Aš 
vienus ntctus tik "dėl Tėtro pasilikau pąs Ragaišį, 
nors jis man mažai tejtt^ėjo. Norėjau būUarčiau 
prie Petro, kartay buo karto pamatyti, jo Skam

bų balsą girdėti, Maa atrodė, kad jis mane my
lėjo, bet jis buvo labai santūrus, gal kiek perdaug 
drovus. Jis nieko man apie meilę nesakė, het ne
pajuokavo, niekas manęs neapkabino, nepabučia
vo, bet aš galėjau skaityti jo širdį iš jo balso, iš jo 
mandagumo, iš mano vardo ištarimo ir ypač iš 
karšto jo žvilgsnio.

— O, tas jo žvilgsnis! — sako Jadvyga, — 
man kažkas sutirpdavo krūtinėje, kai jis pažvelg
davo man į akte. Niūras niekuomet taip nėra Žiū
rėjęs j mane. Jo akyse slėpėsi ugnfs, lyg koks žai
bas, ar koks magnetas. ? •.

Praeitis švelnia* paglostė Giedros krūtinę. 
Jo sąmonėje atgyja prabėgę metai. Reiškia, jo 
sapnai buvo tikri, Marytė stipriai jį mylė jo, kaip 
ta jta ją. Bet jta mylėjo m vien tik Marytę, mylėjo 
te Jtdvygą. myfej© fr Feltatp. Ne vhas kertu, 
bet vieną po kitos. Kai gyvenimas išvedė vieną 
iš jo įtja ktttu Dabar po tiek
vtemmjtoe metų y# vė! dūzgena
meilė į širdj. Nesvarbu praėję metei, nesvarbu 
pakitę veidai, nesvarbu padėtis. Beht kartą rei
kia atverti jai širdį, e ’ ri •*.-

— Maryte, — eako Giedra, — aš tave pami 
ten iš pirmo pamatymo pas RagaHj. Tiyo artume 
jaoddavaus užburtas, meiles paftiBžuotas, o tau 
esant tolimi, tearto mintys sekdavp tave. Laikiau 
save neverto tavo meilės, neišdrįsau tau žodžio

tarti. (Bus daugiau)
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JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKINIg

Aikštes automobiliams pastatyti

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street TeL RE 7-1213

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
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1424 South 50th Avenue 
Cicero, HL 60650 

TeL: 652-5245
£RUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

HEI)»*OUR HEART. FUND
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VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina 55. Minkyti 
yiršeliai. Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigu* 

tokiu adresu:

I''• liiliflihlill-’lIjliilĮlIliBil

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Waetchecter Community klinikos 
Medicinos direktorių*

S, Manheim Westchester, 111- 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomii

Rusams alėjūs 1795 metais 
Anykščiai neteko visų savo pri
vilegijų ir buvo sulyginti su vals 
tiečiais, baudžiauninkais. 1842 
metais anykštėnai kreipėsi į ca
rą prašydami gi-ąžinti jiems lais
vų miestelėnų teises, bet atsa
kymo nesulaukė jokio. 1902 me
tais Anykščiuose įvyko gaisras, 
kuris sunaikino visą miestuką. 
Susikūrus nepriklausomai Lie
tuvai, Anykščiai išaugo ir pasi
gražino ir jame buvo net 12 gat
vių.

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

TeL: 562-2727 arba 562-272§

TEL. 233-1553

GYDYTOJAS kt CHIRURGAS. 

VEC1ALYB1: AKIŲ LIGOS 

WQ7 Wmt 103x4 Street ' 

VilafidcM p<£al fOAittrizAa.

OPTOMETRIST AS

MII W. 71«t $L TeL 737-5143

' ir “contact law",

Dr. LEONASSEIBUTI8 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGU* 
2454 WEST 43r4 STREET

Ofl— tufww

FLORIDA

inkstų ir ilapuiM

St. Petersburg, Fla. 337 U 
TeL (813) 321-4204

PERK KAUSTYMAI

Leidime! — Pilna eptfrevfe 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charts 
ir VISA karteles.

E. ŽĖRIMAS. TeL 925-M43

■ įvairiu atstwa^. 
ANTAMA1 VILIMAI

SOPHIE BARČUSii

CA&U0 iStMOS VALANDOS

duo 830 iki 930 raL ryta 
WOPA ~ 1499 AM

Muwuett* Parka.

