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— Teroristas Cartas prižade- 
j jo nužudyti vidaus reikalų mi-

— Danijoj nedarbas siekia 
< pajėgiančiu dirbti. Nie- 
anksčiau Danijoje nebuvo 
didelis bedarbių skacius.

Danijoj konservatoriai lai- 
naujų vietų paria-

- KETVIRTADIENĮ JIEDU PASIRAŠYS NAUJA SUTARTĮ 
KINUOS PRAMONEI SUMODERNINTI

beraikalingai buvo naikinamas 
turtas. Prezidentas džiaugėsi, 
kad Kinija leido Taivano gyven-

vinciją ir aplankyti savo gimi-

Antrailienį, šv. Petro bazilikoje Vatikano pareigūnai 
p? skelbė, kad JAV užmezgė diplomatinius 

santykius su Vatikanu.

Prie Raitųjų Rūmų prptesta- 
j vo apie tūkstantis taivaniečių 
prieš Kinijos komunistų žiauru
mus. bet Žao protestuojančių 
nematė ir negirdėjo .

ykių atnaujinimą.

DALIS LAIKRAŠTININKU

CHICAGO. Ill. — Nuo praeit J

kuris leido žurnalistams

Tuo Tirpu' redaktorius3

testantu1

I atidėjo.

RUMANIA

te

— Sibire sprogo Sovietų naf
totiekio vamzdis. Užtruks mė
nesius. kol bus viskas iš naujo' 
sutvarkyta. Sprogimą iššaukė 
Urengoj kaime kilęs gaisras.

— -Utah universitetas paga- rų kompresorių, varomą nėšio 
mino dirbtinei širdžiai 275 sva- jamos baterijos.

kalno viršūnę, nukrito j 
užsidegė. Abu lakūnai 
bėjo. "ST*

JAV ambasa.de-
Kalifor-

— 1961 metais vaMžkn 
gūnai jusiūlė vartoti a 
bombą Riverside, Calif* 
keliui prakirsti.

i 10.5' 
! kad
■ loks

— TrtviadienJ aukso uncija 
kainavo $368, |

J

ilų ai nušovimą
skridulio i Snoril aCTortiiiTną

o savininko, rankas.
L -Dėl kitų žurnalistų niekas nie 

.. ko n-esakė»-ir nesako, bet plačiai ap.e santykių su £ ’ *“
’ komentuojamas -Mike Royko 
' perėjimas į Tribune. Naujas 
Sun-Timfes redaktorius nemanė, 
kad Royko trauktųsi iš Sun- 
Times; bet Royko pasinaudojo 
proga ir perėjo. Naujas vyr. re
daktorius _R- -Page_ tiek .užpyko

VAKAR DRŪZAI APŠAUDĖ 
PRANCŪZŲ POZICIJAS BEIRUTE

PRANCŪZŲ KARIUOMENĖS VADOVYBĖ ĮSAKĖ KARIAMS 
NAIKINTI PRIARTfLlUSIUS DRŪZŲ ŠAULIUS

BEIRUTAS, Libanas. — Ant- — —......- -----

■testai yra tbe įbef vyresnieji juos sustabdė. Jei 
■ęligija yra at a jaunesnieji. bū:ų laimėję, tai 
bes. Diplomą*. Nigerija būtų nukrypusi į kairę.

SENATAS NELEIDŽIA 
IŠVEŽTI MARINŲ

WASHINGTON, DC — Ma
rinų vadovybė norėjo vesti ka
vą prieš drūzus, šijitus ir s ri- 
jie.ius, o vėliau važiuoti nąm >. 
Marinų vadovybė nenorėjo lai
kyti marinų Beiruto aerodromo 
srityje, k..«į drūzai su š.jilais 
galėtų į marinus šaudyti, o ma
rinai turėtų slėptis, bet ne šauti 
į puolikus. - ’ <

Prez. Reaganas prisiėmė atsa
komybę' už 241 marino užmušir 
mą, kai buvo susprogdintas ma
rinų štabas Beirute, ir neleido 

. bausti dviejų karo vadų. Dabar 
marinų vadas*nori nubausti vie
ną marinų pulkininką už neap
dairumą ir nepasirūgipĮsią ma
rinu saugumu. Prezįdėnžss Rea- 
gsnas pradėjo ieškoti kelių, ku
riais būtų galima atšaukti ma
rinus iš Beiruto aerodromo 
srities. į

■Senato komiteto nariai, paty
rę apie. prez. Reagano planus, 
apsvarstė reikalą ir nutarė ne
išvežti marinų iš Libano, kai

■ nebus sutvarkytas visas Libano 
! nepriklausomybės reikalas. Se
natorius John Tower tvirtina,' 
kad marinų jokių būdu negali- j 

l— . -1 bma 'atšaukti iš<Deii-utu^ko.l_i:el-.Sa^^:’,?^^o^pWaiUU!n-ŽJutvarJIrti. ' • '
ruosęs ir galėjo visus suvaldyti i
lr Uvjįyjsięnf Pernai jau pa-1 Bllšį N0RI ŽINIV j 

žte,Ąra,f^tfe^VIJO; ^4"Apie javus d
dabg^jeng-i^pA'.-

W WASHINGTON, D.C. —
” i vietų valdžia labai susirūpinusi 

— .Aukščiausias “ teismas pa-'javais, importuojamais iš Ame-, 
darė į pakaitų -pilietybei gauti, rikos. Sovietų agentai, pasiskai- 
Kelių dienų išvažiavimas į už- tę Amerikos spaudoje apie nuo-, 
slėnį ^netrukdo pilietybės 
mui. i ' 1 • ■ . ■ L

KARALIUS HUSEJINAS SUSI
TIKS SU JASIR ARAFATU i ) 
AMANAS, Jordanija. — Ka

ralius Husejinas antradienį pa
reiškė, kad šiomis dienomis jis 
susitiks su Jasir Arafatu ir pra
dės pasitarimus apie palestinie
čius, dabar gyvenančius deši
niajame Jordano upės krante, 
izraelitų okupuotame.

49 metu karalius guli ligoni
nėje. Jis turi opą skilvyje. Gy
dytojai jam patarė nieko neda
ryti, kol nesustiprės ir opa ne
kraujuos. Bet karaliaus gydyto
jas nesipriešino, kad jis galėtų 
turėti pokalbį su Arafatu. Prieš 
dešimtį metų karalius tūrėjo, 
išvalyti ir Jordanijos ne tik pati 
Arafatą, kuris buvu suruošęs 
perversmą prieš karalių, bet ir 
didelį skaičių jo pasekėjų pales
tiniečių.

Prieš, dešimtmetį Arafatas bu- ‘ 
vo išvedęs savo partizanus iš 
kareivinių ir - norėjo nuversti 

radienį Sirijos karių apginkluoti 
drūzai priartėjo prie prancūzų 
pozicijų ir bandė pakenkti sar
gybą einantiems prancūzu le
giono nariams.

Prancūzams pavyko nustaty
ti,. kad atkakliausiais šovikais 
buvo drūzai, atvykę iš Bekos 
slėnio. Jie priartėja prie aptva
rų, nustato šautuvus ir bando 
pataikyti į ambasadas ir biznio 
įstaigas saugojančius žmones. 
Iki šio meto drūzams nepavyko 
nušauti nė vieno prancūzų ka
rio, : bet drūzai turėjo baigti 
puolimus.

Antradienį drūzai nušovė vie
ną prancūzą ir vieną JAV ma
riną. Prancūzų artileriją gerokai 
apgriovė drūzų apgyventus bu
tus, iš kurių buvo apšaudomi 
prancūzų kariai.

Buvo suorganizuoti 
du puolimai

— Drūzai buvo suorganizavę 
du prancūzų puolimus, jie. bąip 
cfe~ prfeflaikyffTm?~apkas& bet
jie nieko nepasiekė, — pareiškė- 
prancūzų pulkininkas Phillipe 
de Longeaųp ' N ■ jpį fps.

Prancūzų anubašada* yęa stip
riai; apaugėta.: Apfinlūiį . -tębfc.' 
stovi smėlio mai^i'kčų'psįpku-. 
ries- sustabdo .ręvolvėrių ir leng
vų šautuvų kulkas:

Amerikos ambasada buvo iš
griauta. bet prancūzai saugo ir 
šią Sritį, 'Drūzai šauliai bandė 
apšaudyti Amerikos ambasados 
sodą ir ten esančius apkasus, 
oet nedrįso artyn prieiti. -

Tkaijcūzų apkasai pastatyti 
įvairiomis kryptimis, kad galė
tų šaudyti, kryžmine ugnimi. 
Drūzai nieko nemato ir nieko 
nelaukia, bet pastebi, kad jų 
šauliai nusirita.

Prancūzų kariai glaudžiai 
bendradarbiauja su Libano ka
riuomenės daliniais. Kada pa
vyksta tiksliai nustatyti, iš kur 
drūzai puola, tai libaniečiai, 
saugomi lengyo tanko, priartėja 
prie namo-ir ’apšaudo visus besi
slapstančius drūzus.

tys 
iš Li 
via u

gavi- dus, vartojamus javams apsau- 
‘Ųgotį nuo-vabzdžių, bijo, kad ne- 
Į apsinųb<1ytų žmonės.

— Aūkščiaušias teismas lei-' Praeita - antradieni Sovietu
• V* - - ' J * 4

džia advokatams kreiptis į teis- ambasada įteikė raštą JAV vy- 
mą antrą kartą, jei pralaimi'riausybei, reikalaudama duome- 
konstitucinių įstatymų bylą. ! nu apie vartojamus nuodus.

<<-—-------- --------- ■. i JAV Agrikultūros departamen-,
— Argentinos teismas įsakė tas sutinka patenkinti tuos rei-

suimti buvusį prezidentą gen. kalavimus, kad rusai galėtų tu- 
Reynaldo Bignone. Jis turės aiš- rėti pilias žinias apie JAV-se 
kintis teisme dėl dviejų jau 'vedamus tyrinėjimus šiuo rei- 
nuoliužuvimo. ' kalu. i

— Buvęs įdaro.valstijos sena
torius Frank Church sunkiai 
serga kasos vėžiu. Operuos jį j
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Chicago, 111. — Ketv

PREMJERO ŽAO IR PREZIDENTO 
REAGANO POKALBIS ŠILTAS

5VASHINGTON. D.C. — Ant-į tarimą. Abi pusės isirikiixx kadSjBati 
radienį prezidento Reagano ir, tos kovos buvusios beprasmės.
Kinijos premjero žao Zijango 
pokalbis buvo labai šiltas, — 
pranešė prezidento spaudos sek
retorius. Į

— Abu valstybės vyrai aptarė j
visą eilę klausimų, liečiančių nes. Grįžusieji tremtiniai paliko 
abiejų valstybių prekybos ir daug pinigų savo tėviškėje. Niė- 
pramonės reikalus. Ketvirtadie-1 kam r

- nį premjeras Žao vėl susitiks su metais nuna

paslaptis, kad ir šiais 
Kinija leis taivsnieėiams 

prezidentu ir pasirašys anlradie- • aplankyti Gungdongą ir kitas 
nį aptartą sutartį Kinijos pra-. provincijas, 
monei sumoderninti. , I

Prezidentas buvo Ubai gerai J 
informuotas apie Kinijos pagei- s 
davinius. Pirmon eilėn reikės; 
paruosti jaunimą vartoti naujas 
mašinas. Vėliau reikės apmokyti j 
kaip pakeisti apgedusias niaši- j 
nas, o vėliau ateis trečioji faze, | 
kai kiniečiai patys pradės tas j 
mašinas gaminti.

