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ALTO INFORMACIJA SUVAŽL4VIMUI
Savo pranešime, apžvelgda- kun. J. Prunskiui. 

mas Amerikos Lietuvių Tarybos 
praeitų metų veiklą, pirm. dr. 
Ė. Šidlauskas painformavo apie 
pastangas Lietuvos reikalą pri-' 
minti . Madrido konferencijos . 
dalyviams. Dr. Šidlauskas pažy
mėjo, kad laisvės byloje Madri
do konferenciją turėjo teigiamų 
bruožų. Toliau dr. K. Šidlaus
kas .papasakojo apie kontaktus 
su valdžios žmonėmis, advoka
tų, firma, siekiant padėti vadi
namų karo nusikaltėlių bylose. 
Tam reikalui VLIKas, ALTąs ir 
Li.et. Bendruomenė yra sudariu
si .jungtinį Lietuvių Teisėms 
Ginti ’Komitetą ir suorganiza
vusi tam tikslui fondą. Minėtie
ji .. veiksniai taipgi ■■ sėkmingai 
prisidėjo renkant lėšas būtinam 
Lietuvos pa-siuntinybės rūmų 
remontui. Reikalinga $120,000 
suma surinktą su kaupu. ALTas ? UJ 
kreipėsi j JAV senatorių ir kon-' Jjs
gresmenus, kad bu t, kongrese • sudares įelias laik.
pravestas Vasario 16-os.os mi- kurię prj_
u.ejn^ąs, uris^^grągjo k]auso įimtai žmonių. Jis perka 
dingai. - . r

ALTo informacija

GAVO $90 MILIJONŲ 
UŽ SUN-TIMES

CHICAGO, Ill. - - Marshall 
Field vakar paskelbė, kad Sun-
Times dienraštis ir Field News
paper Sindikatas parduotas aus- 
traliečiui Rupert Murdoch už 
90 milijonų dolerių grynais. 
Pirmadienį Rupert Murdoch pa
klojo tiktai pusę milijono, kad ( 
galėtų pradėti tvarkyti reika
lingus pardavimo dokumentus.

Marshall Field jau prieš tre
jus metus paskelbė, kad nutarė • 
parduoti Sun-Times, nes tada į 
dienraštis kasmet nešė po kelis 
milijonus dolerių nuostolio. Da
bar reikalai yra kiek pasitaisę. 
Dienraštis sutvarkė savo garsi
nimų skyrių ir padaro pelno. .

Rupert Murdoch perka dien-
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Amerika 
visus kubiečius iš Grenados salos.

reikalauja išvaryti

Grenados administratorius isake K.
Kubos diplomatams išsikraustyti

AMERIKOS MARINAI ST. GEORGES MIESTE APSUPO 
KUBOS AMBASADĄ IR REIKALAUJA PASIDUOTI

ST. GEORGES. — Grenados 
administratorius P. Senon šian-

1 dien pareikalavo, kad visi Ku- 
| bos diplomatai tuojau išsikraus-
i lytų iš Grenados salos. Jis rei- 
‘ kalauja, kad kubiečiai išsi
kraustytų be jokio atidėliojimo,

i nes jie sulaužė pačius pagrindi
nius susitarimus.

j Šiandien ryte Amerikos ma
rinai apsupo Kubos ambasados

' rūmus St. Georges mieste, Gre-I
nados sostinėje, ir pareikalavo, 
kad visi ambasadoje esantieji 
kubiečiai pasiduotų. Kubiečiai

' nenori klausyti amerikiečių įsa- 
j kymo. Jie tvirtina, kad Grena- 
' dos vyriausybė turėtų laikytis t
diplomatinio susitarimo.

Salos administratorius 
j Scoon pranešė Havanai,
Kuba sulaužė susitarimą,

'dėjo ruošti perversmą pačioje 
į Grenadoje, kišosi į Grenados vi
daus reikalus. Fidel Castro Ku-

cu salą. Auklausinėjo vietos gy
ventojus. Jie nurodė vieną gink
lų sandėlį. Kubiečiai ginklus at
vežė, bet ginklai yra rusiški. 
Sandėlyje rasta 700 šautuvų ir 
didžiausi kiekiai jiems šaudme
nų. Ten rasti ir rusiški AK-47 
šautuvai, kuriuos naudoja puo
lamiems tikslams. Be to, saloje 
buvo 70 dėžių specialiai galingų 
šovinių puolimo tikslams.

Amerikiečiai susitarė su sa
los administratorium pravesti 
teisėtus rinkimus ir sudaryti 
naują Grenados vyriausybę, ku
ri trauks teisman kubiečius, or
ganizavusius perversmą Grena
dos saloje.

PASIŲS BRITŲ KARIUS 
GRENADON

Paul 1 
kad 
pra- LONDONAS, Anglija. — Bri

tų krašto apsaugos ministeris 
pareiškė, kad Britų Bendruome
nė turi paruoštus karius siųsti 
į. Grenadai kai Amerikos kariai 
iš ten pasitrauks. Ministeriui 
atrodo, kad britai neturėtų 
laukti iki paskutinio momento, 
bet kariai jau dabar privalo būti 
Grenadoje.

Gali vis vien užimti kelias sa
vaites, bet britai privalo būti 
pasiruošę, kad neatsitiktų kaip 
praeitą savaitę. Priešas jau buvo 
įsikėlęs į Grenadą, papirkinėjo

AFGANISTANIEČIAI NUMU
ŠĖ DU RUSŲ LĖKTUVUS 

ISLAMABADAS, Pakistanas.
'’"Iš " Affgasistarro ’ stbėgūsiej i 'bojo -^ištisą -savaite- tarėsi -str 

kovotojai trifftw, kad .praeitą Grenados premjeru, o kai jie- 
. ‘ savaitę afganistaniečių kovoto- du-nesusitarė, tada įsakė grįžusį

Toi?’J°:..Jiedu tUn darbinink^, jai numušė du Sovietų karo premjerą Bishcp’ ir keturis mi- 
pasitiksimą. 'lėktuvus. - : ^ieterius sušaudyti.

Alre!.kale^.me sukll°! Afganistaniečiams pavyko nų-1\ Kubos diktatorius Castro rei- 
7v - n0l^° tuc3au mušti du nedidelius rusų lėktų- 'kalauja, kad Grenada laikytųsi
istruikti iš kalėjimo. Jie pagro- AX 26, ar ĄN-52 visai netoli 'diplomatinės sutarties, tuo tar-

Malun kaimo., fiusai yra apsupę Pu Pa^T5 kubiečiai laukia įsaky- 
s a^Ca e-.' •. 1—1pati Malūną ir greta esančius 

į tris kaimelius. Mątunas yra 
i kalnų pašlaitėj. Rusai kaimus 
apsupa, bet jie negali prie jų 
prieiti. Rusai pabandė pasiekti 
žmones lėktuvais, bet afganis
taniečių šautuvai pataikė į jaut- 

So- riausią lėktuvo dalį, o tada lėk- 
svyruodamas, pradėjo

- Visa Argentina laimė ja rinkimus, 
tvirtina prezidentas Alfonsin

4 " ^RINTSTAI KfelA'

REIKALAUJA NUBAUSTI 
BUĘNOS.AIRES, Argntina.— 

Di(^^^^gentinos g\-ventojų 
patenkinta naiif 

jaį^^^dįtu'p?‘ezidentu Raul AU 
fbnšin. Jis pareiškė, kad ne ra
dikalų demokrątų. partija lai
mėjo sekmadienio rinkimus, 
bet visa Argentina laimėjo de
mokratiją. Demokratinė san- 

i tvarka buvo pati geriausioji, to- 
j dėl visas kraštas grįžo į demo- 
i kratinę santvarką.

bų jūrą JAV lėktuvnešis Ran-l Krašto gyventojai nesupranta,

iš MąrshalLFieldo dviem bend-
Europo& parlamehhli svąrs? • rovėja/'" VmSIST 'vadinasi News 

tant, .rezoliuciją Pabaltijo vals- Corporation Limited, o kita — 
tybių laisvės reikalų, ALTas į Australian Publishing Go.
Strasburg^ bu^<i ^įagįuntęs kun J Kelj^bfedfovės buvC&areis- 
J.
džius tykius 'su .rezoqit

įztegcgė glau- kusio^<gi 
^ifcirįa par- bet dl^ič 

lamert^e j r^feravušiūi .^t^ von Rupe^’^M 
Habsiurgu, kon^ktavd;ei®, ki-. vo ClWa:
tų jEar'opos j^ 
vejSdąm'as-.

KELIS NUSIKALTĖLIUS

į-birkti Sui
So'basiūlvmž

x LĖKTUVNEŠYJE

O WASHINGTON, D;C. — Pra- 
nt eitos savaites pradžioje iš Indi-įparlamentas

JQs vandenyįio atplaukė į Ara-Į kratįne santvarką 'kelti tarptautinėjep.lcCTnėaeį-t .. T.,TV1J -• Kratinę santvarką.ALTas vėjkėĄteį jlmgtįnį by lek.uvnesis Ran-i Krašto gyventojai nesupranta,
Pabaltieciu ‘k<hnil2| -V^o- «er •/trOd<e’ k!d J!S.^ . kaip jie galėjo taip ilgai kęsti
ne nalaikė rv*šiu<- ^Idlb^a- reikalingas taikai palaikyti Per- kelių karininkų .primestą san-

’ v i ♦+ 3 • ^j05 įlankoje, bet Irano vadovas tvarika Patys Ar«egntinos kari-vergtų tautų atstovąis, uzmezge __ .j . t______l-arar a»-ys ^vgegnunus «.an
ryšį su antikoi^ųnistinių Ame
rikos rusų kongresu, darė pas
tangų, kad Vatikanas išleistų šv. ’

bė 7 įkaitus ir tikėjosi išeiti. 
Kalėjimo vadovybė įtikino kali-; 
nius paleisti įkaitus, jeigu ne-. 
nori, kad policija įvestų griež-! 
tos tvarkos kalėjime.

PATARIA {NAIKINTI 
ATOMINES RAKETAS

vergtų tautų atstovi,'užmezgė • J J , . (tvanką. Latys Argegnunos Kan-
apnmo ir prie transporto laivu . ninkai pt.a§ė) ,kad būtų nuibaus- 
Persijos įlankoje nesikabinėjo. ti keli nusikaltėliai, bet ne visi 

Šios savaitės pradžioje kilo Į Argentinos karininkai. Reika- 
Kelero ęito7«k“Uo'jAV gaisras lėktunešio mašinų aky-, iauja, kad būl„ nubalBtas buvęs 
paštas — Dariaus-Girėno pašto nU)e-. K1 0 ' ,c Pradiio prezidentas, kuris labai nevyku- 

veržtis į aukštesnius skyrius. siai organizavo Falklando salų 
kovas. Didelis skaičius kareivių 

I sušalo ir mirė nuo bado, nes į 
sveria Falklando salas išmėtyti kariai 

79,000 tonų. I ai labai didelis neturėjo maisto ir tinkamų dra
bužių. '®rFI

Tvirtinama, kad kariuomenės 
vadas Cristiano Nicolaides pa
sveikino Raul AKonsiną ir pri- 

. žadėjo su juo bendradarbiauti

Gaisro melu žuvo šeši jūreiviai 
o 35 buvo sužeisti.

Lėktuvnešis “Ranger'

Netoli Sandez miestelio afga- 
nistaniečiams pavyko užklupti 
Sovietų autobusą, vežusį karei
vius. Apie 30 Afganistano karių,! 
sugulusių ant grindų, nusirito 
į pakalnę, kai autobusas pasuko 
iš kelio. Dar kovos ėjo Matun,

mo iš Havanos.
Papildomas pranešimas sako, 

kad 500 Amerikos marinų iš 
Barbados uosto nuplaukė į Gre-.i Grenados kariuomenės vadovy- 
nadai priklausančią Caricu sa- be, o grenadiečiai neturėjo jm 
lą. Saloje rasti vietos gyvento, 
jai, bet kubiečių saloje nebuvo.
Manoma, 
dabartinė 
iš salos.

Marinai

kad jie pasinaudojo 
suirute ir išskubėjo I

kios paruoštos jėgos.

— Castro pranešė Nikaraguos 
vyriausybei, kad pati gintųsi ir 

; nesitikėtų jokios pagalbos iš 
apžiūrė jo visą Gari-i Kubos.

ženklą; talkino Jungtiniam Pa- 
baltiečių Komitetui. ruošiant 
Vašingtone 60 m. sukaktį nuo 
Pabaltijo valstybių pripažinimo 
de jure, padėjo kongresmanui
B. A. Gilman rinkti dokumentą-. ar0 vas' 
ciją apie Sovietų Sąjungos vyk
domus tarptautinės pašto sutar
ties laužymus, neatiduodant laiš
kų ir siuntinių.