— Aldona Davkw 
Totofj 773-1543

715$ Sau MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL WXį

“Lietuvos Aidai”
KAZE »RAZDŽIOMYTt

leedfen nuo pirmadienio Ctl peni 
tadienio 3130 vaL vakaru 

V1m» laido* ii WCEV rtette*.
banga 1430 AM.

Ii WITS rtotie* 1U0 AM bans*-

2646 W.71M Street

Chica< •, IBinoi* 60621 
TcteC 7784274

b u SIRIN KIMU
(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

Chic a gos Lietuvių Suvalkiečių drau
gijos narię 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

Joniškiečiu Labdarybės ir Kultū
ros klubo susirinkimas įvyks antra
dienį, lapkričio 1 d., 1 vai. popiet, 
Vyčių salėje, 2455 W. 47th St. Nariai 
prašomi atsilankyti. Po susirinkimo 
bus vaišės.

A. K a lys

KALBOS KAMPELIS
Funktukas Anykščiuose

PRIELINKSNIS PAS

Prielinksnis pas vartojamas su 
galininko linksniu. Tarmėse — 
su kilmininko ir naudininko 
linksniu.

Galininko prielinksnis pas ne
vartotinas, kur'reikia naudinin
ko ar kilmininko linksnio. Pvz., 
ragana klausė pas dukterį — 
klausė dukterį, dukters. Pas ma_ 
ne klausė pažįstamas,, kur va
kar buvau — mahą' manęs klau
sė... Neklausk pas kaimyną —' 
kaimyno. Prašė pas kaimyną 
(kaimyną, kaimyno), kad pa
skolintų pinigų. Prašo pas tave
— prašo tavęs, tave. Jis parodė 
laiškus, rašytus pas pažįstamus
— pažįstamiems. Pas mane šian
dien bloga nuotaika — mano, 
-'hįaiD’ :ŠiitĮdięil“:61bga mūbtaikhr 
Pas mane apsilankė svečias — 
mane aplankė svečias.. Pas jį 
aukštas kraujo spaudimas — jo, 
jam. Pas mane atsirado lioraš 
valgyti — aš noriu. Pas ją dan
tys dygsta — jai dantys dygsta.

PAS — NUOSAVYBEI 
ŽYMĖTI

Pas mane nosis ilga,; o pas ta
ve dar ilgesnė — mano nosis il
ga, tavo dar ilgesnė. Pas mane 
yra sumanymas — aš turiu su
manymą (aš manau).

Trumpa Anykščių miesto istorija
Buvo suteiktos laisvojo 

miesto privilegijos

Anykščiai yra gerai žinomi 
visiems lietuviams. Jie dažnai 
minimo mūsų dainose ir netie
sioginiai išgarsinti vyskupo Ba
ranausko parašytu- "Anykšų ši
leliu”. Tas miestas yra svarbus 
centras Utenos apskrityje. Prieš 
dabartini karą ten ’ouvo išsivys
čiusi pramonė ir gyvavo net du

liaudies universitetai. Besitrau
kiant iš Lietuvos vokiečiams, 
Anykščiai tapo sunaikinti, o gy
ventojai išbėgiojo į visas puses.

Anykščiai gavo savo vardą iš 
Anykštos upelio, kuris teka ša
limais. Kada susikūrė pats mie
stelis, užrašų neužsiliko. Kara
liškuose dokumentuose Anykš- 
liai minimi 1516 metais, kai bu
vo Įkuria bįžnyčia, Tuomet 
Anyščiai jau turėjo laisvojo mies 
ito — Magdeburgo teises.

Pritrūkęs pinigų, karalius Zig- 
! muntas I užstatė už 1,000 ka
pu lietuviškų skatikų Anykščių 
miestą ir dvarą Mykolui Radvi
lai. Dokumente pasakyta, jog 
turtas perleidžiama^ su miestu, 
avaro >žmoirėmis-, • trobesiais,- bi
tėmis. kiaunėmis, smuklėmis ir 
gaunamais iš valsčiaus mokes
čiais. Bet karalius išsiderėjo sau 
kas metai 100 statinių rugių ir 
100 statinių avižų, o Kalėdoms 
tam tikrą skaičių jaučių ir avių. 
Anykščiai taip pat turėjo sutik
ti kaliaujanti karalių ir jo pa- 
lydovus veltui suteikiant nakvy- 

Pirk pas Jokūbą — iš Jokūbo. nę, mais^ o taip pat ir pašarą 
Prašyk pas viršininką — virši
ninko. Ligoje šaukis pas dakta
rą — daktare.