Antradienio vakare premjeras’ 
Žao pagyrė prez. Reaganą už jo 
pastangas pagerinti abiejų vals- mėjo 16 
tybių santykius. Premjeras žao j mente, 
yra įtakingiausias dabartinės Ki-1 
nijos pareigūnas. Jis patenkin-1 
tas savo kelione po Ameriką.

Tūkstantis taivaniečių 
protestavo

Antradienį prez. Reagana 
priėmė premjerą Žao Zijangą | — Britai suėmė užsienio 
Rožių sode. Tame priėmime da- j nisterijos 23 metų larnautoja 
lyVavo visas būrys atsakingų • Susan Tordall, siūruosią užsie- 
Baltųjų Rūmų ir Valstybės de ! nin svarbius ministerijos doku

- partamenio pareigūnų. Kartu su j mentus.
i premjeru žao atvyko ir visa eilė --------------- —
patarėjų, savo srities specialistų, Į — Prekinis Kauacks

Vėliau prezidentas nusivedė 
premjerą žao į apskrito stalo 
konferencijų salę ir ten trumpai 
palietė premjero kelionės tiks
lus ir pageidaujamus atlikti 
darbus. Buvo paliestas ir Taiva
no klausimas, žao norėjo patir
ti, kada bus paskutinis terminas 
ginklams parduoti Taivanui. 
P rezidentą a jam atsakė, kad ši
tas klausimas savaime dings. 
Jis priminė kovų pabaigos susi-

JAV IR VATIKANO SANTYKIAI 
BUVO NUTRAUKTI 116 METŲ

PRDTESTĄNTAI KELIA PROTESTĄ PRIEŠ DIPLO
MATINĮ VATIKANO PRIPAŽ1NBLĄ

(tarimui prie Vatikano, tai vy
riausybė padarys platesnį pa-

jau Derėjo i uaujo savininko
10/ pasago v Sua.Times dirbu.

1 sių_laikraštininkų pasiliko, o ki
lti pasinaudojo proga ir perėji 
« į Chicago Tribune.

Atrodo

pasitenkibimą išdegė trečiadie
nio numeryje. Royko Chicago 

‘Tribune', dienraštyje pareiškė 
.^d'ys'turėjo progaišeiti, ii' iš-

^IGųcs.^ i-vi rjioaį. kati. jik • laik raštin i n k ą

Nigerijos generolas Moha 
mąd Ruhir.1. antradienį passr'- 
^či-'kad.-jaūnejiKėji karinink i

• — Danijoj konservatorių va
das Poul Schlueter .turi tiktai 45

J atstovus parlamente. Jam teks 
nesuteiktų; sudaryti koaliciją.
atikų biž-f - —--------------- --

; ? į — Danijos socialdemokratai
uas W. Viii- j neteko dviejų vietų. Dabar

•etų valdžia 
kėMėir.io lėktuvu,



(Vitražas) (Bus daugiau)

NUOLAIDA

pirštelių

VITAMINAI

uais. i 
oasami

Cbanęatoeofl and 
ffftar* «v»ry 3,000ta 
*,000 milas to «voM 
waatfog gasoUne.

OorVtha a Bom Leaart

-baolius. reikia užpilti ant jų 
c-ršto V3nčen< ir apdengti. Te- 
ml įestovi dešimt mnttču ir a: K, 
uses feagvre. į

sccardtaf

bonkos, 
pripilk 
u įdėk 
Suk ra-

. STMANO DAUKANTO 
VARGINGAS GYVENIMAS

kąd talg^ 
būdu ga-< 
nekarčios'

aįokaičio, kuris buvo ją jsižiū 
rejęs- Daugelį metų jos sykiu 
gyveno, sykiu į bažnyčią ėjo, sy-

P APR ASTOS BULVĖS 
ISTORIJA

perdaug 
aa sisce-.

Sulaukusiam 40 metui mė-? 
valgymes tur būti apsrubeį 

'Fe* kurie , mažiau v^lgo^

•OMB CHICAGO MOmoQ CWB 'W

km garn. v
paminti $4 verte- rutin

ištirpyto sviestoj 
tl ik 3 gerai is- 
iau 1 pnc-dukas 
įkas kepimo mil- 
> dro-kos. 1 puo-

> 'Pg ?sp ^zgo-|in 
kavinio puG?a, ] 
stovėti su atkehri 
k;;d oras galėtu j 
serai išvėdintu vid

Mažo miestelio parke parašy
ta: Vaikščoti ant žolės drau- 
Ižama — pabauda 50 c.
Turistas klausia prižiūrėtoją:
— Kaip tai suprasti? Kai vis

kas eina brangynK jūs piginai 
nes neseniai pabauda buvo do
leris.

čh-ąri 
ų<kas
Vehg: 
bertas 
pšprik 
njiįr už.savo 
Savo

— štai apsimečiau audimą, o 
neturiu gero skieto. Ar nenu- 
bėgtuni pas Tautvėrių seseris? 
Gal paskolintu...

Tuo pačiu takeliu, kuriuo ma
žas klepsėjau paskui mamą, pro

dūkas supisfiustytū' da- Trūkstant vieno ar kito šios
tūlių ž|f 1 -pdodukas Nukapotu grupės vitamino, pažeidžiama me 
Tiesutiį^g*:" j;džagų apyskaitą, ypač nervi

niuose-audiniuose, dėl ko skau
da galva, jaučiamas protinis iri 
fizinis nuovargis, padidėja irzlu
mas, atsiranda nemiga. Vaikams 
..vitamino B trūkumas gali su
trikdyti ir protini vystymąsi.

MaišyįF pagal Ą4rš- surašytą į. 
f eikme^’-eiĮ^; Kepti? 14X8 ineų? 
‘keptuv^? iškuria"įdėjus > vaskž-r • 
nio po{04ams.; Kepti 15-20 mi- 
. n učių Kėnius su-
’piaustyrrįf piršto ilgio pyragai-' ' 
nūs ir iižbaaįWti ciSrrausmiltė?

• Nuo tos dienos seserų Tautvė- 
riūčių ilgą laiką nemačiau. Bet 
nuolat jas atsimindavau ir gir
dėdavau žmones apie jas šne
kant. Iš 4ų kalbų patyriau, kad 
Ona su Morta nuo pat mažumei 
labai sutiko ir nesiskyrė. Kol 
jauna -buvo,, Morta dėl sesers 

tei ne.exejo už pasirur.ndo ūki

eidamas euo vieno ūkininko 
pas kitą ir jo būvisAbazai kuom 
skyrėsi nuo elgetos. 'Palaidotas 

kapinėse. , - - ;

Magdalena šūlaic

t# Citrinų! dues du syk :jek 
skysčiu, liek gaunamu papras
tai. jeigu pirm jų spaudime su
dėsi juos ant šilto pečiais ir pa
laikyti apie 15 minučių laiko. 
Arba įdėkite Ino- trumpam faiv 
k m i veidanti vandeni

pėjusiais kryžiais ir trūnijan
čiais mūsų senių kaulais ėjau 
pas Mortą ir Oną. galvodamas, 
kokias jas rasiu — ar vis tokias 
geras, metu nenuvargintas ir 
neatskiriamas.

Darželis buvo išravėtas ir 
margavo linksmas, kaip ir seno
mis dienomis. Mortą pamačiau 
ant slenksčio, jau prabilusią ir 
raukšlėtu veidu.

— Matai, — atsakė prižiūrėt 
tojas, — už dolerį niekas nelipa 
ant žoles, o už -pusę — vienas 
kitas.

’Žymus lietuviu rašytojas n 
•praeitie* tvrinėlojas Simanas 
Daukantas (1793-^-1854). kilęs iš 
paprastu žmonių; moki nes i Vil
niaus universitete, paskiau dir
bo Rygoj ir Petrapily. Vėliau grj 
žo į^Žemaftiją. d.ifbavos t3i*p pa- 
‘pi*flb*tų žmonių. Pabaigų j savo 
gyvenimo ieškojo prieglaudos,

čiau. kidfMfbrta^ jų pasižymi- iv 
specifinį ^eVeikiu žmUgacs Or-' 
Lanizmtih.

. Būvės buvo 'Užtiktos Pietų 
Amerikoj, dabartinėj Čolumbi-

• joj 1538 metais? Praėjus pusei 
šimtmečio metų.''buvo prikrau
tas laivas bulvių ir pasiųstas į 

Tspaniįją. Iš čia jos nukeliavo į 
' Austri/ą ir Vokietiją, o paskau 

pasklido po visą pasaulį. Lie
tuva jos pasiekė fpmdžio] devy- 

i miolikto šimtmečio.

10 r-idm^a kepurėlių’. 0.5 
Raukšle rabate. 1 Kiaušinis, trin
to pyrago-c^iuvėsėlių, < uskes.

švanki "PUV^ilius, nuplautos, 
rudmėsių kepurėlefe su kotais 
nusausniamBs, ir. kiekvieną ke
purėlę pavilgius -plaktame kidu- 
'šmyje apvėJrvus --pyrago džiū- 
vėsėliuose^dfeti j keptuvėje esa
mus 1 
.tos iš

gvsi sykiu. Jos drauge verpė ir 
audė, drauge dainas dainavo ir 

Į giesmes giedojo. Važiuodami 
vieškeliu, ūkininkai matė abi jas 
žemę kasant gėlėms ar daržo
vėms. Kaimynuose vaikui ar se
neliui pasimirus, Mort^ ir Ona 
atėjusios sėsdavosi gretomis ir 
vienokiu balsu atsakinėdavo 

. giesmininkams. Jiedvi metai po 
metų taip suaugo, jog kartais tė
tis sakydavo: **Dievas žino, ką 
Mortelė dary tų, jei sesuo mirtų". 

‘ Tą jų prisirišimą ir skausmą 
1 pats kartą mačiau, tik jau daug 
vėliau, po keliolikos metų.

Buvau parvažiavęs vasarą 
atostogų. Vieną dieną mama ta
rė man:

Nustebusi- ^- žiūrėjo j mane 
savo mėlynomis akimis. Paskui 
ji atidėjo siuvinį^^^feįpjo ir 
tarė:

— Kad kokios, būčiau neat
pažinusi !... Kaip mamytė?

— Sveika, ačiū Dievui. O jūs 
,u sesele?

— Aš dar šiaip taip kapstan
ti, bet Onutė nesveikuoju...

— Ar sunkiai serga? Kas jai?

$ Goodyear Tire and Rubber | 
Cu. pranašauja, kad 1S85 m.
Mnos turės plastikine- duris irj 
.-tcgą. bagr žc duns, vairą ir d»T| 
kai kurias kitas dalis. Net 2S) 
svarų metalines linges pakeis 5| 
skarų plastAiniai.
»r kitiems ^au^urno įrenginiams į 
bus naudojama daug gumox 
tvirtintos stiklu bei plastika. D&f 
savo mažesnio svorio masintai 
vartos daug mažiau benzino. H

< Lietuxo^i vartoja kulrūrn— 
gų tautų priimtus prieskonius IrJ 
natūralius aūgalus: ]mpažkuu>- 
tinkamais vma'imuL net

gydomos giSos.
k' ėringas prieskonis čes*į 

> vengrams — paprikoj 
mokslininkas 

Erent-G^OTgiii tyriojoj 
s -įtką" j žmogaus

itu dunus i
- " i

Nobelio premiją. Jis nų--| 
kad paprika ve6-!
žmogaus kūno smulkiųjų I 

iikimui.