ALTo sekretorius pranešė, 
kad valdyba turėjo 6 posė-. 
džius, buvo įvairių komisijų po-įdirektoriai ir apsvarstę! Jeigu karininkai ar peronis- 
sėdžių bei pasitarimų. ALTo dabartinę padėtį, nutarė pakelti tai bandytų nepripažinti Raul 
sekretoriatas ne tik vykdo vai-' paprasto laiško persiuntimo mo- Alfonsino krašto prezidentu, tai 
dybo nutarimus, bet ir palaiko kest! 23 centų, pradedant krašte kiltų pilietinis karas, 
ryšius su visuomene ir teikia in- 1984 m. spalio 31 d. 
formacijas. Sekretoriui teko da
lyvauti įvairiose komisijose. Dė- toriai. Vieniems atrodė, 1— (-----——.............. — --------------
kojo reikalų vedėjai L Blinstru- * pašto ženklų kainos dar neverta Ginkluotų pajėgų — ypač laivy- 
bienei, informacijos vedėjui " ’* ~ *'

PLANUOJA BRANGINTI 
PAŠTO ŽENKLĄ

WASHINGTON. — Dabar „ __ ,____,______________ _
paprasto laiško persiuntimą ir bausti buvusį prezidentą gen. 
mokame 20 centų. Susirinkę. Galtieri.

■ pašto direktoriai ir apsvarstę ■
I # ’ w r®” 1 • 1 • • • 1 • 1 t • •

TURĖS ATŠAUKTI KARIUS 
Iš GRENADOS

WASHINGTON, DC. — Ab

už

KALENDORfiUS

Lapkričio 3: Teofilis, Vyti-* 
mantas, Maila, Gaudrimas, gir-, 
dėlė.

Saulė teka 6:25, leidžiasi 4:43.

WASHINGTON, D.C. — 
vietų Mokslo akademijos vice- tuvas, 
pirmininkas Eugenijus Veli- nerti žemyn, 
chov, kalbėdamas Amerikos! 
mokslininkams, pareiškė, kad 
didelės atominių bombų atsar
gos yra ne kas kita, kaip vėžio 
augliai. Jei mes tų auglių neiš
naikinsime, tai jie mus sunai
kins. Jis pasisakė už tai, kad
reikia panaikinti visas atominių Urgun ir Jaji kaimeliuose, 
raketų atsargas.

Mokslininkų tarpe kyla klau
simas, kodėl Velichov šitaip kal
ba Amerikoje ir kitose Vakarų
valstybėse, bet nieko nesako So- stovų Rūmai antradienį beveik 
vietų Sąjungoje. Velichov pasi- Į vienbalsiai priėmė rezoliuciją, 
gyrė, kad jis turi drąsos šitas kuri įsako prezidentui atšaukti 
mintis dėstyti ir kitiems moks- iš Grenados JAV ginkluotas pa- ‘ 
liniukams. {jėgas 60 dienų laikotarpyje.

Amerikon atvyko grupė So-Į Rezoliucija buvo priimta *403 
vietų mokslininkų, kurie Ame-,balsais prieš 23. šia rezoliucija 
rikos kolegoms aiškino, kad rei-. atstovų dauguma panoro suvar- 
kia būtinai sunaikinti visas ato- žyli prezidento Karo pajėgumo 
minių bombų atsargas. Jie gi- teises. Jau anksčiau norėjo jas 
riasi, kad šitokias mintis jie aiš-( suvaržyti, kai prezidentas pa
kine ir rusams fizikams. | siuntė marinus į Libaną. Tada

Sovietų agitatoriai tokia pro- ’ Abu Kongreso rūmai padarė 
paganda jau paveikė Olandijos, kompromisą ir leido preziden- 
V. Vokietijos ir Danijos gyven-|tui laikyti marinus dar 18 mė
tojus. ■ nėšių Libane.

------------------- į Krašto apsaugos sekretorius,
— Prez. Reaganas, pasiuntęs ‘ nori ištirti, kodėl nebuvo imtasi 

marinus kubiečiams suimti, tinkamų priemonių apsaugoti 
grąžino demokratinę tvarką marinų štabą Beirute.
Grenadoj ir kitose Karibų jūros1--------------------
salose. i — Pietų Amerikoje eina gan-

------------------- | das, kad JAV kariai išvalys
— Zimbabvės diktatorius pa- Grenadą nuo kubiečių ir rusų, 

dėjo j kalėjimą buvusį premje- ( Antroj eilėj bus išvalyta Nika- 
Labai plačiai minimi Diego rą Muzarevą. Tvirtina, kad jis raguo, o vėliau ateis eilė ir 

Agad de Santillan ir Jacinto kėsinosi prieš jo vyriausybę. I Klibai.
< j

Į Krašto žmonėš yra įsitikinę, kad 
Pasitarime dalyvavo 9 direk- ■ Alfonsin yra pats geriausias 

Vieniems atrodė, kad žmogus dabartiniam momentui.

pakelti, dar yra reikalingų at-‘no ir aviacijos vadai prižadėjo 
sargų. Buvo pasiūlyta balsuoti.' jo klausyti.
5 direktoriai pasisakė už pakė-j I^abai didelis nepasitenfleini- 
limą, o 4 buvo priešingi. Jie ži-' mas peronistų lageryje. Jie la- 
nojo, kad pakėlus pašto ženklų bai nepatenkinti savo kandida- 
kainą, reikės pagerinti ir patar- tu Italo Luder, kuris nepajėgė 
n avi mus, bet į Šį reikalą daugu- balsuotojų įtikinti. Perbnistai 
ma ranka numojo. lyra įsitikinę,' kad Italo Luder

Dar didesnis mokestis bus už yra didžiausioji peronistų nelai- 
laikraščių persiuntimą. Tame mė. Buenos Aires provincijoje 
pačiame posėdyje buvo pasiūly- jau prasidėjo peronistų persi
te mokestį už laikraščių per- tvarkymas. Vadoyybėn siūlomi 
siuntimą pakelti 24%, o pelno kiti vadai.

* negaunantiems laikraščiams pa-Į »
kels tiktai 7.9%. 1

Diktatorius Castro nenori tuojau pasitraukti iš Grena
dos, bet kubiečiai bus suimti ir išvežti iš .salos.



APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUSC
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Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

Montessori mokykla

Tikslesnis valgiu sudėliojimas
9 Į

-Patiekiant valgius, nauja yra 
tai, kad atsisakoma kupinų, kau
pais prikiuutų lėkščių su viena
rūšiais patiekalais. Suteikiami 
daugiau laisvės kiekvienai šeimi
ninkei parodyti savo meninę iš
monę. Daugiau laisvės produk
tus piaustyti bei parinkti indus 
jięmik sudėti. Pavyzdžiui, ne. 
Įprastai, bet gražiai atrodo Įvai
rios salotos, sudėtos Į plačias, dj-. 
deles taurėj. Daug dėmesio rei
kia skirt: patiekalų papuošimų^. 
Tačidu netinka puošiant per
krauti patiekalus įvairiais pro
duktais, naudoti daug kompo
nentų. Reikia pačius patieka
lus taip supjaustyti ir sudėti, 
Kad jau pats patiekalas gražiai 
atrodytų ir tik vienas kitas ak
centas iš įvairių ar tinkamai pa
rinktų daržovių žalesų galuti
nai užbaigtų patiekalo papuoši
mą.

Dabar moderniausia patiekti 
įvairins gražiai suderintus pro
duktus viename rinkinyje, vadi
namame šaltų užkandžių rinki- ■ 
niu. Viskas sudedama, gražiai 
suderinant spalvas, į pailgą ai 
ovalų pusdubenį ar ant apvaliom 
didelės lėkštės. Šiam tikslui 
lėkščių būną siį keliais įkyriais 
(5-7, atskiroms produktų grupė
mis). šie- "skyriai- būna su bėn- 
dį*u pagrindu ir portatyvūs— iš 
atskirų’ indėlių. Tai labai pa
lengvina vaišinimą nedideliame 
kambaryje,- prie nedidelio stale
lio. Šie šaltų' ūžkahdžių rinki
niai gali būti labai įvairūs tiek 
savo cariniu, tiek ir produktų 
rūšimis, pavyzdžiui, vaisių rinki
niai, daržovių, ar įvairių mėsos 
gaminių asorti, taip pat žuvų ar.- 
įvarių sūrių rinkiniai arba mė
sos rinkiniai sųdaržovių ar ati
tinkamų .vaisių priedais ir t. t.

Didžiausias dėmesys skiriamas 
įvairioms vaisių, daržovių salo
toms ar salotoms su mėsos, žu
vies bei kitais pikantiškesniais 
priedais. Taip pat pirmaujanti 
vaišinimosi forma — įvairūs su- 
nTištriiai: dideli, mažesni ir vi
sai maži, vadinami ’’kanape”. Jie 
gali būti paruošti su kasdien var
tojamais paprasčiausiais produk
tais arba su delikatesniais ska
nėstais, ka'p skilandžiu, su įvai

riais marinuotais grybais, kitais 
pikantiškais priedais. Sluogs- 
niuoti sumuštiniai su įvairiomis 
sviestų masėmis — labai skanus 
ir gražiai atrodantis šaltas už
kandis.

Vis daugiau teisių įgauna ir 
užkandiniai tortai, paruošti su 

: šprotų, kiaušinių ir gitais įvai
riais aptūptais, papuošti vaisiais, 
daržovėmis, daržovių salotomis.

;ni ir valgomi pirmiausia.
Kadangi vaišės ym skirtos ne 

’prisivalgyti, o dar blogiau — be 
saiko prisigerti (juk visi dabar 
maistu pakankamai apsirūpina 
namie), tad dabar ir vaišių sta
las vertinamas ne už patiekalų, 
ar butelių gausumą ir jų asorti-' 
mentą, bet už šeimininkės me
ninį skoni parenkant, paruošiant 
negausiai, bet skoningai suderiri, 

_■ tirs patiekalus, išmoningą jų pia-, 
tiekimą ir tą jaukią nuotaikai 
kurią ji sugeba sukurti.

Atsisakoma ir senojo kai ku
rių produktų supiaustymo būdo, 
pavyzdžiui, kad; dešra būtų tik 
griežinėliais pjaustoma. Jjt daug 
įdomiau ir šventiškiau atrodys, 
supiaustjla strypeliais, deriniuo
se sū kitais produktais, su darT 
žovių salotomis. Kumpio* pjauš- 
nelia'i gali būti, susukti, pašlmeL: 
giant į juos daržovių, priedus. _

Vis ląbiai| paplinta įvairūs ieš-; 
mai, iešmeliaĮ bei smeigtūkdi — 
įvairūs persrireigtų produktų riri 

l < ■*—***
įvairina stalą. 'O rinkiniai?ga^ 
būti ir v^ai hesudėtingii-r- dešj> 
rele kr fdesbfe strypelis^ agurko; 
skiltelė, šoninės piausnys, po.

■•midoras ir t. t. .į;.
. ■ Atsisakoma ir klasikinių indų; 
’patiekalams. Jau minėjau, kad 
įvairiausios saiotos gali būti pa
tiekiamos pl;*čiose taurėse, lie- 

.tuviškas baltas ar fermentuota- 
sūris — stikliniuose ar kerami 
kiniuose dubenėliuose (piausty-' 
tas'karbuotu peiliu strypeliais).

Net mūsų lietuviškas spanguo
lių kisielius suteiks šventinę 
nuotaiką, pateiktas didelėje tau
rėje su nuleista per jos kraštą 
;it' inos ar obuolio žievelės sj>i- 
rale.

Kaskart daugiau pozicijų užsi.v

tiniams, ‘tai Įdėklai stiklinėms, 
strkjmaitėms af taurėms, tai įvai- 

-rūs padėklai^ įdėklai, ir pan.
■' Pastaruoju meni daug stik
lo gaminių mūsų stalui pateikia 

’ ir prekyba. Tik. ipbkėkiine juos 
'panaudoti, priderinti prie savo 
djūerjerb, gabaritų, štai stikli- 
.iliai; nedideii' pubdeliai, o kaip

vaisiai drebučiuose juose gražiai

Kriaučeliūnų vardo Lietuvių Menteiopi! 
Vaikų lameliai energingai pradėjo 

naujus mokslo metus
Vaikučiai grįžo (arba pradėjo) gos suprasti vaiko kasdieninius 

mokslo metus rugsėjo pradžio-. užsiėmimus. Tėvams irgi malo-
j e. Per pirmą mėhesį tėvai su- 

; sipažino su mokyklėle ir bandė 
užjausti ir suprasti vaikų išgye 
venimus. O spalio mėnesį mo
kyklos naujai išrinkta valdyba 
pradėjo savo darbo metus. Spaj 
iio 11 d. vakare, nameliu patal
pose, 2743 W. L i th. Plaza Court, 
įvyko pirmas valdybos posėdis. 
Praeitų metų pirmininkė Daina 
Durybrienė pradai o posėdį ir pa-

nu stebėti vaikus klasėj ė.
Gruodžio 10 ir 11 įvyks Čika

gos miesto International Folk 
Fair Donnelley Hall patalpose. 
Kaip ir praeitais metais, mūsų 
mokykla prižiūri lietuviškų py 
ragų su kava išpardavime- Prie
miesčio mokykla tvarkys kultū
rinių rankdarbių pardavimo 
kioską Į šį testįbalj gali laisvai 
lankytis visi miesto gyventojai.

i aiškino Amerikos Lietuvių Mdn- 
tessori Draugijos santvarką ir

20 metų veikiančios, mokyklos dų parodą, mažiuką baliuką ir 
ir naujai įsteigtos Suburban Li- '

. thpanian Montessori, mokyklos, bus paskelbtos ateityje.
• Valdyba pasiskyrstė pąreigoni 

šitaip: pirmininkė — Dana Mi* 
ėužienė; vice pirm. — Daina 
Dumbrienė; iždininkė — Kristi
na Kįnčiniene; sekretorė —Ire
na Jurjbnienėj korespondentė — 
Viktorija Matranga; parengimų 
vadovės—Viligailė Lendraitienė!