A. Tamulynas

Keistas išsireiškimas: jis eina 
pas save — jis eina į savo na
mus, eina namo.

Prielinksnis pas nevartotinas 
sū! veiksmažodžiais: gauti, imti, 
įsigyti,- k'austi, kreiptis,, pasimo
kyti, pasiskaimii^jprąšyi.k tarpi
ninkauti, teirautis. Pvz., pinigų 
gausi pas, jį — iš jo; paimk pas 
kaimyną knygas — iš kaimyno, 
klausk pas motiną — klausk mo
tiną, motinos; jis kreipiasi pas 
daktarą — į daktarą. Pasimokyk 
pas savo draugus — iš savo drau 
gų. Pasiskolink pas draugą pi
nigų — Iš draugo.

arkliams. Miestui buvo leista 
statytis rotušė, krautuvės ir įsi
gyti savo herbą. Herbas buvo 
tilto per Šventąja vaizdas su

g
NATIONAL OSTEOPATHIC MEDICINE WEEK 
TO BE OBSEPyED_ JUNE ’ *

DOCTORS OF OSTEOPATH^ 
D-O/S, ARE THE FASTEST 
GROWING HEALTH CARE 
PROFESSION. A KELLOGG 

FOUNDATION STUDY
PROJECTS A 71% GROWTH 
FOR THE OSTEOPATHIC 
profession during 

THE 1980'3

.^MANIPULATIVE
I THERAPY PROVIDES 
PATIENTS WITH 
AN ADDED DIMEN
SION OF TREAT
MENT, *

$.©/S PRACTICE 
HOLISTIC MEDICINĘ 
TREATING THE 
WHOLE PATIENT 
AND NOT JUST THE 
DISEASE OR INJURY

90 PERCENT OF 
ALL D.O.'S ENGAGE 
IN PRIMARY CARE 
MEDICAL PRACTICES 
WITH OVER 50 PER
CENT LOCATED IN 
SMALL TOWNS 
AND RURAL AREAS.
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Kur buvo Mindaugo 
sostinė?

Senovės šaltiniai pažymi, jog 
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 
Mindaugo sostinė ir tvirčiausia 
pil.s buvusi Voiuta. Tačiau šian
dien neužsiliko tokios tvirtovės. 
Kai kurie spėlioja, jog tai buvo 
Ariogaloje, viduryje Žemaitijos, 
kiti tikrina, jog apie Ukmergę.

Bet greičiausia, kad toji sosti
nė buvo pietinėje Lietuvoje. 
Galėjo būti dabartiniai Varnio- 
nys, netoli Vilniaus, o gal Var
nėnai Dzūkijoje. Vėlesniais sa
vo gyvenimo laikais Mindaugas, 
sakoma, persikėlęs į Naugardu
ką, pietryčius nuo Vilniaus. 
Jo pilies griuvėsiai tebestovi iki 
šiai dienai.

s Vienas filosofas yra pasa
kęs: “Motinai ima dvidešimt me
tų, kad išauginti savo sūnų rim
tu žmogum. Tuom tarpu mer
gina gali paversti jį kvailiu į 
dvidešimt minučių”.

© Kieno kišenė ilgesnė, to ir 
.teisybė didesnė.

NOW VOUR HEAR!

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348^So. California Avenue

TeL — 523-3572

CHICAGO MOTOR CLUB ’HTS C*i

EUDEIKIS
GAIDAS “ D AIM ID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

IM

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523.6440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

PETKUS
TfiVAS IR SŪNUS

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKST8S AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME “

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinoia 

TeL 974-4410

VASAITIS-BUTKUS

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003
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PASITINKANT VLIKO SEIMĄ
Vyriausiam Lietuvos Išlaisvi-. okupantų ir pasipriešinti rusų 

nimo Komitetui jau 40 metų. Jog* antplūdž’ui. Beje, jau matėsi 
jis išsilaikė visą tą laiką Įrodo Trečio Reicho pabaiga, tad lem- 
jo pajėgumą susiorientuoti poli- tingoji kova turėjo vykti su rū
tinėje situacijoje ir veikti toli
mos politikos i>erspektyvoje.