£aF>rtiu >ka Kr uoto tams sv»r* 
ukkL kad natūralaus vyno 
rasite turi 8^-‘96 kalorijas, gi 
eį: vynai turi iki ŽOO kalori- 
Atsmintina^ kad 4 uncijų 
ūkas punšo, su degtine ar-

• g Prieš šventa buvo labai re-; 
klamuojama sjyecialūs "S:eam‘ 
Chef' puodai, su įvairiais ptesš- 
kiniais indais, ile’dmamsis tą 
puodą- Nežiūrint tu rektaraų 
ir kainos $45. didelės patemk^ 
5qs neturėjo. Consumers Repery 
tvirtiną kad mėsą ir kitus rnaisr 
to pixxhiktus galima nebtegian 
pągamnti $4 vertės sutnWvwse.

few tymui vaistų
ari vaistų kvapą.

šalto vandens
tMB ffiustardos.

leisk p^stovėri ke-
Vėliau — ]M?r-

4^ bčnką. ;■ grybus.

Chidgcs miesto kolegijos 
k įvairius kursus suaugu- 

srūio jafe pasinaudoti.’ 
ti> niekas nėra per senas.; 
Girevs Franklinas mokėsi 
"ūzų kalbos turėdamas TO 

Clara Barton išmoko ra- 
mtSneie būdama 89 metųą 

ir daugiau pavyzdžių, 
metina. baigia kolegiją kartu 

dukra. Suaugusiųjų- švie 
: S. Thorr Ske pasakė: ‘Am- 

nesudaro kliūčių išmokti 
rrrofesra. nmata. ar tam‘ 

kn> bet Kokias kliu-.
. Heo~r Fordas trio pareis- 

kas o^ici nore L moky - 
crivkų. tąi jhan yra 

kfd ri^ pasono arba sės 
.įsirre beldžiasi į. duris^ K-iekF
Fenas, brandas tobulintis -ir mo< 

nr rik nesensta, betkt-vem;

reikalai reikalingi 
urys r dykar: miegas, maistas h* 
m^mkštimmas. Kūnas .reikalai!-’ 
įsrpbSsKk Nakties metu.iš žmoų 
gjSEs sistemos tzotiuojami Jviso-į 
kie rmedat. Todėl 8 vai. miegą 
vra rerk^lmga >. ‘turi.
būri ęern ^rentiKariia ir šviežioj

e L IKO S 
j lemą 

badaujančių 
erztasi i mažus mies- 
1 Ksaug >ti savo gyvy-*

< Numizmaiika -arba >enų pS 
ni-gu rinkimas, bei jų infekcijų^ 
sudarymas yra ne vien rik 
mus ir pelningas pornėgis. 
ta, kad daugiausia renkami de- 
š'mtukai. Brangiausias JAV drij 
mukus y m laikomas 1873 m< 
C. CL Laidos. Kalbant .apie po-j 
pierinius dolerius, mržriusisd 
vra $10.000 bangnotu su Sabcooft 
P. Chase paveikslu. Dabar ra tė
ra privačiose rankose apie 
bank notų. Senu senovėje vietoj 
pinigu nu įmindavo ■daiktus. Keis 
č:austas mainu objektas, varto* 
j amas vietoje pinieų. yra xStsn 
rinio Ramiojo vandenyno Tepi 
salyne Tai vidutinio rato 
džlo tašyras xkmuo. Už ji gafoH 
gauti valtį ar pačią, š •

(Tęsinys)
Mainai su Ona besišnekant, as 

dtairfausi po kambarį. Jis buvo 
švariai iššluotas, su gėlėmis lan
guose, su didele lova, baltai už
tiesta ir be jokios raukšlės, iri 
ypač su ta sena skrynia, kuri 
buvo išdrožinėta įvairiais raš
tais: buvo ten išpjaustyti ir gė
lių žiedai, ir lapai, ir spinduliai,: 
ir visokios kriputės išvedžiotos.

Ant skryios gulėjo ir laižėsi 
katinas. Ona jį nukėlė ir atidarė 
antvožų. Viduj ten buvo pilna 
audinių. Vieną rietimą po kito 
ji vyniojo, rodė mamai ir pasa
kojo, kokiomis nytimis ta lova
tiesė ar rankšluostis buvo išauš
ri. Prieš mano akis pramirgėjo 
įvairiausios spalvos ir raštai. 
Buvo tuose audiniuose ir rau
donų žiedų, ir žalių lapų, ir eg
lės šakų, ir baltų langučių, ir 
tiesių takelių, bėgančių per visą 
rietimą. O kai iŠ prieskrynio iš
traukė juostų, aš neiškenčiau ir 
prisiartinau.

— Patinka, vaikeli? — pa
šiaušė Ona.

i Aš tylėjau.
— Na, sakyk, kad patinka, — 

pamokė mama.
Sušnabždėjau taip tyliai, kad 

patinka, jog- vos pats begirne. 
jau, ir nuraudau.

— Na, j.ei patinka, lai šieji 
bus tau, — pasakė Ona ir už
dėjo man juostą ant peties.

Pądėkoks ir pabučiuok Į 
•anka, — vėl tarė.mama.

Bučiuojant ranką, Ona antrą- 
a ranką.iriine švelniai prisiglau

dė ir paglostė. Man pasidarė ge
ra ir maltai;- kaip retai kad esti.

Kada' pakėliau galvą, šalia 
3nos stovėjo ir Morta. Man 
■dingtelėjo, Lyg abi jos mane bū
tų glosčiusios, ir kad už tai man 
taip buvo gera ir džiugu.

— Gal nesipurkintumėt ir už- 
kastumėt, — tarė Morta i mama.

— Ak. nieko gero neturime... 
Bet jau neatsisakykit, — skubė
jo teisintis Ona.

— Ką jūs čia, seselės! Tik var- 
ginatės... Jau laikas namo...

Vis dėlto mama atsisėdo už 
stalo, aš gi į tą krėslą su išpjaus
tyta žvaigžde.

Atsikandau blyno. Jis vos ne- 
ištirpo man burnoje: toks buvo 
ourus. toks saldus ir žemuogių 
košele padažytas!. ..

Grįžome jau sutemus. Putpe
lės avižose šaukėsi vaikus. Ties 
upelio vaga kilo rūkas, kaip koks 
šėmas vieškelis nusidriekęs tar
pu pievų, kuriose prunkštė nak
čiai paleisti arkliai.

• Pirm virimo, vištos mėsa? 
•strink »š viršaus su riekute ci-Į 
trrroe. Tas padarys -paukštieną^ 
ankštą ir pilną skystime.

-• Verdant kiaušinius, į van-; 
'eaį reikia įpilti šaukštuką dru\ 
kas. rucmet juos bus lengviau;

. — Bulves į šią sali.pateko iš Eu
arė^iš..riebalu^. Apkepinu 1 ropd.š. Pirmą syk-jos buvo pa 
LoiėjiĮ pusių .rudmėsės šu- i sodintos Į žemę 1719 metais Nev 

dedamo>5atft>benįir apie 10 min.J Hempshire valstijoj. 
palnikoAps. gprtatėję 

,‘u keplįi: ‘.^ėkm -pat 
kitus 

*4* \ r ' '



Lietuvių Enciklopedijos papildymų 
tomo bendradarbiai

Nors užsimotasis darbas vyks- Į 
lėčiau, negu norime, :pie pu-' 

ė maižiagot, jau gauti ir jesį
'-'dien gausėja. Busimiesiems’ 

k- itytojams gali būti įdomu zi-1

nys —, botanika, inž. V. Izbic- (

žinomi išeivį'o> mokslininkai | 
visuomeniniu sričių žinovai., 

. skelbiamas iki vardiju sąra- * 
> nėm pilnas. Sunešėm tuos’

toiografija, J. Kavaliūnas — švie j 
limas išeivijoje. Alg. Landsber- ( 
gis — literatūra, dr. A. Liule- 
vičius — matematika, dr. C. Ma
caitis — astronomija, dr. S. Ma
as — pramonė, A. Mažiulis — 

etncgiafija, dr. S. Naujokaitis— 
medicina, inž. K. Nenortas —

dradaibius, itine rašo strain- . Bet. filat. ir numizm. d-jos. arch, 
us Nutartomis temomis. Dar V. Peseckas — Liet, aviac. isto- 
. kit i bendradarbių grupe, ku. j rija, R. Sakiuiolskis — televizija, 
pagelbėjo rcdLikroniaiv bk>; radijas, B. Saldukienė — geo- 

rfine ir kitokia udormacine 
v ižiaga. Jų pavardės galės 

. -i paskelbtos kita proga. Jau 
ome straipsnius iš šių auto-

Vaišnys — fizika, d r. P. Zun-

K. Biirėnas — Anglijos lietu.
i. dr. J. Balys — bibliografi- 

. inž. dr. J. Bilėna> — liktu- i 
.L G. Breichmanienė — liet., 

* .it. šokių šventės, dr B. Cipli 
L; askaitė — liter., dr. V. Dam

bava — Venezuelo< lietuviai.
d r. K. Ėi ingis — Liet. g;imta i -Jg. Gureckas — pašuis, dr. St. | 
Jankauskas — veterinarija, J. I 
K. Karys — num zm.., dr. G. 
Kizokienė — Austrai. liet., dr Į 
V. Klemas — okeanografija, dr. 
A Kliorė —- erdvių tyrimai, Br. ; 
Kviklys — Liet, pogrindžio spau Į 
:'a ir bažnyčios, dr. A. Liatukie- '

D-dį tekstų rašo patys redak
toriai. Vyr. red. istorikas Simas. 
Sužiedėlis, suredagavo visus} 
Enc. Litūanica tomus, rašo isto-j 
rijos, visuomeninius ir kai ku
riuos humanitarinius dalykus, 
tvarko biografijas ir tikrins ki- 
,ų parašytus tekstus. Dr. inž. 
Stasys Bačkaitis jau paraše tran-
;portacijos temas ir redaguoja! 
visus technologijos bei griežtų-j 
ių mokslų dalykus, talkinant ko ! 
misijai: A. Gurėčkas, inž. A. 
Landsbergis ir dr. V. Vengris. 
Dr. inž. J. Gimbutas (LE sky
riaus red. nuo IV iki XXXVI t.) 
;ma Lietuvos kraštotyrą plačiąja 
orasme: miestu lokalinių stori-

Juozas Kapočius, Lietuvių Enc-klopedijos^eidėjas

A. POŠKA

Pas stebuklinguosius indų daktarus
Žmonių siekimas viso to, kas 

yra nežinoma, nesuprantama, 
yra visoms tautoms bendras. Juo 
mistiškesnis žmogus juo sudė
tingesnės apeigos, tuo didesnis 
ir gilesnis susidaro įspūdis.

Taigi, nors Bombėjaus .mieste 
veikia kelios dešimtys moder
niškų Ligoninių, klinikų, ambu
latorijų, nors visiems yra teikia
ma valdžios ar misijų, ar kitų 
labdariu ištaigu nemokama na- 

—-------- ------------- galba ir priimami visada ir visi
naudojant dabartinę mokslinę j į ligoninę, bet konservatyvūs in- 
terminologiją. Tatai nors iš da-J-\ja} maža tuc pasinaudoja. Netgi 
lies atstos neturimus terminolo- įr tada, kai visiems aišku, jog 
gijos žodynus.