■: to festivalio nemažai pajamų, 
bendradarbiavimą tarp šios, 'jau 1984 m. numatome ruošti ma

vaikų gegužinę. Tikslios žinios

Mokykla veikia nito 1963 me
tų. Patalpas nupirko ir Draugi-

rias ir p. Irena Kriaūčeliūriai. 
1972 m. Draugija Namelius pa
vadino Kriaučeliūnų vardo vai
kų nameliais. Mokyklos direk- 

į tore yra mokytoja Taura Uride- 
ir Julytė Žukauskienė; ūkvedys } neriė; jos padėjėja — Daiva 
— Zigmas Mikužis. i Balzaraitė. • ’

Buvo diskutuojamas šių metų} Rytinė "klasė veikia nuo 8:30 
renginių kalendorius. Reikia' v .r. iki 1-1:30 v. r., gerai lietu- 

' u - . šįajs metais pasirūpinti nemažai r viškai kalbantiems vaikams, ku-
tikruhioje," jos gali būti saldy-j pinigų nes mokslapinigiai, žy- rie turi tarp 2 m. 9 mėn. iki 4m. 
tuve tik-tiek laiko, kiek jamę < rpiai mažesni už kitu Montessori mėn. amžiaus. Rytinę klasę 
būna šviežia kiauliena. Ilgiau; mokyklų, nepadengią visu mo-į dabar lanko 15 vaikų, 
pąbūyųsio- šaldytuve dešros' kyklų išlaidu. Beveik kas mė-| Popietinė klasė veikia nuo 12:30 
įgauna gaižų skonį. " . - .

’■ ’■ į ! *

Ir | geriausia-valyti Lygiomis dalimis, 
sumaišyto šviežio pieno ir ter- (

kariauja tai pintos lėkštės sumuš- skanu iš jų vaišintis arbata!

atrodo. Taip pat dabar yra di- pentino mišiniu, po to ištepti, 
dėlis keramikinių indų pasirin
kimas, kuris irgi tinka vaišėms.

Puoselėkime tad-savąjį skonį, 
parodykim išradingumą, patei
kiant ' valgius, • būkime išradin
gos Jr kasdieninėse stalo "smulk
menose.

bespalviu Kremu ir išblizginti še 
pečiu.

kad šviežios dešros fermentuo-1 
jasi Jas Igil^ąijĮ šaldytuvuose. į

rie turi tarp 2 m. 9 mėn. iki 4m.

v : Rūbų yątymas bei priežiūra
Dažninusia priežastis, dėl ku- 

irios drabužiai atrodo seni, ir ne- , -t Tf' V 1švarūs,‘ yra dulkės. Todėl nepa
mirškime kasdien jų iąvąlyti še
pečiu. KaiĮinius, paUųs vąlpme 
,.lal)ąį ^fač^šįki^šep^ciu paplau

čiau.
;*•'. Sušlapusius nuo, Ųetaus ar 

.‘smego drabužius gerai nupurty- 

.kame ir padžiaukime, ištiestus to- 
Jiaų nup šilumos ^įtjnio.

' Pasibaigus sezonui; drabužius 
'atiČūblcBne i valyklą ir tik tuo- 
^met-kąEinkime -'ų; spintą, prieš 

sinrai. Tai labąi jįtąh viską sutvarkius (sisiuyus
^agas, pamušąlą, kilpas ir t. t.). 
fRūbūs, kurių tup. metu nenešio- 
f jame, kabinkime viename., spiri- (- 
toš krašte, uždenkime šeria šva-

? • y; ' rj- r r

•,'ria^paklpde ;ir sudėkime į spe- 
:dalihs maišus. ‘ Tąip drabužiai

- ’m- . • ; i 1 v
issilaikys. švarūs ir bus paruošti 
.nesioįirnui. V \ :

Otriems pirštinėms reikal.in- 
/ga ' ypatinga priežiūra. Laikas! 
■nuo taiko i."jų vidų Įberkinie tai-1 
kb^'kad. oda. nesįikietelų ir nesu- 

_. sifadkslėtų. Pirštines maukime.- 
‘ arit'šaūsų. rankų, o šlapios pirš- 
' tipės/geriau .išlaikys formą, jei 
.’jpnis leisime, išdžiūti užmautoms 
iįfnt rankų. PįristJnėš laikykinie 
dėžūtėse. VirvyhioiSs Į popierių, 
r Dirbtinė oda vaĮoma kęmpi- 

* Dė r vandenio su muilu. Dirbi- 
_ ..Z -■ --.'.r----  -- •’

nius iš chromo ir kiaulės odos 
patartina valyti vandens ir acto 
skiediniu. Išdžiūvusi oda pate
pama iŠpląkfo kiaušinio balty
mu, įlašinus truputį terpentino, 
ir išblizginama minkšta med
vilnine skiautele.

Labai ploną ir minkštą odą Magdalena šulaitienė

. į Popietinė klasė veikia nuo 12; 30 
nesį busį, planuojama koks 3:30 popiet, anglų kalba. Čia 
nors pajamų siekiantis įvy- L

kad ružavasis! kis — aukų rinkimas arba“ va&ai ir lietuvių
Šie vi-* ma usvetIm^alba’’. Toje

3 Nustatyta, 
grelpfruitas turi 12 miligramų, specialūs pasirodymai, 
vitamino ‘‘C” daugiau už baltąjį, J įvykiai glaudžiai 
ir apie 50% daugiau vitamino

šie vi
su jungs 

visus į vienetą, kurio tikslas. —

priimami ir nelietuvių kilmės

Stebėtčęai ir nauji mokiniai 
vaikų auklėįįmąs^ir linksmas 'mielai priimami. Sm^ėštg^ 
bendravimlįT/’ . .. norintieji^^rtn^tė?^-

Spalio 15 d. įvyko vartotų 4999 informacijom.
, daiktų išpardavimas, kuris davė
- nemažą "pelną. " " Į

Spalio 18 d. vakare mokyklos

Its Easy..
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Creamy Blue Cheese Mold

ideas we
Itfce th^y

The best party 
rich Tn flavor, look 
took hours to prėptre iHdbcfn 
be mide id advance with 

- Bo last-minute attention.

This Blue Cheese Mold 
męeli all those quip Goattoru. 
&r&pbr>ted it
creamy smooth — easy be

teist'White elefant tumei 
out *6 f iriu g mtfld/yęu might

Ttx fia-w.stw k avmbteH 
Wwe eheėie,' leeerifcėil Sy t 
combination of mayonnaise, 
cbar-WBbe tod temea juice. 
Evaporated .milk help* blend, 
the flavor* together aid addt 
the.superior texture.

If you usually think of 
evaporated milk’ only for pies 
and' candies4 this fečipe* wilt 
illustrate?* how; ’ versatile the 
product can be. For' soups 
and chowders, * sauces * antf 
gravies,' eassėroles and meat 
loaVes, evaporated milk kept 
on the shelf cart 'add er earn- 
inetf and richness to so many, 
dish’et. ‘ ’ '*• ** ** v - *

^lue Cheese Mold

1 envelopes unfavored
* I* **

waterV?
£ tąbte^pooĄ »ucar 

1 1/Ž tūps* mity'dn reais* 
219 Hjribnrtefliči

‘ l/.<

i/3

ttfp lemon j u i£e
Ull can (13 fl. ozj .
PET Evaporated Milk 

cup fenimblei bhK 
'cBefete v ** *

eup finely chopped 
celery* z

Sprinkle gelatin over water 
irt tmall aaucepan?
srtgrfT Heat ore*- I6W* uniit 
djasdlvad; ęę.nrtone *#ąaypi^

geUua ^vapomled nįljL 
Beitif* wniiT Mi? rn
htcSa ch’eiw* aftdfceltry. Rou£ 
intfr oiled 6-cup ring mold. 
CbiU.unlii firm. Makes 6 to

Viktorija Matranga

s Baimė ir meilė draugę nė-

1

Tautiniuose Namuose šventėm 
‘Halloween” su savo Kaukiu ba
lium. sis pabendravimas su
kvietė šeimas’ iš užmiesčio mo
kyklos ir buvusius mokinius, ša.

® Lietuvos himno autorius dr. 
V. Kudirką gimė gruodžio 31. d 
1858 metais.

0 Vasario 11 d. 1277 metais 
.lietuviai sumušė totorius s ties 
Vilkaviškiu.

if <
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Didysis Lietuvos kunigaikštis Kęstutis

i spalio lo d. vakare mokytuos 
• patalpose Įvyko dr. Hans Schies- 
j ser, DePaul, universiteto moky- 
l’ldjų kursų dėstytojo, paskaita. 
į Jis aiškino Montessori metodo 
į istoriją ir svarbą vaikų brendime 

ir protavime. Eusirinko malonus 
. būrys klausytojų, nes paskaita 

vyko anglų kalba, tai visi tėvai 
1 (išmišrių šeinių ir tie, kurie lei

džia savo vaikus į popietinę kla
sę) ir svečiai galėjo pilnai daly
vauti.

ENERGY 
WISE

kų. Pasilinksminimas davė vai
kams progos pažaisti nejpastoj 
atmosferoje, pasijuokti apsiren
gimais ir pasidžiaugti saldainiais 
ir vieni su kitais pabendrauti,' 
Tėvai irgi spėjo užmegzti ryšius 
ir padraugauti.

Lapkr. 15 ir 16 d. vakarais 
Įvyks vaikams svarbus vakaras:
■ ie turės progos atvesti savo tė
velius į savo klasę ir galės jiems 
parodyti savo darbo vieta. Daž
niausiai mamytės lankosi moky
kloje, o tėvai mažiau turi pro-

Change th« otl and. 
Uiters •vary 3,OCOt» 
6.000 rAlleS to avolč 
west ina ąasbiln*.

žirgas totorių garbė juk mirga, 
(jarsus ir vokiečio kardas;
Lietuvoje augęs Kęstučio žirgas, 
Ęovoje gąrsus jo vardas.

Širvas žirgelis menkas, nedidi? 
paprastai ginklas nukaltas. 
Bet ko Kęstuti jojant išvydęs 
Vokietis ir turkas baigtą?

Kai prieš Kęstutį atsispirt geidžia. 
Šulūątą vokiečio plienas;
Kai ant totorio žirgą paleidžia, 
Jlebėietruksta nei Vienas.

. Nes kardas jp’ičig j,o r^kp^ 
Kąį pnęšo eilėse siaučia, 
Drąsią, galingą Kęstučio krytį, 
-Jo žįrgas ant savęs jaučia.

A. Mickevičius



Ukmergės aukštesnioji mokykla

a Didysis plentas nuo Taura*,;, 
ges iki Šiaulių buvo nuklotai 
1839 metais. : i

* Pirmutinė krikščionių baž-i 
nyčia’ Klaipėdoje buvo įkurtą 
1251 metais. «.

• Detroitas buvo sujungtas ge
ležinkelių sų ęhieaga 1852 me; 
tais, o su New Yorku 1854.

• Nebūk perdrąsus >— akis is-ę 
degsi, nebūk perlėtas — dalies 
neteksi, ■

Mirusių pagerbimas Šv. Kazimiero 
lietuviu kapinėse

Per eilę metų susidarėĄadi- 
cija — iškilmingai paminė^ mi
rusius. Seniau būdavo laikiįnos 
po palapine šv. Mišios, praneša
ma 3<įaųgybė kėdžių. Dalyviai 
susėda^ 'kąro veteranai, Colum
bus yVyčSęĮ £u papackomis ir 
šabnąis.rvnitcv'muoti šauliai už
ima pftinusias Vietas. Dab'ar vis
kas eina “down’L Tik šauliai iš
tikimai laikosi senų tradicijų.