1940 metų rusų okupuotoje 
Lietuvoje nesuspėjo išsivystyti 
organizuotas pasipriešinimas 
okupantui, 1941 metais sponta
niškas tautos sukilimas prieš ru
sus, prasidėjus rust).vokiečių ka
rui. neprivedė prie laisvos ir ne
priklausomos Lietuvos, nes vo
kiečiai iš naujo okupavo Lietu
vą. Beje, buvo susidariusi laiki
noji Lietuvos vyriausybė, tačiau 
jos veikla buvo apribota okupa
cinės valdžios ir vėliau visiškai 
sustabdyta.

1941 metų laikinoji Lietuvos 
vyriausybė nebuvo reprezenta
cinė, nes joje tebuvo tik akty-, 
■vistų fronto žmonės ir Kazio] 
Škirpos liaudininkai. Tokiu bū
du ji neatsirėmė i visą tautą. 
Taipogi ta vyriausybė; perdaug 
iš pradžių pataikavo vokiečiams, 
Sveikindama Trečiąjį Reichą 
naujos Europos sukūrimu ir pri
žadėdama (jam Lietuvos pagalbą. 
Reikia pasakyti, jog laikinoji 
Lietuvos vyriausybė ribojosi 
trumpos distancijos politika. Jei 
•vokiečiai būtų laimėję karą, ar 
jiems būtų buvusi reikalinga 
Jaisva ir nepriklausoma Lietuva? 
Tačiau jau 1941 metais du fron- 
tai vokiečiams nežadėjo perga-

J 1943 metais buvo Įkurtas Vy
kiausias Lietuvos Išlaisvinimo >
politinių partijų ir kovos sąjū- 
politinių partijų ir kovos sąjū
džių. Jo uždavnys buvo iškovo
ki Lietuvai laisvę iš vokiečių

- ■■ Triaihinic® Syrup 
Triaminidn®Tablets

or
Triaminic-12® Tablets

For Allergy Relief 
that’s noming to 

sneeze at
© 1981 Demy Laboratoriei, DMtioa at 
Seadx. be, Lirrnh, Nebcatb 6&5CL

sais. Rusai, nujausdami lietuvių 
pasipriešinimą, viliojo lietuvius 
atsišaukimais jog Lietuva vėl 
bus laisva ir tegul lietuviai tik 
kovoja prieš vokiečius. į

I

Taigi rusiškoji sirena buvo 
daug aiškesnė ir daugiau vilio
janti negu vokiškoji prieš du 
metus. Lenkų egzilinė vyriau
sybė Londone bendradarbiavo su 
Stalinu, o V karų demokrati
jos buvo Rusijos sąjungininkės. 
VLIKas tais laikais galėjo leng
vai pasuk*i bendradarbiavimo su 
rusais kei;u. Jog Stalinas irgi 
pripažino Lenkijos egpilię vy
riausybę.

Nors VLIKas turėjo tik mažą 
ryšį su tuomet st'priai ir suma- , 
mai veikiančia Amerikos Lietu-, 
vių Taryba, jis iš karto suprato,' 
jog Lietuvos išlaisvinimas tegali 
ateiti iš Vakarų demokratijų, o 
ne iš rusų. Todėl VLIKas ne- j 
sudarė bendros valdžios su ko
munistais, ką padarė lenkų eg
zilinė vyriausybė. 1947 metais 
pralošdama suklastotus rinki
mus Lenkijoje. Latviai su sa
vo garsiu legijonu susidėjo su 
vokiečiais kovoti prieš rusus, bet 
tai buvo tuščios pastangos. Jiems 
teko ginti jau pačių vokiečių ne
beginamą Berlyną.

VLIKas 1944 metais persikėlė 
į Vakarus, o Lietuvoje vyko lie
tuvių tautos kova prieš rusus iki 
1953 metų su ginklu, o nuo 1953 
metų ji tebesitęsia pogrindžio 
veikla. VLIKas yra vienintelis iš 
Rytų Europos Antrojo pasauli
nio karo tautinių junginių, kuris 
tebeegzistuoja ir šiandien. Tai 
Įvyko dėl VLIKo sveikatos ilga
laikės politikos.