Ypatingas dėmesys skiriamas 
beturiu išeivijos veiklai ir žmo
nėms, nes jie ignoruojami so
viet. liet, enciklopedijose. Kiek 
įmanoma, LE tinti ištaisyti so
viet: liet encikl. faktų iškraipy
mus ir t end e nei gus nutylėjimus. 
Suminėtosios LE bendradarbių 
pavardės yra žinomos lietuvių 
visuomenei iš spaudos, Mokslo 

į ir kultūros simpoziumų ar iš pa
kaukiame straipsniu iš pasi-! skaitų jv. organizacijose^ Nega- 

žadajusių bendradarbių: A. -T. Įima laukti, kad rengiamasis Tris 
‘Antanaitis — literatūra, J. Bra
ziūnas — zoologija. A, Butas — 
nausdihimas. ink J. V. Danvs *■ *. x V 'i *

Liuima — LKMA. inž. B. IMa-l 
s:okas — Colorado liet., mgrd 
Alg. Nevulis — Seinų liet. R. 
Poškmtis — Liet, filmai, dr. Br. 
Povilaitis — genet, inžinerija, 
kun. dr. J. Prunskis — visuo- 
men. ir polit. dalvkai. kun. dr. 
P. Rabikauskas — Liet, istorija, 
inž, J. Rimkevičius — techn. pe
riodika ir vrisuom. xl.. dr. D. SJa- į 
vinskas — telefonas, telegrafas. Į - * 'T-X -I . . »riz. D. Šatas — chemija, arch. | 
A. Tamašauskas----archit., dr. į
V. Vengris — mikrobiologija ir 
menas. drJR. Vaičaitis — aukšt 
techn. mokyklos, kun. J. Vaiš
nora — vi-uomen. d., kun. A. i 
\kdiuska —s ~Arizonos liet., Tv 
Venclova — polit. r, visuomen. 
d.. R, A. Vilk

likimas, kultūros ir architektū
ros paminklų likimas, muziejai. 
Pasaulinės temos surišamos su 
Lietuva. Svarbu, kad tarptauti
niai dalykai rašomi lietuviškai,

papildymų tomas būtu pakar
totas antra laida, tad raciona
liam tiražui apskaičiuoti yra 
svarbu, kad busimieji prenume-

— energija.' inž. R-AjSąlinis — rotoriai greičiau atsiųstu leidė- 
PUAS-ALIAS. in£'-A.; Girnius jui Juozui Kapočiui savo pas:-

nebėra jokios pagalbos, indas dar 
nenoromis, kreipiasi į gydytoją.

Gal būt, seniausias .indų vers
las yra gydyti žmones. Net ir 
pačiose primityviausiose gimi
nėse, kurių dar nėra pakilusi-so-' 
ėialinė santvarka, burtininkas — 
magika yra svarbiausias asmuo: 
|is gydtveina kunigo, -pareigas- 
-aiškina sapnus in moko į rašto, f 
? Indai jau buvo sukūrę savo 
civilizaciją prieš ketvertą tūks
tančių metų. Jau anuomet var
tojo ^avo ^mediciniškas knygas 
*-Ajur Veda”, kurios'ir šiandien 
Indijoje nėra išėjusios iš mados. 
I Indu universitete Benarese 
dar ir dabar yra mokoma Ajur 
Vedos, nors musu žiniomis tai

* <*■ * t

Lietuviškos knygos
•Naujienose buvo skelbhma, 

kad Bronio Railos nusibaslymai 
jau ąįspausdinli. Tai buvo tiesa 
praeitais melai*, kai J. Klausei- 
kis pasijuto be pagrindo į'.cistas 
ir panoio pasižiūrėti arčiau j 
Rrouio Railos mėgiamas pa
teiksi! nuomones. Arčiair pastu
dijavęs, j.s rado reikalo para 
syti knygą apie Bronio - Railos 
.abai lengvą švaislyniąsj įžei
džiančiais žodžiais.

Pirmiausia, Kląuseikis faktais 
Įrodė, kad Raila ^įžeidęs K. Ja
nutą be jokio pagrindo ir be jo- 
kio reikalo. Trenkė kaip perku 
nas giedrą dieną ir nutratėjo. 
Kai Januta bandė reikalu, išaiš
kinti, tai Raila ir klausyti neno
rėjo. Orakulas burną atvėrė, tai 
neteisingo žodžio nepataiso.

J. Klauseikls giliau pažiūrėjo 
į Railos "stilistiką” ir papras
čiausiais faktais įrodė, kad gra
žiais žodžiais apibarstomas labai 
negražus tvirtinimas. Tas tvir
tinimas veik visuomet yra mela
gingas. O melas, nors ji gražiau
siai “stilistas” papuošia, vis lie
ka melu. Kenksmingu pačiam 
šmeižtajam.

J. Klauseikis parašė studiją, 
kurią turėtą atidžiai paskaityti 
visi lietuviai, kurie plunksną; į 
rankas ima ir nori pasakyti savo 
nuomonę visuomeniniais ir poli
tiniais klausiniais. Ją turėtų pa-, 
studijuoti ir teisininkai, kurie m.), 
teisės klausimais dar rūpinasi. 
Knygoje gyvais pavyzdžiais pa
rodyta, kaip nereikia rašyti. Ne
reikia rašyti ne tik paprastam 
piliečiui, bet visai’ nedera kelias 
knygas parašiusiam, ; aukštus 
meluotojui ir labai žalingu ap- 
mokslus baigusiam žmogui.

Į Autorius yra teisininkas,, baigęs 
— Argi? — paabejojau, taikin- Kauno universitetą, tiirbės teis

damas foto aparatą. —- Juk tai muose, rašęs teisinius įsaiūpi’O-i 
Bombėjaus birios biuletenis ir j tavimus. A. .

’ /j Knyga, atspausdintą' prieitais 
" metais, jau baigiama parduoti^ 

________  _ ____________ Kas nori ją įsigyti, tai- turi ra
tuką. -Ir-vėl-jis-su-fckru -indiškų--šytLK. Janutaiį^Į8;.AyfEĮąĮ §L,- 

Los Angeles, ČA. 90039. Jėi pas 
jį dar yra keli egzemplioriai, tai 
už tris dolerius jums ją atsiųs, 
o jeigu jau nebebus, tai bus vie
na iš tų lietuviškų knygų, kuri

puseje Mohamed _A’-i Road yra 
šimtai vietinių “daktarų” ir jų 
"’vaistinių ’ pačioje gatvėje. “Dak 
tarai” yra gimę daktarais. Indi
joje visos profesijos priklauso! 
atskiroms šeimoms. Profesijos 
paslaptys \ma labai stropiai sau- 
mo>. Per visą amžių tėvas, mo- 
kydmas sūnų, palengva jam įkve 
pia savo verslo žinias. Indijos 
“daktarams” nereikia nei diplo
mų, nei autoritetų. Jiems užten
ka tik gimti “daktarų” šeimoje.

— Ką studijuoji ponas dakta
re? — paklausiau jį, atidaryda
mas foto aparatą.

— Ajur Veda, — atsako nepa-} 
keldamas į mane akių.

dar anglų kalba.'
Jis į mane paniekinamai žvilg-J 

terėj p ir aš paspaudžiau foto myg'

— geodezija, žemėlapiai dr. J. | 
Girnius — filosofija, dr. J. Ge- į

žadėjimus prenumeruotis.
L. Enc. redaktoriai

> LETkkATORA, Hetuvhj Hteratūros, meno tr moisb 
?54 m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet neaenatą, Vine 

■<rėvė*» Igno Kapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanio! 
• KaukSo, dr. Kazio Grhtisus, taip pat K. Matusevičiau* Ir V 
rteUaus rtraipsniai bei rtndijcs, iliustruotos nnotrankomfr ą

'• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rąžytojo* Ir tu 
tinią šoklų pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dafni 
'~ente* bei jų ietoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojąs 
tiems, gėrintis autorė* puikiu stiBuml tr surinktais duomenim^ 
bei uftuhsiai*. Stadija yra 151 pust, kainuoja tX

> VieNTJO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly 
Lm Juok> Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausa 
gyvenimo bruožą apraJymaa, bet tiksli to laikotarpio buities

Romiai paniyta etadija apie RytprMuA. remianti* PakatnM fr 
Labguvos apskričių dnomenlm^s Aprašymai {domto Hekvirtarr 
Betartai. CekBnya fflrwtrootM anotnakomk. pabaigoje duodami 
▼HovanSp parvftntma\’r Ju vertiniai | vokdeSp kalbą. TaRa*

vM LAUWMR LIMB. rstvtnjm PKrrmAJėe OrtataftM iW

* u>

tr potHUtoJel tik B 
apie JuHni JaBoeio fr

V»~rh*.

išėjo. Ji nriwgull, bet 'Išėjo į 
žmones. Raila yra Klauseikio 
knygos verias. Jis furi pasiklau 
syti, ką žmonės apie jo paties 
knygas mano. Turės progos pa
matyti, kodėl jų nepuola. Apie 
Klauseikio knygą jis paleido dar 
kelis railiškus melag'ngus tvir
tinimus, bet išdėstytų faktų ne
paneigė. Jau laikas, kad atkreip
tų dCmesį.

St. Staliorai'.is

1984 m. Š. Pabaltiečiy it 
Lietuviu Slidinėjimo

Alpinistinių varžybų progra
moje bus Slalomas ir Didysis Sla
lomas. siose klasėse: a) Berniu
kų (žemiau 13 m.), b) Jaunių! 
(13-16 m. imtinai), c) Vyrų Eli-j 
te (17-44 m. imt.), d) Vyru Sen- j 
jorų (virš 44 m.), e) Moterų į 
(virš 12 m.) ir f) Mergaičių (že
miau 13 m.).

Cross-country varžybos vyks 
vasario 5 d., sekmadienį, nuoi 
10:30 AM. Registracija nuo 9:00 Į 
iki 10:00 AM.

Cross-country varžybų progra- ■ 
ma: a) Vyrams Elite (17-44 m.I 
imtinai) — 10 km., b) Vyrams. 
Senjorams (virš 44 m.) — 10i 
km., c) Jauniams (13-16 m.) — į 
5 km., d) Berniukams (žemiau 
13 m.) — 2t2 km., e) Moterims

vestos iš paballiečiu varžybų pa
sekmių .

Dclyviu registracija atliekama 
iki 1984 m sausio 25 d., šiuo ad
resu: Mr. Aii'ii Oiling, 31 Jeili- 
coe Ave., Toronto, Ont. M8W 
1W2. Tel. (416) 255-0783.

Lietuvių slidinėtojo dalyvavi
mą koordinuoja ir lietuvių pi - 
menybių išvedimu rūpinasi š.-\- 
LFASS-go> Slidinėjime komite- 
ta$. vadovaujamas MeČic Emp?.- 
kerio, 6 Robin Hood Rd., Isling
ton, Ont. MSA 2W7 tel P16) 
231-1487.

Smulkios infomac'jc 
ta viste’

jarr

k re

dar £,

Čiurlionį. 19755 
Euclid, OH 4 
431-1525.

tai

■> p. tiriirar 
perto klubą.

ba

lidinėtojai

TeL (216į

it

a

f

Moterims Senjorėms (virš 34 
g) Vyresnėms mergaitėms

(13-16 m.) — 5 km., ir h)- Jau- !
nesnėms (žemiau 13 m.) — 2,’J:

. Amžiaus klasifikacija — pagal 
1983 m. gruodžio 31 d. Dalyvavi
mas yra atviras visiems pabal-. 
tiečiams slidinėtojams.

j

I

r
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dieniais nuo 9 vai. ryto

B

terminnota apdrauda: už 
temoka tik S3.00 getams.