Uniformuoti šauliai, vadovau
jami Vytauto Didžiojo rinktinės 
vado VI. Išganaidio ir sekreto
riaus- J. Maekonio, dalyvavo 
apeigose Brigrton Parko pšr?- 
pijos bažnyčioje, šv. Mišias at 
našąvo ir pamokslą pasakė kun 
F. Kirelis. Po Šv. Mišių, šauliai- i' i 
savonpis ^našinornis atvyko į 
Šv. Kazifnįėro Liet, kapines.

Kapinių - Sklypų savininkų 
draugij a pasjrengią ' iškilmėms: 
muzika grąją, pasirūpina lem
pų, gėlių, įveda garsiakalbį.;

12 vai. šauliai išsirikiavo ir 
nešė garbės sarkgybą. Pirm. A. 
Regis pradėjo iškilmes. Pakyier 
tė^kuii. J. Juozėvicių • sukalbėti 
maldą.

Po to A. Regis pasakė gražią 
kalbą apie tąi, kaip mūšų pir
mieji emigrantai prieš 80 metų

įsteigė šias kapines. Čia jau pa
laidota apie 50,000 asmenų. Pra
šė palaikyti šias tradicijas. Nu
siskundė. kad, nežiūrint gero 
oro, dalyvių buvo nedaug.

Po to padėta gyvų gėlių vai
nikas. Kunigas J. Juozevičius 
pašventino ne tik gėles, bet ir 
ugnį. Iš šios lempos buvo įžieb
ta daugiau ir nunešta prie arti
mųjų kapų.

Iškilmės trumpos. Baigia 
giesme “Marija, Marija” ir Tau
tos himnu.

FTasidėjo kapų lankymas, 
šaulių vadovybės, kaip kasmet, 
buvome pakviėsti į šaulių na
mus kabutei. Susirinko virš 70 
asmenų.

Pasivaišinę dešrelėmis su prie
dais, kavute ir pyragu, 3 vai. 
pradėjome skirstytis. Dėkingi ] 
vadovybei už vaišes.

Visuomenės opinija labai ge
ra: dėkingi vadovybei, kad pa-i 
laiko šias gražias tradicijas. i

A. Regis kvietė šaulius daly-* 
vauti Tilžės prisijungimo 65 m. | tradicijomis mus’ apjungia i 
. -i -i- • • _ i__________  i.^„l—• * rito TCtTivA + c Vti 1 ic'f’ZT

tralijos, 1 iš Venezuelos ir 1 iš valgį. Pirmiausiai jie iškepa ku. 
Mali-Af: ikos. Pranešė, kad mū- pranugarį. kurio viduje įdedu 

du keptus avinus. Į kiekvieną 
aviną įkemša keletą keptų pa"ukš 
čių, o į pastaruosius įdeda žu
vų. Tuo būdu svečiai gali pasi
rinkti ką jie tik nori. ■ 

žinoma, tokias vestuves gali 
iškelti tiktai turtingieji. 1
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ros. Bendra kalba, bendra kil
mė, bendra tūkstantmetinė istori 
ja st: savo turtinga kultūra bei 

i X— .1 --- 3 —i---- .-X įr SH-
jubiliejuje. Iškilmės bus lapkri-! riša. Kaip tos kultūros istorinio 
ėio 20 d. 2 vai. popiet. Pasekite «>'>-
spaudą.

Kun. Skėrio pranešimas apie 
Evangeliku sinodąė*;

■ Kun. Fr._ Skėrys

sų gimnazijos mokiniai daro abi
tui os egaminus valstybinėje gim- 
naijoje WeiiAeime ir atestatus 
gauna is Karlsruhės švietimo 
Ministerijos, Su šituo atestatu 
gali mūsų mokiniai studijuoti vi
suose universitetuose laisvajame 
pasaulyje.

Be to jis darė pranešimą apie 
savo pastoracinį darbą Pietų Vo
kietijoje, kur aptarnauja devy
nias vietoves. Kun. Fr. Skėrys

TURĖKIME TRUPUTI 
DAUGIAU LOGIKOS

Labai dažnai Naujienose ten . 
ka pastebėti laidotuvių aprašy
mų. Gerai, kad spaudoje pami
nima šios žemės žmogaus pasku
tiniai žingsniai. Bet, kai po to
kio liūdnųįvykio aprašymo, ima
ma gėrėtis puikiais pietumis, 
kuriais buvo pavaišinti iš kapi
nių grįžusieji, tai, man . atrodo; 
kad toks priedas visai nesideri
na su laidotuvių nuotaikomis;

: Nejaugi mes į kapinęs lydime 
mirusį tik tam, kad po 'to ska
niai pavalgytume?

Jonas Lodą
_ < • . ■■ Į

P. S. Girdėjau, kad vienas ga
na pasiturys vyriškis buvo suda
ręs tokį savo paskutinės, valios 
testamentą":

“Palieku tiek ir tiek dalerių, 
kad palydėję į kapines turėtų 
galimybių tiek prisivalgyti ir 
prisigerti, kad po poros dienų

resniųjų pradėtąjį darbą. Mums 
“seniams’’ reikia tiktai surasti 
būdus ir priemones, kaip tą at
žalyną dar stipriau prigydyti. 
kol senasis kamienas dar tebėra 
sveikas ir sultingas. Žinoma, čia 
kalba eina tiktai apie tokį atža
lyną, kuris yra susipratęs >ir ži- 

Į no, kuriame pasaulio kampe yra 
Dabar gimnaziją išlaiko ku- mūsų brangį tėvynė Lietuva", ku. 

ratorija, kuri įsteigta prieš 15 ris nesibaido lietuvio vardo ir 
metų.'' Kuratorija yra registruo- gerbia tėvų kalbą bei papročius, 
ta Weinneimo apygardos teisme, 
kaip e. V (eingetragener Ver-. laisve, tad tas tikėjimas ir tėvy- 
ein).

Vaikučiai yra mūsų brangiau: 
sias turtas ir viską atiduotume, 
kad tik jie gražiai užaugtų ir bū
tų laimingi. . Gyvenant sveti
muose kraštuose, be savos tėvy
nės, didžiausias turtas, kokį tik 
savo vaikams galime duoti, yra 
mokslas. Išsimokslinęs žmogus 
daug lengviau-gyvenime prasi-, 
muš. Jam nereikės patys juo
džiausi ir sunkiausi darbai dirb-

ro, žinodama, kad daugelis li
kusių čia lietuvių yra nesveiki, 
neturtingi, yra įsteigusi ir vo
kiečių valdžios ir kituose kraš
tuose gyvenančių lietuvių pa
rama ir aukomis išlaiko vienin
telę visame laisvajame pasau
lyje lietuvišką Vasaiio 16 gim
naziją.

proceso tęsinys, mes visi pri
valome atlikti savo svarbiausią 
pareigą: išlaikyti tautos gyvybę 
ir užtikrinti jos ateitį. Žinoma, 
užduoties- vykdymas eina viso
keriopais keliais.

Savaime reiškiasi mintis, ku
ri skvedbiasi į mūsų lietuvišką 
sielą, kuri sakė: padėkime į ša
lį tai, dėl ko nesutinkame ir ne
galime susitarti, o imkime tai. 
kas kiekvienam lietuviui aiškiai 
vertinga. Padėkime nuošaliau 
tai, kas vienus ar kitus piktina 

• ir skaldo, o žiūrėkime i tai, kas 
visus turi jungti. Ne tik tūks- 

, tančių. metų.istorija, bet ir da
lis visokeriopas veiklos priešas, j bartįniai laikai skelbia tą patį, 
Ji užmigdė arba sunaikino ne Į būtent: “Vienybė — galybė, o 

susiskaldyme .silpnybė”,,
jeigu paimsime Vokietijos lie

tuvių veikląj pagrindiniai 
jos varikliai iki šiol buvo ir pa
siliko vadinamieji pusanąžiaį, 
daugiausia jau' gyvenimo- hori
zontą persiritę.žmonės. Dar de- 
išitmetis, gal '.kitas, ir jie persi
kels į senųjų kategoriją. O kas 
-atsistos; • įrių -pėdasJ kas perims 
jų lietuvišką darbą?

Natūrai: senatvės priešingybė 
yra jaunystė. Normaliame tau- 

-tų ir valstybių gyvenime jauni
ntas. savaime aiškų.perims' vyres
niosios kartos darbą ir, prisitai
kęs laiko dvasiai, tęs jį toliau. 

.Lietuviu bendruomenė Vokie. 
tijbje, po Antrojo pasaulinio ka-

K. P.

Visi tikime tėvynės Lietuvos

, tos broliai ir seserys visokerio
pai paveikia. Iš to kyla skirtu
mai, apie kuriuos sosialogai. psi- * 
ekologai bei visuomenės veikė- Į 
jai ir kultūrininkai galėtų išti-į 
sus tomus prirašyti.

Tačiau senatvė yra labai dide.

vieną išeivių organizaciją, pa-} 
rapiją ar klubą. Tuo labiau, kad 
su ja kartu ateina savotiškas 
abuojumas, paskendimas į kas
dieniškus mažyčius reikalus, 
perdėtas susirūpinimas sveikata 
ir asmeniškomis smulkmenomis. 
Tik vienas kitas veikėjas, su
laukęs vyresnio amžiaus, nepa
sitraukia iš darbo lauko, neužsi- 
krečia “pensininko liga”. Tokius 
vyrus ar moteris Europoje be-

! nės meilė uždeda mums visiems 
_ pareigą savo vaikus išmokinti tė

vų kalbos ir įdiegti ir*, jiems tė-1 
vynės meilę. Tą sėkmingai.: gali 
įgyvendinti tik lietuviška mo
kykla Vasario 16 gimnazija. Lie
tuvių Vasario 16 gimnazija pil
nai savo užduotį atlieka'ir paslj 
liks lietuvių kultūros židiniu 
Vakarų Vokietijoje,.tolį kol viso 
laisvojo pasaulio lietuviai ją iš
laikys medžiaginiai, moraliniai 
ir savo vaikiu prieaugliu. ^.Be 
prieauglio iš viso, laisvojo pa
saulio mes tą kultųr^ židinį tUr 
rėsime uždaryti, nes Vakarų Vo_ 
kietijjos lietuviaji -vieni neturi 
tiek vaikų, kad galėtų gimnaziją 
išlaikyti. Mažiausiai mums kas
met reikia 70 ligi 100 mokinių.

Kunigas Fr.' Skėry? ’say'o pra
nešime nušvietė dabartinę Va
sario 16 gimnazijos būklę, njb- 
kinių skaičių, rūpesčius ir lai
mėjimus prieš vasaros atostogas, 
t. y. 1982-83 metų mokslo pabai
goje. Gimnazijoje per ištisus 
mokslo metus buvo 64 mokiniai. 
27 evangelikai,- 37 katalikai. 49 
mokiniai iš Vakarų Vokietijos ir 
15 iš užsienio. Iš užjūrio buvo, 
atvykę: 2 iš Kanados, 8 iš JAV 
(USA), 2 iš Urugvajaus,'.! iš Auš

ARABŲ VESTUVIŲ ĮPROČIAI

Arabų giminės Beduinai savo 
vestuvėms . paruošia originalų 

; • ' t *■*“ > v’ • *7

■
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE

, yra seniausia, didžiausia ir lietuvių fraternalinė
; organizacija^lietuviams ištikimai' tarnaujanti jau per 97 metus,

i- --•> -i •• . Z1/• Į,“ •- .
5LA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti' ir kkiemš, kurie tuos

, darbus dirba. * . •-1, '• '• / :> z :’;v -
' SLA — išmokėjo:.daugiau taip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 

' apdraudu savo nariaršĄ •".?% J." ė 1
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLĄ nei 

nariams patdrhaūja lik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis ir lietūvįu draugas galį 

«’: Sūsjvienijihie. apsidrausti šd iiSJJOO. J ’ j
, SLA — apdraudžia ir- Taupomąja apdrauįa - — Endowment

. \ "į• Insurance, kuri ypįč naudinga jatwimui, riekiančiam
.. ’4 aukštojo mokslo ir-Ją.- gyvenimo -pradžiai .

/’ ■ >-«’* x\‘-’ -.‘"—v* i “V..’

SLA — vaikus apdrąudžia pigia terminuota apdrauda: - Už 
, - $1,000. apdraudos sumą tembka tik'$3.00 metams.

; SLAi—kubpiį yra visc^ lietuviu kojonijcse. y->
- v ‘ ? . Kreijpkltėšj ėato apylinkė* kū^ū'veikėjui, . 

jie." Jums imelai paceLbės į-SLA įsdrašyti.
i ' į ". Galkė krėįitisMtiėsiai į SLA Centrą":

LITHUANIAN ALLIANCE jJHilCĄ 

7 3Ū7 W.
TeU (212) 563-221Q

1 . V. j J

lįs visuomet ^ųs lengvesnį ir 
geriau apmokamą,' darbą ar už-, 
siėmimą. Jau daug studentų, 
baigusių šią lietuvišką gimnadi; i 
ją studijuoja Vokietijos ir kitų 
kraštų universitetuose. Kiti juos 
jau yra . baigę ir isigiję; akade
minius laipsnius,'kaip: profeso
riai, gydytojai, architektai, inži
nieriai ir 1.1. Baigę vidurinę abu1 
turą (Mittlere Reife) išėję iš 
gimnazijos mokosi kitose profe
sinio pasiruošimo mokyklose/.'