Šiandien ateina nauji gundy
mai VLIKui. Rusai keičiasi, de- 
mokratėja, todėl reikia eiti ben
dradarbiavimo keliu su LTSR. 
Tai yra vis girdima Lietuvių 
Bendruomenės sluoksniuose. Pa
vyzdžiui, prieš kurį iaiką dr. Le
onas Kriaučeliūnas Dirvoje pa
lygino ALTos politinį nusista
tymą dėl Lietuvos atvadavimo 
kaip kraštutinį, o LB nusistaty

mai laikytinas nuosaikiu. Gi 
, Vincas Trumpa praeito šimt

mečio rusiškai okupacijoj įžvel
gia ir demokiatiškumo, ir libe
rališkame daigus, ateinančius iš 
rusų lietuviams.

Visi tie gundymai yra seni 
gundymai. Nors prancūzų revo
liucija išreiškė modernios de- 
mokra iijos idealus, tuo pačiu 

Į metu Europoje subujojo trys 
grobuoniški ereliai — Habsbur- 
gai, Hohenzollernai ir Romano
vai, padalinę ir okupavę Lietu
vos ir Lenkijos valstybę. Lenkų 
ir lietuvių sukilimai 1830 metais 
ir 1833 metais buvo skaudžiai ru
sų numalšinti, o rusų liberalai 
ir intelektualai šiuose veikimuo
se parėmė Europos žandarą carą 
Nikalojų I ir Aleksandrą II. 1 
1905 me.ų revoliucija sustipri
no lietuviuose laisvės, lygybės 
ir brolybės reikalavimą, kuris 
ir tuomet nerado pritarimo "ūsų 
liberaliniuose sluoksniuose, šian 
dieninėje okupacijoje rusai nu- , 
tautiną ir nužmogina lietuvius, i

VLIKui reikia aiškiai ir ne- | 
dviprasmiškai atmesti LB gun- j 
dymus. VLIKo didysis darbas, 
turi būti surasti bendrą kalbą' 
pu Rytų Europos tautų laisvini- • 
mo vienetais, kad rusai neišnau-1 
dotų mūsų nevienybės savo nau. j 
dai. 1943 metais VLIKas teisin. ; 
gai pasuko 1789 m. praincūzų re- ■ 
voliucijos keliu, kurio šūkis 
“Laisvė, lygybė ir brolybė” yra I 
sąlyga tautų ir žmonių išsilais-1 
vinimui iš bet kokios priespau-; 
dos.

KAIP AUGALAI BANDO 
APSIGINTI

Augalai yra gyvas sutvėrimas 
ir kaipo tokis bando visomis 
priemonėmis apsaugoti savo gy-

Juozas Nendr/ūnav vastį. Vieniems išauga dygliai, 
 kiti išleifcfižia nemalonų kvapą, 

j treti užnuodija, ketvirti Įdiegia JŪRŲ VANDUO J k pan.
Jūroje, 3,500 pėdų gilumoje,] Tie augž]ai, kurie neturi io. 

vanduo ramus ■ net didžiausios kios apsaugOs nuo gvvuliu ir 
audros melu. i

Vienos angliškos mylios gilu-J 
moję, vandens spaudimas vie-! 
name ketvirtainyje colio yra ly
gus vienai tonai.

Pripiltame jūrų vandens in
de, jei tik leisime jam išgaruoti, 
atsiras dugne dviejų colių sto-j 
rūmo nusistovėjusios druskos. Į 

Vanduo jūrose yra 
gilumoje..- Nory 
čiūose vanduo visada 
užšalti iš apačios.

žmonių, tie bando išgelbėti sa
vo rūšį nepaprastu vaisingumu, 
kaip pa v. žolė, dobiliukai, pie
vų gėlės ir pan.

kinti šios krašto piliečių teisės.
Senatoriaus B. Aquino nužu

dymas visiškai pakeitė filipinie
čių nuotaikas. Jie reikalauja, 
kad teismai ar paskirtos komi
sijos išklausytų abiejų pusių, o 
tiktai vėliau darytų sprenlimą. 
Krašto prezidentas spaudė pir
mosios komisijos pirmininką, 
kad jis greičiau baigtų apklau
sinėjimus ir paskelbtų sprendi
mą, bet pirmininkas, neišklau
sęs liudininkų, atsisakė spręsti 
ir atsistatydino. Tada pasitrau- ■ 
kė ir kiti komisijos nariai.