Prie pat milžiniškos (per 
1000 lovų) universiteto klinikos, 
Džiamšedžiė Džedžeboj, antroje

kada mane teiktųsi priimti? - 
“ Tr?:

SLA— apdraudžia- ir Taupomąja apdpauda — Endowment 
siekiančiam

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 NOREIKIENS

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

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

. \ ■

ir mes jiems
tie vaistai, — išsipasžikojo maža
sis. * 7x.‘*C":’l

Kakihngi ja/už
truko ilgai besiįjašakodamos, ko
kių vyru ir su kniomis s^yfeė-^ 
mis reikalingą.pi^vUi^ti^'dak-; 
taras vis negalėjo atspėu|jjkix>

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2b01 W. 69th St, Chisago, DL 60629 ♦ Tel 925-2737
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I SŪŠlVlĖjįijtMAŠ. LIETUVIU AMERIKOJE
I yra seniausia, didžiausia ir - turtingiausia lietuviu fraternaliuė 

organizacija,' Ėetuviams\istikimai- tarnaujanti jau per 97 metus.
‘ - SLA — atlieka- kultūrinius ^darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 

: A darbus dirbta^ L
,,. ■ -t' . A -T 4 '*•*'. A " ’ ' ■ ’ • ' • -

> i. ,SA—išmokėjo .daugiau kaip AŠTUONIS vKjJONUS doleriu
į ... . .j: ’apdraudę<šavą nariams..

SLA — apdraudžia' pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelne.
' nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuvį* draugas gali

rimtumu pasilenkė prie savo po
pieriaus.

Jo mažesnysis broliukas buvo 
malonesnis ir paaiškino man, jog 
jie parduoda <‘‘Baniu”.. piliules, 
kurios padeda moterims susi
laukti sūnaus; ir kad jazminų žįe 
du karoliai'-yra nuo Švami -šan-- 
kar statulos ir kas juos nešioja^ 
tas apsigina nuo džiovos jj:L.

— Kažin ar europiečiui tie 
vaistai padeda? — pasiteiravau.

— Tai, kad europiečiai peilių 
gydosi. Jie nežino dar tų vaistų

7 . Galite..trėįįm'-žr. tiesiai į SLA. Centrą:

ji Mrriii i i t i n imi

l-W‘I HųHin.’i fl *T.

Atdara šiokiadieniais nuo

m 476-2206

New York, N.Y. 1D001 
(212) 563-2210

50 metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA,
parašė 700 puslapių knygą, kurion audėjo viską, kas bet kada tr 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
fr Hetuvlų kalbą. Jis mokės! kariu su kun. Jaunium ir prof. K.

Betaviij kalbą liefiaofiaa ištraukia, paruošė tikslius vertimu* 
patarė mums toliau rtodijuotL

SIU JIKNDS
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įjojo j akligatvį, tai gen. Haig patarė įun lipti nuo arkliu, i 
skubėti j malūnsparnį ir išsinešdinti it Waahingtono.

Koks buvo paskutinis generolo Haig, vyriausiojo Bal
tųjų Rūmų patarėjo, pokalbis su prez. Niksonu, Amerikos 
gyventojai dar ir šiandien nežino. Prerideųtas NiksoW, 
stutfijavęs teisę, išvažiavęs Kalifomijon suprato, tuo tar
pu gen. Haig, pagrindinių teisės dėsnių nesupratęs, darė 
tą pačią klaidą, kurią jis darė Baltuose Rūmuose, kurią 
kartojo ir Valstybės departamente ir kurią šiandien daro 
juodaodis politikas Jesse Jackson.

Gen. Haig, nepasiekęs prezidento galios Baltuose 
Rūmuose, pradėjo jos siekti Valstybės departamente. 
Nesupratęs Amerikos steigėjų ir konstitucijos autorių, 

i sekr. Haig reikalavo prezidentą Reaganą atiduoti sekre
toriui tą galią, kurią konstitucija paskyrė prezidentui 
Amerikos prezidentas yra vyriauisas visų JAV ginkluotų 
pajėgų vadas, jis yra gerai informuotas apie karių pasi
ruošimą kovai, savo žinioje turi informacijas apie eko
nominį, inem.sini krašio pajėgumą, gerai žino At
stovų Rūmų ir Senato galią, todėl jis geriausiai gali tarti 
galutinį žodį užsienio politikos klausimais. Generolas A 
Haig panoro, kad prezidentas Reaganas jam perleistų 
savo galią užsienio reikalams spręsti. Valstybės sekreto
rius Haig net nesiteikė išsiaiškinti, ar prezidėntas turi 
teisę perleisti tą galią ambicingam sekį’etoriai, kuris tik- 
rovėje nepajėgė rūpintis krašto užsienio Tę^alaį&, rt5et 
dieną ir naktį tegalvojo apie savo ambicijas. 2.. / ' <

Galų gale prez. Reaganas, netekęs kantrybes Įgrisų 
,siu ambicingu sekretoriumi, atleido jį iš sekrėtęriaūs pa
neigi; ir išvažiavo į David stovyklą, kad; gen/. Haig.’ir jo 
Iraugai negalėtų prezidentui aiškinti apie jo padarytą; 
klaidą ir neprašytų paskelbtą nutarimą atitaisyti. PmK 
lentas nutarimo neatšaukė,, nes/ reikia manyti, tufe jo; 
Tnogų, kuris žinojo pagrindinius
-en. Haig m nežinojo ir is Vaktyb^-depiriamento- iš- 
•ūko, kaip Niksonas iš Baltųjų Rūmų;/- - • ’ ri-m.

j- ./Harold Washingtonas, kandidatuMamas/ČMęągčš 
mero pareigoms, ,sąvo kampanijai .priėmę ir- Jesse Jack-J 
oną. Jam buvo reikalingas kiekvienas juodaodžio balsas I 
Tis/zifiojo. kad baltaodžiai yra susiskaldę^ iki'kirmėti gad 

'’ėjo tiktai sutraukęs visus jH0daėdK</bOs^-ęj^^kaH 
Washingtonas gavo reikalhgą baisų iHšuvd.^rink-į 
tas Chica?os meru, tai Jesšė jaęksbndi/jiasakėį kad jfe Į 
daugiau jam nereikalingas; Jacksomii nepatiko šitoks į 
Harald Washingtono pareiškimas, bet .nieko jis negaįėji | 
padaryti. ‘ ‘ / A, ■ - ' ••'/-1

Dabar reikalai truputį pasikeitė; Juodaodžiu tarpe I 
Jesse Jackson tapo savo rūŠlės didvri^ /J^reri'Rėąg'anasj 
patarė Jacksonui nesikišti Į Širijbs ir lakūno Gbbdmano l 
reikalus. Tuo reikalu Amerikos ambasadorius Damaske | 
jau kreipėsi į Sirijos vyriausybę. Prezidentas pastebėjęs. ] 
kad Jesse Jacksono intervencija gilinti pagadinti visą-- 
reikalą. Jacksonas nekreipė dėmesio‘ į ^rėžidento pasid- 
bą. bet nuskrido į Siriją. Jis skridęs ne vfėlias, bėt ten 
skridusi visa grupė tikybininkų. Kelionė į Siriją jam 
brangiai kainavusi, bet jis lakūną Goodmaną parsivežė 
namo. Iš Sirijos jis skridęs j Vokietiją. Ten lakūnui buvo 
patikrinta sveikata, o iš Vokietijos jis parskridęs i Wash- 
ingtohą. Ten Jesse Jackson jau pasigyrė, kad ne ambasa- 

kuria kryptimi jis turėtų pasukti. Matyt, kad prez. Nik- (dorins, bet jis išlaisvino lakūną Gobdmaną.
' _ ’ 2 ” x.- , jesse Jackson grįžo į Chiicagą ir pasigyrė, kad jis
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Prievarta bando pasiekti prezidentūrą
Apdairus, drąsus, o kartais net akiplėšiškas juoda 

odis politikas Jesse Jackson bando prievarta pasiekt 
Amerikos prezidentūrą, bet neatrodo, kad šiais metodai 
jam pavyktų tikslą pasiekti. Kitoje valstybėje savo tiksle 
jis gal ir pasiektų, ^bet Amerikoje tos priemonės negalio1?

JeSše Jaoksonas užmiršta, kad prez. Richard Nik-, 
senas buvo- i apdairus politikas, jis buvę, krašto prezidęri 
tas, bet kai pi-adėjo^};ąrtpti prezidentui neleistinas prie 
mones, nei pats nepasijuto, kaip jis iš prezidentūros 
išlėkė. Prieš tuos metodus pasisakė artimiausieji jo par
tijos draugai. Pajutęs kreivo žingsnio pasekmes, prez. 
Niksonas taip skubėjo, kad jis neišsivežė savo dokumen
tų, kurie jam galėjo būti labai reikalingi. Prie tų doku 
mentų jam ir šiandien sunku prieiti, nors jis labai norėtų.

Gen. Aleksandras Haig, teisingas prez. Niksono pa
tarėjas, pasiekė Baltuosius Rūmus, buvo įtakingiausias 
prezidento Reagano patarėjas, bet kai panoro prezidento 
galios Amerikos užsienio politikai valdyti, tai išrūko ne 
tik iš kariuomenės vadovybės, bet ir iš Valstybės depar
tamento. Praėjo gana daug laiko, kol jis susigaudę, kas 
čia atsitiko.

Kovos lauke ai' kariuomenės štabe gen. Haig nepasi
žymėjo drąsa, sumanumu ar kariuomenės vadui reika
lingu ryžtingumu, bet politiniams užkulisiams jis labai 
tiko. Kitus stumdydamas, viršininkams pakuždėdamas, 
jis pajėgė pasiekti Baltuosius Rūmus. Ten jis neturėjo 
įsakomos galios, bet turėjo teisę prezidentui pakuždėti,

senas jo klausė, bet kai pateko Į teisines pinkles, tai gene-;
rolas Haig nepajėgė iš didelės bėdos jo ištraukti. Jeigu yra Demokratų partijos kandidatas prezidento par’ei- 
gen. Haig būtų buvęs teisininkas, tai jis iš anksto jį būtų goms. Dmokratai turu kelis kandidatus prezidentorDarei- 
įspėjęs pasirinktu keliu neiti, bet gen. Haig nesugebėjo goms. Iki šio msri Walter Mcndale, buvęs viceprezidentas 
prezidentui tinkamo patarimo duoti. 0 kai prezidentas prez. Carterio laikais, yra stipresnis kandidatas. Jesse

ir rytojus — mūsų Ateitis. Ko- 
kia čia turi būti politika?

Karo žygiuose po trupučiuką 
uskėja busimasis Europos žemė- 

šakyje Su A. Smetona ir Petra, j lapis. Pasikeis ir Lietuva, šian- 
piljnė — Martyno Yčo variovaū- dien dar nematyti, kokia ji bus. 
įanias. Komitetas yra sutelks ge- 
riaūsirfš tautos vyrus, sumeni
jęs jų jėgas. Siaučiąs karas yra ) rasti tos paramos iš valdžios ir 
didi mūsų tautai nelaimė. Jai rusų visuomenės. Šiandien jau

Lietuvos klausimu mes turime 
būti atsargūs, jei nenorime pra-esama; did.eįės; • 'Parama būtinį.