Vokietijoje yra pakankamai 
jveiko, išprūsusio, žvalaus jau-1 
nimo, kuris lengvai perims vy-

riąir apsunkina bendradarbia- kiančių kliūčių, palaikome tar-

už plieną, būtent: esame lietu-

Cosmos Parcels Express Corp

J

orriftj. JUtoa |0

MM

r > »
Tašau, bežiūrint tų iš geogra.

f > IIETūVHKASIS PAMARYS, HenrUo Tomo-TainaJttnfc. 
įdomiai pąrriyt* ftudija apie Rytprūsius, remianti* Pakalni* kl 
Labguvos apskričių duomenimis Aprašymai Jdomūi.Hekvfenm 
lietuviui Eefcfiuyg flUartrffobw nuottttflfomk, pabaigoje (Modami

minftnal ir mlnfyi^apfetimenls te .rietas NprfB Detervoje te pte» 
matoala bolševikų okupacijos metai*. Knygs turi 234 pnalapiia 
bet kainuoja tik H. 1 1

> JULIUS JANONIS, poetas te revoliucionierius, nemprai

Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliau* Janonio gyvenimą te po* 
riją. Dabar būtų JĮ glifam pavadinti kovotoju uš žmogau* telaac 
K®y<* F** d5d*Mo formato, 365 puslapių, kainuoja ffl.

V KLTYKINtS NOVKJK 
TarWniM |M Ml, knygoje j

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Mt l*B. Tel 476-2206

g PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. = 

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

= Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių. = 

= Maistas iš Europos sandėlių. =
į MARIJA NOREIKIENĖ =
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i C — Ntujitaoi, Chioago, 8, BL Thuniay, Nąttobtr 3, 1983

Kun. Fr. Skėrio pranešimas per 
Lietuvių Evangelikų Liuteronų 
Bažnyčios penktąjį: Sinodą Či
kagoje s, m. lįepos mėn. 2 <L

V . v- ;■ - . ■ ■ - -- -

Eurępos^.'tietoyių organizaci“ veik ant- vienos rankos pirštų 
jos .įr - bažnytinė S^teųlysL
ta dėl vieno dalyk^Į. L " w „
Milžiniški vandenyriaf ihus? skl-j fihių ir'gyvenimo sąlygų išplau
ną . ir apsunkina bendradarbia- kiančių kliūčių, palaikome tar- 
vįrną/.^ryenimp.sąlygų, klima- pusavį ryšį, kurs yra tvirtesnis 
to ir '.^vėnąinočo krašto: kultu- i " "
ros įtąkžL- išblaškyti -mūsų tau- vių tautos vaikai sūnūs ir dtik-

> LITERATŪRA, lietuvių Hterttūros, meno Ir mokri* 
HM m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet nelemtą, Vine* 
Krėvės, l#io šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankot 
T. Raukčlo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* Ir Y 
Meilaus straipsniai bei ftudijos, Iliustruotos nuotraukom!* t 
M. K. čhtriionio. M. šileikio, V. Kašubo*, A. Rūkitelė* Ir A. Van/ 
kūryboa joveikriai*. 365 pu*L knyga kainuoja tik ?3,

t DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojoa ir tn 
fialą šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dalm 
švente* bei jų latoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimk 
bei ufkulisiai*. Studija yra 151 pusi,, kainuoja IX

'• VTENHO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy 
tai Juozo Adomaičio — Dėdės'Šerno gyvenimas. Ta! ne saunai 
gyvenimo bruožų aprašymai, bet tiksli to laikotarpio buitie* Et*-

2b01 W. 69th St, Chioego, DI 60629 ♦ TeL 925-2737

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

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL- 
, DUMYNAI ♦ KOSMETIKOS REIKMENYS 

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 vaL vakaro.

Illi II MH Ii i i i

Hetuviij kalbų liečiančiaa Ištraukas, paruoš® tfkaHus vertimuf 
tr patarė mums toliau studijuoti.
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politikoje, susitarė su O’Neill Jr., kad jis paaiškintų apie 
tuos komentarus. Žurnalisto klapsimai ir Atsakymai nu
aidėjo po visą pasaulį, todėl manome, kad ir lietuviams 
jie bus įdomūs.

Klausimas: — Ką mes darome? Kur žingsniuojame?
Atsakymas: — Man visiškai nepatinka, kur mes eina

me. Aš prisibijau ne todėl, kad mūsų tauta nebūtų pakan
kamai didelė, bet todėl, kad JAV prezidentas, mano nuo
mone, žingsniuoja visiškai blogu keliu. Pirmiausia, man 
visiškai nepatinka, ką aš mačiau praeitą savaitę, nors 
marinai ir buvo laimėtojai. Galimas daiktas, kad mūsų 
studentams buvo susidaręs pavojus, bet prezidentas išti7 
sus du mętus nuo Haigo laikų ieškojo progos įžengti į 
Grenadą, ir ta proga pasitaikė.

Klausimas: — IŠ kur Tamsta tą žinai?
Atsakymas: — Mes sėdėjome šiame kambaryje ir 

pusryčiavome su p. Haig, ir p. Haig papasakojo anie 
susidariusią padėtį. Mes tiirejome prieiti prie komunistų 
intervencijas lygiai taip, kaip jie padarė. Jie ieškojo prp- 
gos įsikišti, mano nuoriione, ištisus Su meti! Jūs negalite 
teisinti jokios vyriausybės, ar tai būtų Rusiją, ar JAV,

į Caribou salą, ępančią 30 mylių atstumoje nuo Grenados, 
Bet pyiklaušąfieią tfrėnadai. Cariacu sala nedidelė, vos 

kvąSralihių mylių, Btivo tvirtinama, kad Cariacu salą
buvo užėmę kubiečiai. Ten jie įsirengę nedidelį aerodro-

LUDER PRARADO PRIE- 
MIEJčlV PĖRONISTUS

BUENOS AIRES, Argentina. 
— Paskutiniais 20 metų Buenos

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, Išskyrus sekmadienius,.
nuo 9 vaL ryto iki 5 vaL popiet, šeštadieniais — iki 12 vaL

Thomas P; O’Neill Jr. it Naujienos
Thomas P. O’Neill jr. yra Atstovų Rūmų pirminin

kas. Jis yra vienas įtakingiausių demokratų visame kraš
te. Jo įtaka Kongrese yra žymiai didesnė, hegii daugeįis 
mano. Jis nesigaili žodžių, savo politiniams priešams taip 
užkirsdamas, kad visas kraštas kartoja posakius ir krei
pia į juos dėmesį. 0 tie politikai, kuriems Atstovų Rūmų 
pirmihinkas žodžius paleidžia, juos atmins, kol jie bus 
gyyi,. / - \ u-t
jT/ pi -’j . -J -Y-’ _p, .
- Atstovų RūhiųvpiĮnxyinipką^ moka žodžius taip pokš- 
telti, kad jie niekadineatšokš. Shiarkidi .tėkšti-prilips, ir 
neatlips. Jų neatleis nei lietus; nei vėjas. Ką jis pasakė 
apie buv. prezidentą Jimmy Carterį, žiauriai pralaimė
jusį rinkimus, neatlipdys, nuo žemės riešutų augintojo 
jokie chemikalai. Tėkštelėjo jis sekretoriui G. Shultz, 
kai pastarasis tiek važinėjo ir tarėsi Libano reikalais, 
bet nepajėgė įtikinti Sirijos prisijungti prie Artimųjų Ry
tų taikos planų. Sekretorius gerai pažįsta JAV konsti
tuciją, apvažinėjo kelis kartus aplinkui pasaulį besitar
damas su politikais, bęt kai neįtikino mažos valstybės pre
zidento, tai Thomas P. O’Neill Jr. Šhultzą prezidentui 
šitaip charakterizavoi “Šnultžas nepajėgia parduoti pa
lukių vaikų priežiūros namuose”. Shultzas yra gabiau
sias diplomatas Reagano kabinete, Bet Atstovu Rūmų su
pratimu, ne tik gabiausiajam, bet ir kitiems kabineto na
riams nuomonė susilpninta.

Kada praeitą savaitę prez. Reaganas pasakė savo 
kalbą abiems kongreso rūmarris apie Įvykius Centrb 
Amerikoje, Libane ir kitur, Atstovų Rūmų pirmininkus 
sėdėjo šalia viceprezidento George Bušh ir klausė prezi
dento kalbos, kodėl jis pasiuntė marinus į Grenadą. Kada 
kalba pasibaigė, Thortiūs P;"O?Neill Jr. pasikeitė gana 
aštriais žodžiais su preziedntu. Tie žodžiai ėjo iš lūpų 
į lūpas, Bet niekas tiksliai nežinojo, kas ir kaip buVo 
pasakyta.

New York Times korespondentas, žurnalistikos sri
tyje turįs tiek patyrimo, kiek Atstovų Rūmų pirmininkas

trempiančios kitą tautą. Man nepatinka, -kaip visi šie 
reikalai eina. Kur mes iš čia einame? Ar galite įsivaiz
duoti, kokią įtaką visa tai turės į Nikaraguą ir į visą 
Centro Ameriką. Tai yra Machiavelis: Jeigu jie negali 
tavęs ihylėti, tai priversk juos taVe pajusti.

čia prezidentas klysta. Jis sukėĮe nuolatinė žalą. Jis 
nuveąte viską, ką rado pąkeliuje, kai mes siiraabihe prb- 
gos. jis visai nepataikė į laivą.

Jis sukėlė milijoną europiečių, demonstruojančių, 
prieš mūsų politiką, ir aš manau; kad buvo galimybių, bet 
jis nepaklausė reikalingų žinių ar talento apie dalykus, 
kurie dabar ten vyksta...” (N.Y;T: lapk. 1 d.)

Mes nesame taip gerai informuoti, kaip yrą. infor
muotas Thomas P. O’Neill Jr. arba prezidentas Reiga
nas, bet mums atrodo, kad O’Neill Jr, čia klysta. Reikid 
turėti galyoje? kad prezideiltaš Reiganas špšeh&Ljnus 
daro; ne vienas1. Jis vadovaujasi' inforinacijos' šaltiniais; 
kuriuos padUbda JAV Saugumo taryba. Visose šiose vals

tybėse JĄV turi, savo diplomatus:’Jie atidžiai seka; kas 
darosi Artimuose Rytuose, fLibąiie tr Grėhadbjfei jėiįii 
sekretorius Haig. žinojo, kas dąbėši Grenadą‘gHel Su 
metus, tai tas žinias turėjo turėti ir ^rėžidehtoš. ’

Amerikiečiai žinojo, kad Grenadoje. Kubos kariai sta
tė naują aęrodroiną, kuriame būtų galėję nusileisti milži
niški transporto lėktuvai. Jie būtą galėję atvežti batalio
nus apmokytų Kubos kąrių. Salos gyventojams būtų ne
įmanoma nuo rusų ir kubiečių/apsiginHl Ahi’erikięSai 
nežinojo, kad Grenadoje veikė Sovietų štabas, glaudžiai 
bendradarbiavęs su nauja Grenados vyriausybę. Ras ge
nerolą Hudson Austin rastas rusų agentų. įsakymas su
šaudyti buvusį premjerą. Gen. H. Adstih'suimtas.

Įtakingiausias Demokratų pabtijo.s vadas O’Neill Jr. 
klausia: Ir kas toliau? jis įsivaizduoją, kad intervencija 
į Grenadą atneš visą eilę kilų i^aušibiij, kuriuos turės 
spręsti Amerikos Kongresas. Kad. noras sutvarkyti vals
tybines skoląs šį klausima dar labiau apsunkins. Blogiau
siu atveju, būtų buvę daug geriau, jei, prez. Reaganas 
marinų ir parašiutininkų į Grenadą būtų nesiuntęs; At
stovų Rūmai jau dabar prezidentui leido išspręsti Gte- 
i
tai liko tik 50.

!-♦.»» > -J * 1 i #

Reikalai taip klostosi; kad prez. Reaganui gali ne
reikėti ir 50 dienų. Marinų dalinį, kuris pirmas btivo iš
keltas Grenadoj, jau sodina Į trarisporto laivus ii* pla
nuojama vežti tiesiai į Beirutą.

Antradienį Amerikos marinų grupė buvo pasiųstą

nądbš klausimą per 60 dienų. Dešimt dienų jau praėjo;
'f /. w _ t * J

Aires priemiesčių gyventojai 
buvo atkakliausi Perono šali
ninkai.