šaltesnis

TEISMAS LEIDŽIA FILIPI
NAMS PROTESTUOTI

MANILA.—Auikščiausias Fi- 
! lipinu teisinąs antradienį svars- 
Į tė problemą, ar krašto gyven- 

i savo 
protestą'. Nei. (karinė vadovybė, 
nei policija neturi teisės panai-

— JAV marinų komanditorius 
gen. Paul Kelley, aplankęs Vo
kietiją, vakar atskrido į Beirutą.

lta**L lemi — FardevInwi 
UAL ■ STATI FOR SALI

. H*mI, lem* — P»r4*vl>»* 
RIAL BSTAT1 POR 1ALR

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS t 

■'UTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas 

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

R

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI

♦ NOTARIATA5 • VERTIMAL

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

INCOME TAX SERVICE
5529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

KAM MOKĖTI NUOMA?
GERIAU SKOLĄ.

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

i Marquette Parko centre. Nebrangus.

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

ŠIMAITIS REALTY

ILEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicanos miesto 
Dirbu ir užmiesčiuose, freU, 

^rantuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Are. 
Tol. 927-3559

V- rmi ■ -r r ■

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir ifepausdino geriausią

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

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

Persiuntimas — $1.

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS

; ;' 619 puslapių, kietų viršeliu knyga

regijos patas-itojai turį 5
visada pradeda*

— JAV Atstovų Piūmai 413 
balsų prieš 3 nutarė ištirti, kaip 
buvo nušautas sen. B. Aquino. 
Šis nutarimas labai nemalonus 
Filipinų prezidentui F. Marcos. Į

AM MTWMK

CMAALRt M. NAVŲ-
CF"TX CW© 

“ - —
w S MW

OW TM4T
3O*&X IS K SVSB4ON

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

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

DR ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai Įdomius gydy
tojo, Tiiuonmiės veikėjo b- rašytojo atiminimu*.

Dr. A. Gomcb — MINTYS IR DARBAI, 259 pel, liečia 1905 
metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai ir 

fUMirupinimą __ _____ ________

Dr. A. J. Gusses — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais___________ _

Minkštais viršeliais, tik
Dr< A- J. Gowen — AUKATA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

EMONES. Kelionės po Europą Įspūdžiai Tik_

Gailina taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekĮ arba 
*K»ey orderį, prie nurodytos kainos pri- 

ledaat JI persiuntimo išlaidoms.

18.00

13.00

82.08

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

Tek: 436-7878

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

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

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

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

Tel.: 778-8865

GALIMA APŽIŪRĖTI 
6201 N. Natoma Ave.
NORWOOD PARK

šešt. ir sekmadienį, spalio 29 ir 30 
nuo 2 vai. popiet iki 6 vai. vak.

Patys paveldėtojai parduoda palikimą
3 miegamųjų kampinis mūro namas.

Arti mokyklų.

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

ARVYDAS KiELA 
6557 S. Talmcin Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-171.

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė, 
{312 X 776-8700

A. TVERAS
laikrodžiai ir bsiacenyNi

Pardavimai ir Taiaymes 
ŽM4 W«at M StTMt 
Tol. REpuMIc 7-1941

Miko šileikio apsakymų knyga-* 
“Liucija” jau atspausdinta.

a

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 lėgališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

Srantiiuai įLietuvi 
ir kitus kraštui 

P. NEDAS, -405! Areheį Avenoė, 

Chicago, III. 60632. ToL'YA 74990

.............. ' ■ r»/

Homeowners insurance
Good service/Good price

F. Zapolis, Agent 
3208’A W. 95th St 

Everg. Park, III. 
60642 - 424-8654

Jtetelar* Ar» a«4 Cmm*v F— 
m«m drcm rfH|<i i

Notary Public
INCOME TAX SERV1C1 

4159 S. Maplewood, TeL 254-7450
Taip pat daromi vertimai, girniriq 
iškvietimai, pildomi pilietybei pra

šymai ir kitokie blankai.

■  --------------------------- ------------ ——    . - -

ViET THE CHALLENGE!

Advokatas
GINTARAS P. CEPtNAS

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

Seštad.: nuo 9 vai r. iki 12 vaL d.
h pagal susitarimą, .

TeL 776-5162
M49 West 63rd Street

ADVOKATŲ draugija
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet.
Šeštadieniais pagal susitarimu

MO6 S. Kadzla Ava. 
Chicago, IK 60629

TeL: 778-8000f SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

PIRKIT! JAV TAUPYMO ROMUI

— Naujienos, CltJagO, «, IR Thursday, October 27, 1983

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

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608