■Ir štar.-ji^. jau atėjo, sti ja. Gal 
; toji parama ir kukli, bet ji iš gi- I 
h'kk šipjies-/.- ■/ j t , _____________ =____________«--- ___v ,
į Pirklių^ klube. pasakytosios j liko be duonos, be pastogės. Turn' sės ir net apie atonomiją. T.

jau suprato rusų visuomenė, tai 
jau nebijo ir caro valdžia. Bet

tas sūnaikiiitns, žmonės išblašky
ti. -Mūšų visuomenė viena ne-, 
gah-nėkentėjusiems padėti. Nuo; ji norų..kad ir ji būtų suprasta, 
karo nukentėjusius turi šelpti! jos bėdos ir vargai, 
rusu/ vįšudmehė ir vyriausybė. 
Centro komitetas daro, ką gali, 
be -pašaipos, rūpinasi dar ir švieti 
mu. Plati švietimo ir kultūros 
veikfintH dirva. Tąrima daugiau 
kaip 2Š5G,€©C pabėgėki, kurie 
.lankia pagalbos, štai kokia turi 

iad nao' šįų ropių vidurio veikia būti musu politika: alkaną pa- 
Centonis kcCTiitetas niioikaro nu_; parėti, nuogą pridengti, bena- 
-kentejŪsiems 'ifelpti. Veikia jis] bitams prieglobstį surasti. Nesu- 

dxriem 'frortais'. Viininje prie-lig-viena diena gyvename. Yra

> menėje;/Ar neįdomu ?. Žinoma, 
Adomui- ..Graziai-'-prieme, .kalbu

rėjd- 'i^eW\Svar&iąašiaš: ta:

j Jacksonas, beširemdamas juodžių balsais, nori tapti kraš- 
rta pr^identu ir tam nori-gauti demokratų nominaciją. 
Į Jis nekreipia dėmesio į buvusį viceprezidentą Mondale, 
knriorikaiididatūra gauni daugiausia pritarimo visame 
kr^t^ Jadfspnas bandąs gąs^nti, kad jeigu jis negaus 

’ demokratų. nominacijos, demokratai negaus juodaodžių 
balsų.' .dĮabs juodaodžių /politikų jau mato Jacksono siū
lomą prievartą. Jie atsisakė tartis ir dirbti kartu su Jack- 
šonu, nes/jis Besitaria, bet primeta prievartinę jo politiką.

. Kiekviena
Žiežirba laisvės pavidalu yra ątei 
ties revoliucija. Mums su ja nn-

a Naruševičiaus ksflba sujaudi
no klausytojus. Kito aštrių gin- 
<‘u. Vieniems atrodė, kad Cent
ro komitetas atsilikęs nuo gy 
venimo Įvykių; jis esąs artimas 
hidmetiiram režimui, kuris žu
do mūsų tautą. Kiti jo darbe įžiū 
rėjo-didelę išmintį, jo pasiruo
šimą ateičiai laikė naudingu 
mums visiems. - Nuodugnesne 
buvo T. Bartkaus kalba. Jis sakė:

— Aš manau, kad šiais metais 
mūsų turi būti kita politika. Be 
abejo, visa tai, kas Centro komi
teto yra padaryta pabėgėliams 
švietimo, kultūros srityje, yra oi 
die) ės reiėšmės. Esamose sąlygo
se jie ras geresnį gyvenimą nei 
neviltį, skurdą, vargą. Bet visi 
mes kartu su onbėgėliais dar ne- w OCĮiicagos meras Harold Washington užkabino Jesse rnes kaitų su pabėgėliais dar ne- 

JaeksoBin Ghieagos miesto medali, bet i Jacksono rinki- 533116 taute — mes ttk J05 atskr~
la, atplėšta karo audros. Mate
rialinės padėties atžvilgiu dau
gumas mūsų — nuosavybinės

mini o Centro atidarymą neskubėjo, nes daugelis dalykų 
Jam dar neaiškūs. . Dauguma Amerikos juodaodžių ati- j ___
■džiai sėka Jesse Jacksono užsimojimą tapti šio krašto i kartos žmonės, 
prezidentu. Jie bijo/ kad Jesse Jacksono užsimojimas (Bus daugiau)
truks-Iafkys tapti krašto prezidentu gali pakenkti juoda------------------------------------
odžių, daugumai. pirkite jav tau^tnc

AUG. Si L A> PAŠKONIS

Jin: ibmpolės Saro mokyklos 
ir jos kariūnu likimas V

PIRMI toli KARO MOKYKLOS ŽINGSNIAI

'Tęsinys)
Dienos metu lageryje kalinių beveik nesima- 

tydavo, tik retkarčiais pasirodydavo rieiras kitas 
lietuvis garbės kalinys. Kiek atokiau nuo mūšų 
mačiau kun. Lipniūną. Kartą pastebėjau perei
nant per aikštę kun. prof. Ylą ir inž. P. Narutį. 
Kitų beveik nesimatė arba negalima buvo atpa
žinti, nes buvo gerokai suvargę.

Laukėme, ką darys su mumis. Joks esesinin
kas nesirodė ir niekas nieko mums nesakA Ir taip 
praėjo visa diena.

Pietų gavome po samtį kiek geresnės sriubos, 
o vakarienei — po duonos riekutę, apteptą ftar- 
meladu, ir tokios pat kavos. Po sumuštiūiais vėl 
radome suvyniotų į popierių cigarečių.

Iš tarpdurio, vis stebėjau ar nepamatysiu dau
giau pažįstamu lietuvių. Nd vieno daugiau ne
mačiau

Taip atėjo ir vakaras. Temstant, be jokio ra
ginimo, vėl sulindome į baiukus nakvynei.

Man vis neišėjo iš galvos miBti< kodėl jnums 
niekai nieko nedaro ir nesako. Kis gi, pagaliau, 
čia yra? Pn įėjo įsokios mintys lįsti į galvą. 
Daugiausia vairino klausimas, ką-jie su mumis

Ir t*T> nai gnWdda/naa. nejoSbnns už

migau. Sapnavau, jog kažkur skraidžiau. Apa
čioje mačiaū štar.k'bjančius juodus šešėlius... Per 
miegus dažnai išgirsdavau duslius automatinių 
ginklų šaucfyĄfes. lyg tai ka žkur toli, lyg tai kaž
kur po žemėmis. Tie duslūs šūvių garsai kėlė 
n'erimą.

Po kuriu laiko sužinojau, kad tai buvo sau* 
domi lenkų partizanai ir Prancūzijos žydai, ku
riuos atvarė į tegeri praeitą naktį. Tik tada pa
aiškėja koWW rt■•’*!* siek?? nieko nesakė ir nieko 
nedarė, nes esesini kai buvo labai užimti, benai- 
kinant daug atvarytų nelaimingų žmonių.

Šaudymai prie krematoriumo ir deginimai 
vykdavo kiekvieną naktį. Pats lageris buvo per
krautas. Sušaudytus žmones kiti kaliniai turėdavo 
šimešti į. krematoriumą ir ten juos degiftti. Tai 
buvo labai tteurūs vaizdai.

VYKSTAME NE2TNOMYBKN

Rytfii austant, prie-barako 4urų pasigird 
triūkšintu įtaiga triukšmingai atsidarė barako 
durys ir i ūkių įėjo keletas esesininkų. Vieųąs jų 
piktu bito *»uko:

— Kelt, ir bėgte į barako aikštelę!
5ok«m greitai iš guolių. Kadangi gulėjom ap- 

■rekgę, greit išbėgome išsigandę pro duris. Uf 
durų pamačiau būrį ginkluotų MesiftnJtų. Pe 
bėgo sukylėsiantis baimes jausmai, kad gal varias 
į krematanumą, ir būsime sunaikhti, kaip dešim
tys tCfalanoų kitų nelaimingų žmon

Greit mus surikiavo po tris ir Bv 
spygfiaotomis vielomis išpintą lageri

r; t ry :U' •

f Vieni drebėjo šaltame rytmetyje, kiti baimės ap
imti ir kamuojami klausimo — kas dabar bus?

■• Visus varė tuo pačiu kėliu, kuriuo čia atvarė. Iš
ėjom laukan per tuos pačius baisius vartus, per 

'kuriuos čia įėjom. Apsupti, ginkluok automatais 
sargybinių, ėjome kėliu tolyn n»o baisiojo lage
rio. Paėjus ilgoką ląiko tarpą, jvedė raus į trau
kinių ėtotį. Stotis atrodė neperdidelė, pi?na įvai- 
riomiš uniforfhomis kariuomenės; Daug matėsi 
ir

Mes suvąrė į gyvulinius vagonus, Specialiai 
į parengtus suimtiesiems vežioti, Vagobhose ne- 
, buvo kur-atsiŠesli, reikėjo višą laiką stėvėti. Ne- 
fcuvd if jokių Šviečiu. Sargybiniams viename va
gono gale bara įrengta su specialia pertvara vieta, 
ktrr buvo galima patogiai sėdėti ir st&ėti suim
tuosius. Toje pertvaroje buvo keturi esesininkai 
su MkrStafc į mos fr parengtais toft! sAomatais. 

IVieM kd^vė^K. ė kM sėčje/b. Pėr tam tikra laiku

I; .' KflMiltiriyp, pajudėjo* Vbfltyom per
■■ rt A ■*- S- 41 V į ; i i A i- ■ *• -. 2 ' 'A•ii.*. .Ari .

karta ir ftaur ma-
tęs’’, ksrru’^ne.r.ės ;r civrh* ■ ’j;r--/• > . • ' .
’Trinas l -f’v ■’

!'.raijkin-vs šs/ *r;; —....  -
• prigrūstas bėganč:ais nuo S\še-» ikų SnonėmU. 
Vlcn&mv vagor patąębėjąp įlietą iš Ciurlkmio 

pafirtarnų vpjdų. /asigodo,twine trau 
važiath hėga$ti£ nuo čiur-

Po kurio laiko mūsų traukinys vėl pajudėjo. 
Saulė jau buvo gerokai po vidurdienio. Tiek daug 
valandų išstovėjus, kojos labai pavargo, tiesiog 
linko. Be to, lengvus gamtos reikalus atlikome 
viename fcirape, nes mūsų niekur neišleido. Oras 
pasidaiė dvokiantis.

Pavažiavus keletą valandų, vėl įvažiavome į 
didelę geležinkelių stotį- Čia žmonių buvo labai di
delė spūstis — pilnas peronas. Žmonės pro vie
nas kitą vos galėjo praeiti. Mūsų traukinys su
stojo gale perono. Iš gretimo vagono išlipo būrys 
esesininkų, kurie važiavo atskirai, kaip mūsų pa
lyda. Jie tuojau pradėjo mus skaičiuoti. Padarė 
tuščią aikštelę prie mūsų vagonų. Tada tankiai 
apstojo tą aikštelę ratu, nuo pat vagono durų, 
atidarė vagorto niekintas duris ir liepė visiems 
išlipti laukan ir sustoti aikštelėje. Suėjome visi Į 
aikštelę ir sustojome netvarkingai. Tada vyresny
sis fieįe tfciemš tirtų nuMsmtukti kelnes ir čia 
pat attikti gamtos irikito. Buvo labri ne
patogu, nes aplinkui s.eblio nnbi.ės. žinai (a, ^e- 
buvo kas dalyti. Geriau čia, negu > kelnes. Ne
malonus, dvokimas tuojau pasklido visoj aplinkoi. 

t Bjauresnio vaizdo tūkstančių žmonių akivaizdoje 
i negalėjo būti Kai mes perono aikštėje, žmonių 
į minios akivaizdoje atlikinėjome gamtos reikalus, 
[esesininkai mus saugojo su automatais, atkr^p 
tais- į tupinčius.