Tačiau šį kartų peronistų kan
didatui nepavyko ten įtikinti 
balsuotojų. Luder buvo nuvy
kęs į kelis priemiesčių susirin
kimus, .bet jam nepavyko logiš
kai pakalbėti. Jis pašūkavo ir 
manė; kad klausytojai jo pa
klausys. Taip nebuvo. Balsavi
mo dieną jie atidavė savo bal

iną, kurį, reikalui kilus, galėtų naudoti.
Marinai apžiūrėjo visą šilą, bet kubiečių saloje ne

rudo; Jie rado didoką sandėlį sovietinių ginklų. Marinai 
ten šūvio nepaleido, Caricu apžiūrėjo, nieko nepaėmė. 
Marikai ginklus, teji paliko. Grįžę į Barbados'informavo 
JAV kariubmehės vadovybę apie radinį. Greičiausia, kad 
ginklus paliks gubernatoriaus Šcodn žinioje.

Pirmas marinų, transportą laivas šiomis dienomis iš
plauks į Beirutą. Ten jie labiau reikalingi Kovų metu 
Gfeiladojė žtiy^ kubiečiai britų jau išvežti į Kubą. Admi
nistratorius' Scooh jau ėmėsi žingsnių sužeistiems kubie- . .
čianis išvėžti. Amerikiečiai, nuodugniai ištardę sužeis- HemokratuXarU*' !^ radlkaIų 
ttiš kubiėehlfe, greičiausia, leis šiuos išvežti. AtūerikieČiaii , r y;c,, 

Į — Vien tiktai ginklų Castro 
• paliko, Grenadoje už 40 milijo- 

nu f
'■r.--. ». .■

taip pat hb'H apklausinėti ir suimtus rusus. Amerikiečiai’ 
dori žįąątij ką|i|iid$ įėn atšiųntė ir kaa- liepė- įsakyti su- ' 
sąpąyii preiįįjerą< Maurice Bishop ir keturis jo. vyriau
sybės. mihištėrius.

/ Fįdel- Castro buvo įsakęs.,Grenados šąipje- buvuši^iiis 
kubiemdiils hąttd&tf tfarnnuš giųiltiš j^’.j^.^ilftį'ęs jarie- 
sihtis' afnbrikiečiąmb, bet^kubiečių pasipriešinimas buvo- 

■ sijlphaš, Kūtiięciiį pripąžiho, kad. amerikiečiai ■ buvo, gę-' 
ginklus. Čaširi). ręi- 

kalauja,:kad visi: kubiečiai būtų grąžinti Kubon; Castro 
per radiju pareiškė,, kad Kuba pegūlėš padėti Nikąraguaį.

Mums atrodo; kad Atstoyįį. Rūmų pirihininkąs T. .P; 
O’NeRi. jf/ytą geras deniokraįds.. Jis gęrai žiįįb. augių 

■kdlbą ir kbliMš žbdžiais gaM labai skaudžiai įgelti politi- 
iflam. šatd priešui; bet olrapacinių. Sovietų karo jėgų jis 
visHi nčpižįsta..jiš kad Sutiktų kūro 'jėgbs, įsi-'
vėržūšloš į Lietuvį, tatviją bef Estiją; pirmiausią ghude 
iiėtuvĮus.moČytbįis ir vežė juds į Šifeiro iiiurię. .G’NeilI 
neskaitė Kerstėno komiteto surinktų ir išleistų.dokumen
tų; Jis nepastebėjo, kad Afganistane Sovietų agentai pą- 
'įiirkb kąriubmęhes štabo viršininką, iššaudė .višą'Afga-' 
ništatio tyriaušybę .Įį valdžią perleido buvusiam policijom 
vadui, kuris pakvipę Sąyietų karo jėgas pūclėti gibtis 

:nųo; ąfgąiiištąniečįų; G’NeiĮl, ifiatytj Hėžiiio,. ką. Hisąi 
pl&iiato daryti- Bidbnėzijoj ir Egipte.

Amerikos Saugumo tabybą, sekretorius Shulz ir prę- 
židėritas Reaganas gėriau pažįsta Sovietų valdžios užsi- 
mojimtiš; todėl ir pašiūritė Amerikos karius į Grenados 
salą, kad kubiečiai su rusais nepavergtų 100,000 salos 
gyventojų ir nepradėtų terorizuoti Centro Amerikos.

Naūjibribš pasveikino prez. Reaganą už drąsą pa
rsiųsti karius- į Grenadą, kas pastojo kelią komunistams 
Centro ir Pi,etų Amerikoje.

1
* - -- rW. * r •'

Ubtiiyos, Ry
gos, lt Talino pamažinusieji

Ūagiliayi- 
štijos so-

’t

a 

____________ ^3.7

oficia-
1 jai pareikalavo, kad- Libano ir 
Izraelio pasirašyta taikos su lar
ds būtų panaikinta.

; — Sirijos, užsienio' reikalą, aii- 
įisteris £l^<jam pareiškė, kad 
Sirija negali leisti Izraeliui būti 

> Libdffo globėju. Libanas yra !a- 
svarbus strateginis pimktaš,

- tūrio Sirija begali pržtžifireti;

— Spaudos sekretorius Larrv 
■ Speakeš labai įsižeidė už- kriti
ką, kad jis netiksliai ihfbrfhavo 

■spaudą apie iritervenciją į Gre- 
aadą. Jis pasakė, kad davęs ge
dausiąs žinias, kaip jis suprato.

— Abel Mozoreva, buvęs 
Zimbabvės premjeras, ilgus mė- 

;nesiūs gyveno laisvas. Lpnhone. 
Grąžus į savo kraštą, T. Šjugabe 

įsakė jj suimti.

kainavo. $378.

SUSITIKIMAS MONTAkbl
(Tęsinys)

: Gal todėl, kad saulė buvo miela; kVępėjp. įbksmos 
\ pina vi jos žemai prie lango, tojjąiyjė; it kaštanų
• žiedų žvakės baltavo tarp Vešlių įų lapų, b gal 
; tolimas gegutės dejatiinas mari ką hėgęto prana- 
; savo. Kai išsivedęs į gatvę, sėdftd aht dritačib, 
I mačiau dar Feliutės ranką, man mojančią drauge 
’ su mažute Laimutės rankute.

Kaime turėjau nemažai darbo ir daug valan
dų užtrukau. Daug kartų perbėgdavo mintis, kaip 

J miela bus sugrįžus apkabinti Reliūtę it
* kuri kasdien vis darosi sąmoningesnė ir vis riuo-
• girdžiau reiškia savo prisirišinlą rHah ir savo
Z mamytei. . , \ A
" Aš mėgau są^o. darbą. Ariamas dirvos kve- 
X pėjo pavasariu, ir kėlė žalias savo galvutes, žie- 
- mos šalčiais laimingai nusikratę, rūgiai bei kvie-
* čiai. Arti prie saulės, aukštybėje, čireno tievetsė- 
r lis ir plakė savo sparneliais į žbmę saulės šiluma. 
? Diena buvo gerokai jau pakrypusi į vakarą, aš

džiaugiausi baigdamas darbus, kai aš pamačiau 
motociklu atvažiuojantį policininką. Jis važiavo 

’ greitai, staiga sustojo prie dirvos ir mbjo mane.
— .\ej?:mingas atsitikimas, -5-13 tūlo jis rrfen 

.-ako. — Tamstas žmona iškrito per langą iš buto.
Man trenkė baisus smūgis.
— Ar ji dar .gY'rn? — klausiu, o širdis dau

žosi ir dreba.
— Nežinau, sėskite ant motociklo ir važiuo

jame.
Motociklas urzgia ir lekia baltu keliu, dulkių 

debesis muš vejasi, p man rodosi, kad mes vietoje 
sloidihę, Aš noriu būti toje pat sekundėje, vienų 
akiūiirksuių prie Feliutės, motociklo greitis mail 
atredo petadtig lėtas. Norėtųsi bėgti pėsčiam, lyg

Laimutę. Kur gi ji? Iš gretimo kaimo išėjo vir
šaičio žmona. Ji laikė ant rankų Laimutę, kuri, 
pamačiusi mane, ištiesė savo rankutes. Aš ją pa
ėmiau, prispaudžiau prie savęs ir nesulaikomos 
ašaros patvino upeliais. Laimutė sėdėjo rami ant 
mano rankų ir mėginę, tarti kažkokius žodžius.

tai greičiau būtų. Akis įsmeigęs į toli skaitau, kajp.ylakagivyko.
kiek kilometrų, kiek metrų mums dar lieka. Paga
liau sustojame prie durų. Vienu šuoliu užšokau 
į antrąjį aukštą ir įpuoliau į butą. Feliutė guli 

1 ant sofos, jos akys užmerktos, veidas išblyškęs, iš 
burnos rodosi kraujo žymės. Pine jos sėdi gydy
tojas ir klausosi jos pulso.

— Feliute! — surikau, puolu prie jos, apka
binu ir savo lūpas prispaudžiu prie jos kaktos. —- 
Kas atsitiko? Prdmebk savo akutes, pažvelk į 
mane! — šaukiu, mano širdis daužosi, bet Feliute 
nebesu juda: jos akys stipriai užmerktos ir jos 
kvėpavimo aš nejuntu.

— Daktare, gelbėk mano Feliutę. matai — ji 
nekvėpuoja!

— Ponas agronomas, būkite vyras: jūsų žmo
nos širdis jau nustojo plakti.

Staiga aptemo man visas pasaulis. Dingo pa
vasaris; dingo saulė, dingo žali medžiai, dingo ge
gutė ir visas mano vidus sudužo į Šipulius, net 
skeveldrų neliko.

Kai pirmasis smūgis nusirito, aš prisiminiau

Al

Skaiisriio audros įniršiui atslūgus, kai aš jau 
galėjau save kontrijiiuoti; man buvo paaiškinta,

Virš^ięip žmona ėjp šaJiąątyįu. į krautuvę. 
Kai ji Buvo netoli mūsų Kuto, išgirob moters kliks- 
mą ir pdriiate ją kHHtant'per langą iš antęb ąukš: 
to. Kai ji pribėgo, tuojau atpažino Feliutę: ji 
gulėjo be sąmoiies aiit cbrilenti.ĘĮd taJio. Tuojau 
ji pašaukė žmonių, atskubėjo. ^F^yto

fe ga^lp- į ligcįirię gydytojas neleidę, kol 
ji heątęaus sąrąonės, ą£s Ligoninė toli ir kelias 
IŠbdl kratus. Policija viską hpžiūrėjo ir nustatė; 

‘kad Felnitė, pašitižudddatfia gtMžfu’ ohl, plovė 
Mtfgūs: JI frutb pasistačiusi prie lango kibirą van
dens, ten buvo skudurų.. Vienas langas buvo iki 
pųsęą jąų nuplautas. DįtMama, perdaug palinko

kaip buvęs. Jis dabar man buvo pilnas tamsių 
duobių, kurios tykoja žmogaus kiekviename jo 
gyvenimo žingsnyje. Neverta ką nors planuoti, 
kurti ateičiai, nes nežinai, kada įpulsi į gyvenimo 
duobę ir viskam bus galas. Gyvenimas man at
rodė kažkoks voratinklis, kuriame sėdi piktasis, 
žudo, pakliuvusį žmogų ir tyčiojasi iš jo.

Viskas dabai miri Vėlėsi į neaiškią visumą. 
Reikėjo daug laiko, kol mano širdy pradėjo gied
rėti, kol ryškesnės idėjos susikristalizavo ir ke
liai išryškėjo. Surgaila palaikė draugystę su ma
nimi, dažnai ateidavo, darbo metu į mano raštinę, 
artais uįeiiįąvę į namus. Aš niekuomet jo ne- 

ią jis būtų juodus savu nagus prie šios 
maną tragetbjos prjįi^.

Dabar tik iš jo laiško- pamatėme, kad tai buvo 
Surgailoa darbas. Jh persekiojo mane, lyg koks 
juodas šešėlis, ąek iki čia ą^ękė. Vargšas žmogus, 
jis būto nelaimingas gal dėl to; kad nė vienr mer
gaitė jo neįsimylėjo. Jo gi širdis troško meilės, visi 
kebai atrodė jam leistini, kol neviltis pastūmėjo 
jį į mirtiną veiksmą, sugriovusį gyvenimą, meilę 
^ir šeimą.

į lat&ą per tengą, ją^ ąąk grindų paslydo 
ir taip ji išvirto stačiai ant galvos, nespėjusi ko

šiai, juryte, kaip pasibaigė širdžių istorija, 
prasidėjusi Mortos vestuvėse, trobelėj prie alks
nyno. Iš tos ktorijbš i&jaii šHprfa!‘ sužalotais 
jausmais. Gyvenimas man jau nebeatrodė toks,

Gyvenimas ir meilė yra tas t)ąt. begali būtį 
meilės be gyvenimo, ir gyvenimo be meilės, kol 
mes gyvename; mfes negalimą nentyfeti širdies, 
kuri mus myli; Ar tie taip, Maryte?
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VAKARŲ VĖJAI
112 modemioe poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu;
NMjieuoe, 1739 & Halsted St, Chicago, IL 60608

DiC PAUL V. DARGIS 
». atTOJAS IK CHIRURGAS 

W«*tcb«ster Cooununity klinikca 
Medicina* direktorių*

19M S. Manheim RK, We®tche»tor, UL 
VAJLANDO$; 3—8 darbo dienomia

Tel: 562-2727 arba. 562-272fi
*«£■

Wvk» 155-450*, P* ri««

GYDYTOJAS Ik CHIRURGAS, 

4PSCIALYBR: AKIŲ LIGOS

Vįlindo* p*s*l MMjtariaą.

' OPTOMRTRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
MIS W, 7.1»t St T»L 737-5149

Tikrina akla. Pritaiko akiniu* ,u i ••.- u,’ . ■ *.
to “tWDteCt 1SQSM?,

IHKSTŲ, PŪSLM IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
M5$ WJUT ttrt STRUT 
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1 983 m. Š. A. PabaltiečiŲ 
plaukymo pirmenybės

1983 m. Š. Amerikos Pabaltie-' 
čių plaukymo pirmenybės įvyks 
1983 m. lapkričio 13 d., sekma
dienį, Garden City High School 
baseine, 6500 Middle-Belt Rd., 
Garden City, Mich., (Detroito 
vakarinis priemiestis). Varžybas 
vykdo LSK Kovas. j
u Varžybų pradžia — 11:00 vai.’ 
ryto. Registracija — nuo 10:00; 
vai. r.

Varžybos bus vykdomos šiose; 
klasėse: Vyrų-įr moterų (15: 
m. ir vyresni), Jaunių A (15— 
1 m.), Jaunių ir mergaičių B (13 
16 m.) , Jaunių ir mergaičių B (13! 
C (11—12 m.) ir Jaunių bei mer. Į 
^aičių D (10 m. ir jaunesnių), j

Programa apima visus stilius.! 
Šuolių į vandenį nebusi Am-! 
žiaus klasifikacija nustatoma! 
pagal dalyvio amžių varžybų; 
dieną. I

I Dalyvavimas atviras visiems, lie! 
tuvių, latvių ir estų plaukikams.!

Dalyvių registracija iki š. m. 
lapkričio 5 d., pas ŠALFASS-gos

Medellin’o lietuvių ^ąznyčia

ną, kuris r.ąntįąšj neįoli Lietu
vių Tautinių kapinių. Mal<įą su
kalbėjo kun. dr. J. PrunskU. Pie-

Į tūs buvo labai geri. K*as norėjo 
aplankyti barą — savo sąskai
tom

Žmonos, dukters ir giminių 
'vaizdu vienas giminaitis visiems 
nuoširdžiai dėkojo už dalyvavi
mą šv. Mišiose ir laidotuvėse.

Jaučiau pareigą velionį paly
dėti į amžiną poilsio vietą, pasi
melsti už jo sielą, nes jis savo 
laiku buvo vienas iš mano vir
šininkų. Buvo kilni asmenybę.

Mažonus Bičiuli, tebūna leng
vą ši svetinga žemelė!

q».u.! r'T.. II WII Tj JI . RI >■ ■ ■ —» » ............. ‘"n1- ’ 1 L ""w
* 5®w* A -^=ė w- - - *

Funeral Home and Cremation Service
4 . ,v. « I ** ' **♦* " * * - ■

Charles Stasukaitis 1729 S. Halsted St.
" A V*. r »4 ’ V tT FT

FD. LE. Chicago, IL 60608
(312) 226-1344 24 Hour Service I

, t Luti IDA i iierie

Prostatos, inirsfij tt ilapumc

«X)2b UEN'IHAJL AVE. 
bU Petersburg, į-Ja. 33/11 

Tri. į8132'm-42O|

p—................
- Z kXKKAUSTYMAI

LcKunat — Pilna *$>crswk 
•’' IRMA KAINA *

Prununi xastei vn&rse
-tr-viSA aoneie*. • ’

<. ĄBKSNAK lai. ns-tctt

Ąisdrausraji perarewarymm
M j vairiu

r»L 374.1m «na jzwntJe •k.n.'w 4 r

sophie bakcus
RADIJO ifiiMOt YALAMDQS 
k •* a*"** • • _*• -Yt

tnaelManw »Oey etvdUw 
» ' Mrqvetti PBrte, • *

Vedėja —. Aldone beufcee 
Telefu 77 »-1543

7159 Są. A4APLEWOOD AVI. 
CHICAGO, U. Į0C29

“Lietu vos Aidai”

Udienio 8:30 vtL vakxro- 
Vladl' kilta* » WCEV (totta*.

SAUDI ARABIJA NAUDOJA 
SAULĖS ENERGIJĄ 
Į *V - X ’ $ * •

1UJMX Saudi Arabija, — 
Prieš du metu JAV prižadėjo 
pastatyti Saudi Arabijai stotį, 
kuri ųąųdptų labai stiprią sau
les energiją.

Dvidešimt mylių atstumoje 
nuo sostinės, Ąljulana kaime, 
Amerikos inžinieriai įrengė sau
lės energiją varomą stotį. Da
bar tame kaime naktimis švie
čia ryškiausios šviesos. Kaimo 
gyventojai tūri elektros šviesos, 
elektros virtuves ir elektra šil
domą vandenį. Jau pravestos 
vielos elektros energijai naudo
ti dar dviejuose gretimuose kai- 
muose.

EUDEIKIS
‘,'f GXU f mJ - >>

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

4605-0.7 SO. HERMITAGE ĄVĘNŲE
Ta 927-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440 

♦-F i. — j***

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

L ~ ii

JJirė diphmiuotii.' ekonomistas 
xMykolas Simokaitis

’ ' .U _ '* . —' — '

Liko žmona' Regina, brolis 
Kazys ĘanaĄoje, duktė Audro- 
nė'ir kįti ųrtimieji.

■Laidotuvės įvyko spalio 29 d. 
Tėvų’Jėžūi|ų koplyčioje šv. Mi-

į Velionis mirė po sunkios iri 
j ilgos ligos 1983 ni. spalio 19 d.
Chicagoje. Priklausė ‘ Varpinin-

— Buvo planuojama uždėti 
Chįcagos namų soviniokams di
desnius mokesčius, bet . miesto 
taryba atmetė šį planą. . PETKUS

Plaukymo Komiteto vadovą An.
taną Grigarą, šiuo adresu:

.C • _ - .
Mr. Antanas Grigaras, 31403 njan Chamber of Comirterce, 

Anita Dr.. Warren, MI 48093. Marquette ; P-arko^.'Liet. -Namų 
Tel. (313) 268-0585. į Savininkų draugijai,. BALFui,

Smulkios informacijos-praneš-j Alvudui.
ta visiems klubams. Klubams ne- į 
priklausą plaukiktai dėl infor-i 
macijų .gali kreiptis į bet kurį 
sporto klubą ar tiesiai į A Gri
garą.

Visi lietuvių sporto vienetai ir vauti.
pavieniai plaujkikai skatinami ŠALFA&Š-gos Centro
šiose varžybose skaitlingai daly- ■ Vuldį/ba

Valst. Liaudininkų s-gai, San
darai, SLA 21 kuopai, 'Lithua
nian Chamber of Commerce, v ęiiomęs palaikai — unioj e, 

gero sprindžio kvadratinėje dė
žutėje. Kunigas ■•pašventino, at
laikė šv. Mišias, pasakė pamoks- 

„ .. ,, , ,r • lą. Po bažnytinių apeigų buvoį Gyveno Marquette Parke. Tu- ‘ ... T-I . - . .- .. -■ - - • , - nulydėtas i Liet. Tautines ka
rėjo įsigijęs nuosąvybę. ?^°.Dines ' ?
aktyvus organizacijų narys. į'

He Invented/ Now OwAS/1 
The American Dream

su

I ATLANTA, GA—Joe Kaily 
must have zamembered hi^ 
fhildhood trip to the nation’s 

• eapitol where he learned there 
1 was an American dream avail

able to anyone wiling to 
. accept a challenge.
I But to be credited with 
Inventing and now BteraHy 
owning The American Dream? 
That’s exactly what happened 
to unemployed Joe Ketty of 
Atodla, Alabama,

I > In the process of aehlevtnC 
hfr dream he was able to 
acquire rights to the closely 
guarded trademarks of 20 
major US. corporations. He

gft jstfcj tbe HgBtt w <■ 
tribute the ganja.

Even that WM aa Anri. 
gan dream eonae true. T< 
game makers rarely back 
for new psrodocta from tea

Milton Bradley. _
Why did American Zxpr^ 

Burger King, Coca-Cola, DeH 
Walt Disney, £xxot 

Ford, Goodyear, *“ u 
Hertz, Holiday bm, 
Kentucky Fried 
Leri’s, Life 
Football Leag 
RCA, Slinky 
States Steel aH

pinęs. , *zi* <-■ > - ’ -
Palydėjo- apie- 100 asmenų

■ M. Simokaids jau buvo pasista- 
‘ tydirięs ’nedidėti paminklėlį. Čia 
f pat iškasta nedidelė 'duobė, vi- 
■ duje'cementinė dėžė. Kuri. dr.
J. Prunskis pašventino velionies 

Į palaikus,’’sukalbėjo maldas, su- 
F giedojome Aingėlas Dievo.
F Saiidariečfų vardu atsįsveikj- 
j’no ‘’Varpo” redaktorius~ A. Ku-

lo draugas.
Laidotuvėms vadovavęs inž. 

Ų. Lazauskas visus dalyvius, pa
kvietė pietums į lenkų restora-

— Amerikos kai’iuomenės va
dovybės rasti dokumentai rodo, į 
kad Grenados vyriausybė buvo' 
sutikusi siųsti į Kubą kareivius 
apmokyti, kaip ginti krašto vy-’ 
riausybę.

— Grenados 'kareiviai nepasi
tikėjo premjeru Hudson Austin.

9 Bėda kojas taiso, bėda ko- • 
jas randa.

YOUR DOG NEEDS 
VITAMINS,TOO.

^SergEants
the pet care people

a 
Se^octi VTIV^ »nvn2

- ©
Se^, 

mm3

BI E L Į Ū N A S
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue* I

Tel. — 523-3572

- «OME £ftiCA<5O MOTOR OX® T>*S CX

SKPKSS^y DgMW

MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 4(76-2345

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS ^ASTATYTI

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
t i -V**?! - ^“rr' P.i# I • *« :

. 1
•

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, I1L 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ix Laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti 
r r ’ v C * b*r fTx > 11 * X

— I č

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

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

Ti4* W. 7I«t feštreM 

iHinu«* ąoažt

American Dream-’
But to Joe Kelly ft kas all 

been just one great big game.
Game? That’s exactly vrhat 

The American Dream b 
a fieW board game about 
the American free enterpriee 
lystem.

•America If ready for the 
•80s, the country is together 
now for the first time in yearn, 
the fulfillment of my dream 
— all this if taking place at 
the same time!” said Kelly, 
now an Atlanta resident.

! ’' One man from Atlanta 
purchased 150 games, wiping 

’ out an entire stored supply. 
A savings and loan Company 

4 purchased 5,000 games to 
use as a promotion to lure 
customers.

Milton Bradley, Spring
field, Mass., world's largest toy 
and game company, jumped

Henry Ford and MOtoa H< 
ahey sQ straggled to achiem 
their dreetriei Ootonel Bestow 
Sanders, at age M and < 
Social Security, had a drw, 
and started a successful fao( 
chain, and was KeHy’s uisH 
inspiration. Levi Strausu WJI 
KeUogg, WalC Dw&ey, W 
stories go on and otu

Each game todndes a boot 
with twenty-chapters oa hot 
the American dream wi 
attained by these dreams^ 
innovators. *

Just as in real life, pi®r«* 
of The American Dream gam 
can buy a piece of the MBocW 
or Coca-Cola, invent Stinlq 
or Life Savers, or “take < 
flyer** on Burger Kis* 
Kellogg stoekV J

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
--• X # . ♦ *•. <• —T X*- * • *■- ’ *“

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003
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ROCKFORDO
d. mirė Agota Kimskas, Jono 
Kiznio motina sulaukusi 87 me
tu amžiaus. Palaidota Calvary 
kapinėse spalio 29 d. Anne La- 
bunski, 75 metų, mirė spalio 28 
m. Palaidot.1, spalio 31 <1. Calva
ry kapinėse Labunskiai buvo ži
nomi lietuviškos duonos kepyk-[ 
los savininkai. Pats Labunskis 
mirė keletą metų anksčiau. Carl 

’J Verbenski, 72 metų mirė spalio
I 27 d. po trumpos ligos. Palaido

tas Greenwood kapinėse spalio 
31 d. Priklausė Lietuvių klu
bui.

Padėkos Dienos pietūs

Lietuvių klubo ruošiami Padė
kos Dienos pietūs bus Lietuvių 
klvbe sekmadienį, lapkričio mėn.