(Bus dsoglao) -

fhunday. J*n. ix 1*4
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VAKARŲ VĖJAI
» ^ne poeziją, kai atsiusite pinigus 

šokui adresu:

■MMMI
QB. PAUL V. DAUGIS

•. dYTOJAS Mt CHUUMKAS SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

Našliu, Naštiukiv ir Pavieniu klubo 
metinis susirinkimas įvyks penktadie
nį, sausio 13 d., Vyčių salėje, 47 th St 
ir Campbell, 6 vai. vak. Nariai pra
šomi dalyvauti. «

Estella McNamee, pirm.

9YDVTQML te CHlAURGAi 

S^CCALYBA: AKIŲ UGCS

narių susirinkimas įvyks trečiadieni, 
saas.o,18 d., 1 vaL popiet, Anelės Ko- 
lak. salėje, 4500 S- Talman Avė. Na
riai prašomi atsilankyti, nes jau lai
kas užsimokėti duokles. Bus vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE

OPTOMETRIST A3

u fiA UETUVt&KAJ

k T«L 737-514*

Palangoje šiemet, tuoj už ka
pinių, buvusių ganyklų -pusėje, 
pastatyta laidojimo įstaiga. Čia 
galima lavoną pašarvoti nusi-

į juos Įrašo pageidaujamus teks
tus. Galima užsisakyti ir orkestrą 
ir visą laidojimo paslaugą, išsky-

-MCSTV, ^ŪSLIS IK
PROSTATOS CHUtURfiLU Per Visus Šventus buvo pilnos- 

kapinės lankytojų. Visi meldėsi' 
ir degė prie savo artimųjų kapų 
žvakutes. S. P.

e Pirmutinis, asmuo, kuris ban 
dė perlėkti Atlantą balione, bu
vo amerikietis W. Donaldson.

$ Didžiausia upė Australijoje 
yra. Murray. Ji turi 2,000 my
lių ilgio.

© Nakties metu katė gali ma
tyti 40 kartų geriau už žmogų.

K (S132 Ž21-420f

so sore wW Ove

Ž£HA KAINA HEART
FUND

ANXANAS VILIMAS

1 U....... ..

SOPHIE BARČUS

, . OC tai

AM..
I 11: W ok 94^
■ W CIO AM

w. tim

Tetai T7MJ74

siugumo, d

Velionis, rer

lituci

M. PRANEVIČIUS ATSISVEIKINA
JONĄ VALAITĮ

tuvių Centriniame Komitete ir j 
vakariniuose suaugusių kursu c- '

Pedagogas Jonas Valaitis

Pedagogė Jobas Valaitis palai
dotas uiexuviu Tautinėse kapinė
se. Mykolas Pranevicijis,: Amen- , 
kas .Lietuvių SocialdemoKratų 
centrai komiteto punuųinkas, šių 1 

mas velioni Joną Valaitį, Peckaus 
šermeninėje, pasakė š.ą kalbą:

DIDŽIAI GERBIAMIEJI,

1919-20 m. buvo Marijampolės • 
realinės gimnazijos direktorium 
Ją uždarius turėjo pasiūlymą pa
silikti Marijampolėje gimnazi
jos direktoriumi. SK) pasiūlymo

Centro Komiteto pirnujimkas, siu
metų, sausio 8 d., ątsisveikinda- Klaipėdos krašte lietuviškas

Sustojo plakusi sirdis Jc no Va- Klaipėdos krašto mokytoju drau- 
laičio, -garbingos Valančių šei
mos nario, pedagogo, visuome
nininko, socialedemokrato ir tau 
raus lietuvio.

Velionis gimė 1888 metais 
sausio mėnesio 26 dieną Margių

taviškio' apskrityje.
1908 .metais baigė Marijampo

lės gimnaziją ir įstojo ,į Varšu
vos universitetą, fizikos mate
matikos .fakultetą.

1910 metais -persikėlė į Petra
pilio universitetą ir išėjo mate
matikos skyrių.

trapilyje, įstojo į slaptą, socia
listų kuopelę, vadovaujamą-Liut- 
kaus. Šioje- kuopelėje -labai gy
vai reiškėsi ir Liutkaus sesuo, 
su kuria , velionis-susipažino ir 
jukūrė šeimą.

Šioje kuopelėje dažnas sve
čias buvo* ir Steponas Kairys, 
vienas iš iymiausiu lietuvių so
cialdemokratų veikėjų.

1517 metais-pradėjo dirbti Lie-

Buvusiam Chicagos Lietuviu Tarybos nariui

sūnui dr. Jonui Valaičiui. Amerikos Lietuvių Tarybos 
vicepirm., jo šeimai, giminėms bei artimiesiems re š- 
kiame gilią užuojautą. ? •

CHICAWS LIETUVIŲ TARYBA

Garbn^am visuomeninės veiklos veteranui, 
ktfltūrininkui

jua. JONUI VALAIČIUI
mirus,

ksusnw jungiHiTiės ir nuosii*dzi^ užuo- 
ikiame velionio dukteriai Aldonai Mfc- 
nums dr Jonui ir inŽ. Jurgiui bei jų

UlUvJi

Viename

Irtika turėtų būti ta, kad 
>3vo p3-ix*j&s ii j u. sud-Lr 
veiksnius \dsomis i^afemi

lar

laK laimėtume ir savo paverg
tai tėvynei laisvę. Via mūsų 
politinių partijų niekintojai di-

nuo 1925 metų iki 193S metą tojai mirs, bet partijos gyvuos, 
mokytojavo Klaipėdos Vytauto nes idėjos, jei didžios, vy^ni-š- 
Didžiojo gimnazijoje, kartu bu
vo suaugusių vakarinių kursų’ 
vedėju.

Mokytojaudamas Klaipėdoje, 
su Vyt. Didž. įgimnazįjos . direk
torium Pranu Mašiotu steigė

; mo
kyklas kaip tai Pagėgiuose, Ši
lutėje ir kitose vietovėse. Nuo 
1925 iki 1932 metų buvo

žurnale “■
nai pas

Į idėjinių partijų ir buvo praves
ta palanki rezoliucija, išjudinu-

gijos sekretorium. Vj vUVos klausir
Vokietijai okupavus Klaipė- Neįmanoma 

dos kraštą, *1939-40 metais mo- j 
kytėįavo Kauno VI-toj e gimna
zijoje ir 1940 metais buvo pa
skirtas Aušros gimnazijos direk
torium. ‘Būdamas Kaune, palai
kė artimus ryšius su profesoriu
mi V. Čepinskiu, buvusiu V. D. 
universiteto Rektorium.

■gų autoriaus.

Joje.

Bolševikams okupavus Lietu- j trioto7 o mūsų organizacija ne
va. pasitraukė į Vokietiją, mo- Į teko iškilaus sodaldemokratt: 
kytojavo -gininazijoje Pfulinge. ' veikėjo. kcvojusSo už 
ne’ : ... i

1549 metais atvyko į Jungti-

jgyveno New Yorke, čia jis įsi- 
_ jungė į lietuvių,. socialdemokra

tų judėjimą ir įštojo-į New Yor- 
ko 19 kuopą.

Po kerėtos mėtų jis persikė
lė įgyventi Į Chicagą, įsijungda
mas i. Mažosios Lietuvos Drau
gijos veiklą, bųyo tos draugijos 
valdybos • nariu.

. Perėmęs sekretoriaus, o vėliau 
ir pinruninko pareigas 4-tosios 
socialdemokratų kuopos, jis įsi
jungė j Cljįcagos ALTo skyrių.

Bendradarbiavo Keleivyje, 
Naujienose. Mintyje ir kitoje 
bpaudoje.

. .1960. metais buvo paminėta 
Steigiamojo. Seimo 40 metų su
kaktis, pabrėžiant, Tad 1920 me-

.nepap.rastos reikšmės - data Lie-

Funeral Home and Cremation Service
Chartes StRsukaitis 
FD.LE.

1729 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

IDAS-DAIMID
SENIAUSIA LR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO įSTAJGą.

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĘVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

laisvę.
Velionis savo darbais įspaudė 

neišdildomus pėdsakus lietuviu 
tautos kuliūriuiame ir politinis-

didelis smūgis.O
Amerikos Lietuvių Socalde-

miteto vaidu reiškiu gilią užuo
jautą velionies garbingai šeimai: 
sūnums inž. Jurgiui ir dr. Jonui 
Valaičiams ir ju šeimoms, duk
rai Aldonai Valair\ te:~NIark^ie- 
nei ir jos šeimai o taip pat ir vi
siems jų giminėms ir artimie
siems.

mūsų idėjos

kė Angliją loS5 metais, iš Vir
ginijos.

Peda^ogiri JONUI VALAIČIUI
mirus,

giliai užjaučiame Jo dukrą Aldoną, sūnus — 
Joną bei Jurgį ir jų šeimas.

E. BOGVHEN. IR ir A. MAČIONLAJ.
A MATEIKA. S. ir K. VAlčDŪ
St. Petersburg Beach. Florid*

BIELIŪNAS
LAIDOTUVIŲ K.OPLYOA

4348 So. California Avenue

TeL — 523-3572

--.. ........

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

______ ___________________L__ ~_________________ — - ------ _ - —--------- —-------——--------------------------

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, HL 60650 
Teh: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ii laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI

Aikštes automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAmCZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 .West -69th Street — Tek RE 7-1213

11028 Southwest Hwy, Palos Hills, Hlinois
Tel 974-4410

VASAITIS-BUTKUS

1446 South 50th Avenue 
Ocero, Dlinois 

Telefonas — 65 i* 1003

•i
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Šv. Vardo draugijos t 

susirinkimas j 
l‘JK.3 m. sausio S d. 8 vaL Mir-: 

įpiette Parito Mari-j
jos Gimimo lietuvių parapijos a 
L&žnyčioje buvo atnašaujamos 
šv. Mišios Vardo drautrijos 
narių intencija. !

Būreli' nariu su valstybine ir( 
Dr-jos vėliava atvyko į bažny ; 
č!ą, šv. Mišias at.našavo kun 7- 
Gelažius ir Trijų Kara’ių šven į 
lės melu pa^kė prasmingą pa
niuksią. šv. Mišių auką nešė —* 
valdybos p'miinir.kas \V. K..1-: 
vaitis ir J. Evans.

Po šv. Mišių vis: rjtaniz..o‘ai: ' I
rinkomės į parapijos salę. I*ir-. 
mininkas \V. Kalvaitis vijusi 
sveikino ir pakvietė kleboną A. Į 
Zakarauską sukalbėti i 
Parengti stalai kavutei. Valš-i 
T'eUi klebonas priminė šv. Kaži 
jnieru ūttt m. jubiliejų, kuris bus'jo spaudime ųi nė j ūmo progra- 

X visur iškilmingai minimas. i me je. kuri yra pravedama šv.

TIKRINAMAS KRAUJO 
SPAUDIMAS

Ahl. A. Majerczyk

Į Pagal 12 varde aid. Al. Ma- 
maldą. jerezyk pranešimą, mūsų apylin

kės gyventojai turi teisę daly
vauti nemakumnce aukšto krau-

i meje. kuri yra pravedama Šv.

rio mokesčius ir pareiškė. kad„' cinos Centro
jd'nuomone, iždo piaturtlnimui j AktL Ak Majerczyk, kuris td 
lun tume surengti šiais metais vra miesto sveikatos komi 

į reto pirmininkas, parūpino L;
P. Blekys prašė taip galimybę mūsų apylinkėse g,

lektorius sutvarkyti, kad L
likailis galėtų šv. Mišiose gieda-? tos ?tovj

. t k nes nėra, kas gieda iKįžnyčioj.' į
Kum t Kuzmickas pranešė- ^kato< trūkumų, išskyrus auk. 

apie reagmę šalpą ir leidžiamas kraujo spaudimą ir turi būti 
naujas knygas, j tarp 18 ir 70 merų amžiaus. Pri-

G, Janula siūlė imtis inicia
tyvos narių verbavimo reikalu* 
sušaukti specialų susirinkimą.