Mirtis pasitiko pakelyje

Spalio mėn. 3 d. Aleksas Kin
ka išvažiavoį kaimyninį mies
telį Beloit. . Pavakare grįžtant 
namo, netoli Rockfordo staiga 
sukniubo ant vairo. Drauge su 
juo važiavęs suspėjo ląiku su
stabdyti mašiną, ir tuo išvengė 
susidūrimo su kita mašina. Grei
tai atvyko greitosios pagalbos 
mašina,-nuvežė į ligoninę, kur 
buvo, konstatuota mirtis. Šir
dies ataka nutraukė 63 metų am
žiaus Alekso gyvybę.

A. Kinka gimė Lietuvoje, Ky
bartuose, geležinkeliečio šeimo
je 1920 m. gegužės 9 d. Į Ame
riką atvyko 1956 metais. Rock- 
forde išgyveno 26 metus. Prieš 
metus išėjo į pensiją, bet neilgai I 6 dieną. Pradžia 12:30 vai. p. p. 
ja pasinaudojo. Staigų Alekso 
netekimą pajus mūsų kolonija, 
nes jis buvo veiklus mūsų orga
nizacijų narys. Palaidotas spa
lio mėn. 6 d. Greenwood kapinė.
ęe.

Mirtis, kaip rudenio lapus, ne
gailestingai pradėjo skinti Rock- 
fordo lietuvius. Spalio mėn. 26

nlo pasiekusių ornamentikos ir 
audimo raštų, kurie kiekvienam 
žingsny Įžiūrint lietuvio akį, 
paliekant šalyje pasakas ir tu
rint galvoje vien dainas, galima 
sau vaizduotis, koks buvo mūsų 
prabočiui menas.

Tik ką gimusį žmogų pasitik
davo lopšinė daina, pirmieji vai
ko žaid’mai prasidėjo dainele, 
žmogus pradėdavo savo darbo 
kelią piemenėlio dt’ina, ir taip 
dairia lydėjo jį visą jo gyveni
mą, kol rauda pagalios, išlydė
davo jį iš šio pasaulio. Nebuvo 
žmoguje to jausmo, nebuvo tos 
minties, kurių mūsų protėviai 
nebūtų Įkūniję į žodžio ir gar
so sutartine. K. Binkis

Vėliau bus šokiai.

BALFo vajus

Pradėtas BALFo piniginis va
jus tęsiamas toliau. Prašome vi. 
sus prisidėti prie šio vajaus pra- 
vedimo. Šiam vajui užsibaigus, 
bus kavutė. Rockfordietis

I 
ljį|

UAL ISTATI FOR SALS

I

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

& %KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

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

t

I •

BUTŲ NUOMAVIMAS
* NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

♦ NOTARIAT AS • VERTIMAI

_ NmmL EmM — >
RIAL 1ST ATI FOR SALM;

•ASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAI1 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidento*

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

Lietuvių liaudies dainų ypatybe
jos atidengia praeities paslaptis 

‘ Lyginamojo folkloro tyrinėto
jai dideliu nusistebėjimu sutin
ka lietuvių dainas, rasdami jose 
Seniai palaidotų amžių atgarsio. 
Randama dainų, kurios kvepia 
žalvario amžiumi, kuriose tebe
gyvena pirmykštės, religijos ir 
seniai pamirštų papročių dvasia. 
Yra dainų — maldų saulei, miš- 
jhii, vėjui, yra raudų, tikrų pa
goniškų raudų — yia dainų, ku-

FOR DRY 
HACKING 
COUGH AND 
NASAL

r 4

Ii

TtiaminicEipocsprant

TMAM1NK*
EXPECTORANT,

riose kaip veidrodyje atsispindi 
mūsų protėvių pažiūros į žmo
gų, gamtą, i dievybę.

Visa tai nebeįsi vaizduojama 
senovė. Toji mergelė, kuri pirmą 
kartą padainavo apie tai, kaip 
ją “siuntė motinėlė į Dunojų 
vandenėlio žalio vario neščiokė- 
liais” gyveno keletą tūkstančių 
metų prieš mus.

•' Taip pat stebina tyrinėtoją ir 
dainų gausumas. Nė vienoj gal 
šaly, išskyrus Rytų Azijos tau
tas, menas nebuvo taip persun
kęs žmonių gyvenimą visoje 
masėje, kaip kad Lietuvoje. Ma
tyt, žiauri tikrenybė, baudžia
vos jungo pavidale — vertė 
žmones ieškoti paguodos savo 
dvasioje ir tuo būdu prisidėjo 
prie išlaikymo senųjų ir kūri
mo naujų meno brangenybių.

Visas lietuvių gyvenimas bu
vo apsiaustas menu. Neminint 
jau taip aukšto tobulybės laips-

Dariaus-Girėno Legiono 
padal'nio viešas 

pranešimas
Š. m., kaip ir kasmet, Dariaus- 

Girėno posto moterų padalinys 
ruošia viešą Įvairių knygų, žais
lų, vaikų bei suaugusiu drabu
žių, virtuvės indų bei įvairių 
kitų dalykų išpardavimą. Krau
tuvių skyriuje bus galima maty
ti įvairių brangenybių, dekora
tyvinių dalykų, vazonėlių su gė
lėmis ir nemažai įvairiausių
naujų ir vartotų daiktų. j nariai privalo dalyvauti

Galintieji ką nors šiam rei-< Valdyba
kalui paaukoti, prašomi daiktus j _ Bendroji daiIės ^roja šiais 
įteikti š. m. lapkričio mėn. 9 d., metaįs jjUS atidryta lapkričio 
nuo ryto 10 vai. ligi 7 vai. po y vaj. va,i< Čiurlionio Gale- 
pietų Dariaus-Girėno posto Pa' rijoje, Ine., 4038 Archer Avė., 
talpose 4416 S. Western Ave.j fj^eago. Dalyvauja 14 dailinin-

Įvairių reikmenų išpardavi- kų, jų tarpe keletas 'čikagie- 
mas vyks taip pat šiose patalpo- čiams visai nematytų. Bus pa
se dvi dienas: lapkričio 10 d. skirtos dail. M. šileikio, dail. T. 
(ketvirtadiėnį) nuo 9 vai. ryto* Petraičio ir galerijos premijos, 
ligi 7 vai. po pietų, o lapkričio kurias nuspręs Jury' Komisijos 
11 d. (penktadienį) nuo 9 vai. šie dailininkai: Virginia Barton, 
ryto ligi 1 vai. po pietų. ‘Mikas Šileikis ir Jonas Tričyš,

Norintieji dąugiaU žinių, skam j Visuomenė kviečiama pamatyti 
binkite tel. 778-3096. naujausius lietuvių dailininkų 

kūrinius. D.

Aleksas Ambrose,

i

Ji

INCOME TAX SERVICE
B529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

KAIP GARDINAS BUVO VIR-’ Mar<iuette Parko centre. Nebrangus.
T?S ANTRĄJA LIETUVOS 2 aukštų mūrinis. Pirmame aukšte 

6 kambariai, 3 mieg. Antrasis aukštas 
padalintas į du butus. Batu siuvėjų 

1 dirbtuvė rūšyje. Geros pajamos. Lith
uanian Plaza Court (69th St.) ir

SOSTINE

Po Liublino unijos bendrieji- 
lenkų-lietuvių seimai buvo lai- Washtenaw, 
komi Lenkijoje. Lietuviams tas 
labai nepatiko ir 1673 metais j 
jie privertė lenkų į:§jąįių ir ha- j 
jorus sušaukti Kas tr^ią seimą 
Lietuvoje ir kad sefitta nirminin-
kas būtų lietuvis.”’ ’

Vieta seimams buvo parinkta 
Gardine. Ten pradėjo veikti ke- 
•lėtas, žymesnių valdžioj įstaigų, 
ir mokyklų. .Kūrėsi ten ir pra-| 
monė. Gardinas būdamas arčiau į 
Lenkijos, anais laikais lošė svar- I 
bią rolę.

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St 
Tel: 436-7878

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

— Chicagos Lietuviu Spaudos 
klubo narių susirinkimas įvyks 
penktadienį, lapkričio 4 d., 7 vai, 
vak., Lietuvio Sodybos salėje.' 
Bus įdomūs pranešimai. Visi

■ i, CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS ?

autorius, 
! paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai) .

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

Persiuntimas — $1.

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

4

3

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto Mdha^ 
Dirbu ir užmiesčiuose, grali, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTI* 

4514 S. Talman Ava. 
Tai. 927-3559

'I

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

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

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

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS T j 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga t

KOVOS -DEL LIETUVOS

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

KAINA — $17. '(Persiuntimui pridėti

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

|j VILNIUS PRIEŠ GEDIMINO 

: LAIKUS

Dauguma istorikų mano, jog 
Didysis Lietuvos Kunigaikštis 
įkūrė ne Vnliiaus miestą, bet1, 
tiktai pilį. Senovės chronikos 
rodo, jog Vilnius jau> buvo ne 
visai mažas miestukas 1129 me
tais. Tuo laiku jj valdė kun. 
Davilius- Vienas islandietis ke
liautojas Snohr Sohna aplankė 
viduryje 12-to1 šimtmečio Tra
kūs ir . Vilnių ir buvo sutikęs 
“daug augalotų lietuvių”. į

DLK Gediminas pasirinko tą. 
mięstą kaip sostinę dviem su4 
niežimais. Esant jam tarp dvie- 
jjį/.tipių, strateginiu atžvilgiu 
Vilnius buvo lengviau apgina- 
mąš nuo priešų. Antra — Vil-

S Šv. Petro Katedra’ Romoje 
užima- 6 akerius žemės ir joje 
gali tilpti 54,000 žmonių.

U® Rusai skelbia išžudė api 
35 tūkstančius vokiečiu Tigonro^-- 
kautynėse. i

9 Pribuvus lairpei. atsiras gi
minės ir’ bičiuliai. .

KAIPSUDAROW

š Tuo r eik ahrUums.gali' daug: 
padėti teisininką' Prano §ULQ 
paruošta ir. teisėjo AĮjjIionše 
AVELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis

nftįs. stovėjo centre Lietuvos ir formomis. ■ '-■■■
priešams ji pagriebti nebuvo 
taip lengva.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje.

For constipation relief tomorrow 
■ reach for EX-LAX’tonight. >

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

Read label and follow 
directions.
© E»Lax. Ine.. 1982

DR. ANTANO J. GUSENO RASTAI 
Naajieflose galima gauti nepaprastai jdomnig gydy
tojo, Ttouonnmės veikėjo ir rašytojo ataiminimua.

Dr. A. Gumos — MINTYS IR DARBAI, 259 pel, liečia 1905 
metų J vykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai ir 
nalrūpinlmą 2____________ _

Dr. A. J. Gusaen — DANTYS, jų priežiūra, aveikata Ir 
grožis. Kietais viršeliais F4.00

Minkštais viršeliais, tik  13.00

Dr, A. J. Guwen — AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
KMONfiS. Kelionės po Europą įapūdžiaL Tik____ F2.08

Gattma taip pat užaakyti paštu, atriuntua ček| arba 
nooey orderį, prie nurodytos kkinos pri- 

4«da«t SI peraiunthno išlaidonia.

TAISO ORO VĖSINTUVUS, i 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS :

s BEI KROSNIS. į 
Herman Dečkys

- '■ Tel. 585-6624

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-171:r*l

1

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga

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

Triaminic® Syrup 
Triarninicin® Tablets 

or _ ■ 
Triaminic-12® Tablets

For Allergy Relief 
that’s nothing to 

sneeze at.
© 1983 Dorsey Laboratories. DMsfaa e£ 
Sa-w foc, Lhcoia. Nebraab 685CL

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

(C T T TT r<‘ T T A „

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

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

Ave., Chicago, 117,60629.

e Su verkiančiais verk, su 
linksmais linksminkis.

WTJtGHALLENGO,

Pardavimu b Tiisyma* 
Wi Watt HHt Street 
Ttf. REpubik 7-1941

b • Siuntiniai į lietuvi 
ir kitus kraštui

P. MEDAS, 4859 Archer Avenue,
, Chicago, I1L 60632. Tol, YA 7-59W

Notary Publie z 
INCOME TAX SERVICI

4259 S. Maplewood, TeL 254-7456 
Taip pat daromi vertimai, gimini i; 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankaL

Homeowners Insurance
Good service/Good price

F. Za polis, Agent 
320814 W. 95th St

Everg. Park, III. 
60642 - 424-8654

5 Advokatas
. GINTARAS P. CEPSNAS

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

šeštai: nuo 9 vai r. iki 12 vai <L 
lt pagal susitarimą-

TeL 776-5162 
M49 West 63rd Street 

Chicago, HL 60629

ADVOKATŲ DRAUGU A

PIRKIT! JAV TAUPYMO ROMUI

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

——

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

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

•606 S. Kadzia Ava.
Chicago, Iii. 60629
TeL: 778-8000

— Naujienos, Clw?go, j, FIL Thursday, November 3, 1983