į veutojams pagerinti jų sveika- 
I tos stovi. Norintieji programo- 
’ je dalyvauti, negali turėti rimtų

rinkimą.
Kun. K. Kuzminskas malt 

užbaigė trumpą susirinkimą.
Valdyba už kavutę mokės 

savo kasos, nes neturėjome fu 
datoriaus.

Dalyvavo virš AD mirių.
Vieno sergančio nario žino: 

valdybai prisiuntė laišką irpr

imtieji asmenys gaus nemokamą 
širdies ir pinučių patikrinimą 
daktaro kabinete ir vaistus nuo 
-tikšto kraujo spaudimo. Vizi
tai pagal susitarimą, atsižvel
giant i pacientų laisvą laiką. 
Kaip matoma, ši programa ne 
tik pagelbės žmonėms kenčian
tiems nuo anksto kraujo spaudi
mo, bet ir pagelbės medicinos

III
Į mokslo pažangai.
! Rush Presbyterian Šv. Lukas
Į medicinos centro ligų išvengimo

resas: 7118 S

— Prez. Reagano administra
cija skirs didesnes bausmes už 
maisto kortelių klastojimą.

mas kaipo pirmaujantis šioje 
srityje. Daugybė žmonių yra jau 
pasinaudoję jo patarnavmais 
Aid. Al. Majęrczyk sutinka su 
American. Heart Association 
nuomone, kad? ankstyvas pasi-

---------- -: tikrinimas yra geriausias būdas 
— New Yorko valstija ruošia kovoje prieš širdies ligas. Suin- 

yisai kitus įstatymus kalėj!- teresuoti asmenys tarp 18 ir 70 
mams administruoti.----------------metų amžiau^ prašomi skambin-

ii i aldermana- Majerczyk įstai
ga." Tel. 476-5303 dol smulkes
nių informacijų.

Aid. Majerczyk įstaiga, kuri 
yra 5134 So. Kedzie. Avė. yra 
a f Jury t - darbo ifenomi- (nuo 
9 va!, ryto iki 5 vai. po pietų, 
taip pai pirmadienį ir 
tądien i vakare tam 7 ir

ketvir-
9 vai.

V. U.

MELROSE PARK, ILL
Melrose Parko lietuviu Ame-* I

rikos piliečių klubas. 1983 me
tais atšventęs 50 metų sukaktį, 
sujudo atraujinti ir paspartinti 
klube veiklą. Pusės metų laiko-' 
tarpyje klubą s praturto o nau- 
jais nariais. Neoailstamu dar bu 
ir veikla paJžymėjc klubo pir— J 
masis vicepirmininkas Algis 
Sinkevičius. Jo ufcka i klubo] 
narių eiles įstojo 14 naujų na
riu, kurie nėra žilagalviai senu
kai ar senutės, bet daugumoje 
yidurinės kartos pajėgiausi vy
rai ir moterys.

1984 m. sausio mėn. 8 d. susi- ’ 
rinkime buvo išrinkta slaptu bal ( 
savimu naujoji 1984 metų klubo’ 
valdyba. Išdirbęs 24 metus val
dyboje klubo pirmininkas Ottoj 
Mejeris. iš klubo pirmininko pa- ! 
reigų pasitraukė poilsiu, likda-: 
mąs klubo nariu. Naujuoju klu
bo pirmininku buvo išrinktas 
pirmasis vicepirmininkas Algis Į 
Sinkevičius, pirmuoju vicepir-Į . 
mininku — Kazys Vai is, antruo
ju viceirmininku—Charles Ulis, J 
iždir.ingu — Vacys Rakauskas. -c 
Visi keturi yra jaunesniosios-] 
kartos vyrai ir pasišventę darbi
ninkai, yač klubo veiklos sustip-

. tinimui ir Įtraukimui į ją kul
tūrinės veiklos. Sekretoriumi — i A, ,
v t1 +1-, •F'v.or, i GERBIAMOJI REDAKCIJA!Kazys Tautkus^ finansų sekreto-1 v l
riumi — Jonas Utara ir tvarkda-] Straipsnyje '"Mari j ampulės Ka- 
riu-marsalka—Pijus Pažecųnas. ] ro mokyklos ir jos kariūnų liki- 
Kiek brandesnio amžiaus yra se-'
kretorius Tautkus, bet ir >Uta- apie Zarasų* apskr. v-ką dr. Ste- 
ra. ir Pažerūnas yra vidurinio- , ponavičių ir saugumo policijos 
sios kartos wrai. ; v-ka Leonavičių.

. i
Jei kitos organizacijos,, kaip 

susiskaldžiusi LB vos vegetuoja, 
tai klubas savo veiklą stiprina, ’ 
atjaunėja ir ruošiasi 
bams.

Po poros savaičių klubo valdy
bos posėdis, kuriame bus paskir-

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINĄ®*

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.

BUTŲ NUOMAVIMAS 
M NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

* NOTARIATAS • VERTIMAI

Beržas Lietuvds pajūryje 
(Laurinavičiaus drožinys)

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

ric Chkagos miesto 
jirbu (r užmiesčiuose, frsiž, 
yąrantuotei ir safintMaL 
KLAUDIJUS PUMPUTI?

4514 S. Talman Are." 
TeL 927-3559

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS t
MUTUAL FEDERAL SAVINGS '

2212 W. Cermak Road Chicago, DL TeL 847-7742

Pajamų bungalow — aukšto mū
riais. 3 butai: 1 Su 2 mieg. Garažas. 

! Marquette Parko centre. Nebrangus.

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

ŠIMAITIS REALTY

PtaMt lemi — 
UAL BSTATB FOR SALI I UAL BSTATR FOR SALI

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

y

tos aukos spaudai ir radijo valan
dėlėms. ((:kt)

TAISOME KLAIDĄ IR 
ATSIPRAŠOME

mas” yra neteisingas punktas

Gestapas buvo Vckietijos įstai 
ga. Leonavičius buvo Lietuvos 
saugumiečių, rusu pralaikytasveiKia stiprina, ; . ° .

asi ateities dar-1 lr k?-nkirit?-s kždejimė pirmosios
rusų okupacijos laike, bet lai
mingai ištrūkęs nuo mirties, ka
rui prasidėjus grižo į Zarasus 
saugumiečio pareigom. Jis lie
tuvis patrijotas. Minimu laiku

te, turėdamas su jais abiem tar
nybinius bei asmeniškus ryšius.

Zarasų policiįpgf^Mlių ir par
tizanų. gerai ginkluotei Rinkti
nei traukianti^ 
raudonarmiečių, 
per Latvijos teritorijoj, 
Lankai užblokavo keljus. Latvi-* 
joje, jų SS daliniai įsakė mum 
prisijungti prie jų ir iginti Lat- 1 
viją arba mus nuginkluoti. Bet 
čia mus išgelbėjo dr. Stepona
vičius, kuris traukėsi irgi su 
mumis. Ir mes laimingai pasie
kėm-Žemaitiją. kur ir tapom Tė
vynės Apsaugos Rinktinės bran
duoliu. '

Pavadinti tokius- vyrus spau
doje vokiečų padlaižiais, labai 
jau nemandagu!

Taigi aš prašau Jus tą nemalo
nu punlrta atitaisyti.

INSURANCE — INCOME TAX 

2951 W. 63rd St 
' ? Tel: 436-7878

DĖMESIO 
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai 5126 pusmečiui automobilis , 
liability draudimas pensininkams. 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Are, 

Chicago, UI.
TeL 523-8775 arba 523-9191

artėjančių
c žygiuoti'

nes rusų'/ REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairus Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys 

Tel. 585-6624

JOHN GIBArnS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700 

k - • - -

Dengiame ir taisome visu, i

tuo jame ir esame apdrausti.
ARVYDAS KIELA t j

6557-S. Tolman Avenue j. j 
Chicago, IL 60629 .• f J 

434-9655 ar 737-171

- -------

2646 |9A fiTMi
T»L REpvMIc 7-194T

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 1959 metai),

~ ’ 664 psl.> vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina $15.

Persiuntimas — $L
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Tapskr. v-ku buvo dr. Steponavi- 
j čius, baigęs aukštąjį meksią 
J Vokietijoje Leipcige universite- 
s te, už tai jį vokiečiai patvirtino 

tom pareigom. Vokiečiii valdžios 
Įsakymus juk reikėjo skelbti 
mūsų žmonėm, jų pareigos to 

| reikalavo. Tame rašinyje mini- 
I mo atsitiko neatsimena ir tuo lai

ku buvęs Dusetų policijos nuo
vados v-kas.

Aš juos abu gerai .pažįstu. Tais 
laikais aš gyvenau Zarasu mies-

Su pagarba:
J ustinas Preibys

I
— 61 metų sunkvežimio vai

ruotojas Harold A. Knott, vengt 
damas Kennedy vieškeliu susi
durti su automobiliu ir užmušti 
jo keleivius, pats žuvo. Motina 
su trim vaikais įvažiavo ne į sa
vo liniją. Sunkvežimio šoferis 
pasuko vairą ir krito nuo tilto-.

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

“LIUCIJA

SiuntiniaiįLietuvą

j?
P. NEDAS, 4059 Archer Arene®, 
Chicago, I1L 60632. T«L YA 7*5983

Mergenthaler, 1885.

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.

Naajai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

4T ą - j

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

KAINA — $17. U’ersiuntirmii pridėti $1)
T***

Naujienos, 1739 S. Ualsted St

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 labd and follow 
direct i oik* 
C Ex Lax, Inc.. 1982

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis. , •

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

Homeowners insurance

F. Zapolis, Agent 
3208% W. «H» St 

Everg. Park, 1IL 
60642 - 424-8654

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

059 S. Mcptewsod, TeL 254-7453
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybei pra

šymai ir kitokie blankai

Advokatas

DR. ANTANO J. GUSEN0 RAŠTAI : 
Naujienose g&Ema gauti nepaprastai įdomina gydy

tojo, Tianomenės veikėjo ir rašytojo atriminimna.

A. Gv80Cb — MINTYS IR DARBAI, 259 paU liečia 1905 
metų įvykina, Jablonskio ir Totoraičio jauna* dienas ir 
susirūpminją------------------------------------- -------------- ^8.00

A. J. Gussea — DANTYS, jų priežiūra, įveikata ir 
grožis. Kietais viriniais

Minkytais viršeliai, tik

A. J. Guises — AUKŽTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
CMONfiS. Kelionės po Europą jspūdžiaL Tik.

Gaflma taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čė

0.00

srba
nooey orderį, prie nurodytos kainos pri-

Dirbtiną šilką — De Chardon- 
net, 1889.

Darbo valandos: Kasdien: nuo

s. C’: raS

TeL 776-5162
1649 West 6Srd S

DRAUGIJA

ir V. BRIZGYS
D*.rbo

PtMTTl HV TAUPY*«C aOWVf

€6^ S.
i g, ^06^

Tel: 778-8^04)
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