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NARLATVI NUSKANDINTI KAINUOJA 
Į 5.2 MILIJONO DOLERIŲ

ATSAKINGI LAIVYNO PAREIGŪNAI NESUSITARIA 
SU APLINGOS APSAUGOS ĮSTAIGOS VADOVYBE

' WASHINGTON, D.C. — Pra-gyvūnus. Apnuodytos žuvys sa- 
eila savaite laivvno vadovybė i 
paskelbė, kad yra visas šimtas 
atominė jėga varomų narlaivių, 
kuriuos reikia nuskandinti ar
ba kitaip sunaikinti.

Atsakingi pareigūnai jau- ap
skaičiavo, kad vieno narlaivio 
nuskandinimas pačioje giliausio
je vandenyno vietoje kainuos 
5.2 milijono dolerių. Jeigu spe
cialistai bandytų išimti iš nar
laivio reaktorių ir jį įkasti že
mės gilumon, tai kiekvieno nar
laivio reaktoriaus įkasimas kai
nuotų 7.2 milijono dolerių.

Atrodo, jog tai yra didelė su
ma pinigų. Bet kai viską apskai
čiuoji, tai narlaivio nuvilkimas 
į gilią vietą ir skandinimas at
ima daug, laiko ir brangiai kai
nuoja. / .. ;
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Kai'statė, tai apie nai
kinimą negalvojo

Kada įnarlaivius statė, tai apie 
.... jų^naįkinįrūą negalvojo. Pastatė 

. vieną, jis buvo tinkamas ilgiems 
metams-/ Niekam tada į galvą 
neatėjo minŲs,-/ _kaį>karia nors 

reikės jį.-^aŽi&ti, bus
pavojingėš žmphiu/š?ietĮ^ai. . j

i vo ruožtu nuodijąs kitas žuvis, 
nes žuvis žuvį ėda. žuvis nežino, 
ar ji ėda tomu užkrėstą žuvį. 
Dažnai tokią žuvį suvalgo žmo
gus ir suserga.

Reaktorius ilgiems me
tams pavojingas

Aplinkos apsaugos Įstaigos 
pareigūnai laivyno specialistams 
aiškino, kad atomine jėga varo
mi narlaiviai yra pavojingi. Juos 
galima laikyti storo specialaus 
plastiko apipurkštame dangty
je. Bet tas dangtis apsaugo nar- 
laivio luobą nuo gedimo, nuo 
drėgmės. Bet plastikas nesulai
ko reaktoriuje seancių atomo 
dalelyčių: Reaktoriuje sproginė
jo atomas ir ten visos sienos turi 
labai naud nuodingų atomo da
lelyčių. Jeigu jos paliečia žmo
gų.- tai jį padaro ligoniu.

Reaktorius arba jų dalis ge
riausia versti- į tuščias kasyklas, 
ugnikalnių plyšius, bet ten nu
versti reakloritts- -brangiai Mi
nuoja.

Sunaikinti. 100 nartaivių vals 
bei ^^^^qgiai icšinugs. jei 
i ,'IiI^m^^^iktodau^^ąsi-

tvbei
■gu
mas

vybė seka, kaip jie kra 
dvs ir kuri psvvzdi duo 
'gyventojams.

TELEFONU

laiviamsj^^iįnti;
saugos /pąsipgie^Ho
tokiam Vandens /gi
lumon n^ėištl:riąriai;yių/reak 
riai teb^e^rĄ.-įuo0ngUs spin-
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LAGOS, Nigerija. •— Genero

las Mohamed'Bąlrar.i. trečiadieni 
prisaikdino naują, kabinetą ir 
pranešė, jog kariuomenės vado
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lenlu buvo prix 
šagani. Jis reik 
būtų teisingi, vi 
gaudinėtų ir sve 
nepratuilctų. Jis bu 
dar kelveriems melams. 1

* pernai kariai išaiškino, kad 
»oge valstybės muilus. Imda 
muitus iš užsieniečių ir pinig 
įsidėdavo į kišene. Jis mai 
kad niekas nežinos. Jis ta 
turtingiausiu Nigerijos žm 
gumi.

šagani suimtas ir laukia te 
m o. Teismas būs pavyzdin 
Žmonės gslės kiaušy’; leisn 
eigą.

avo

SOVIETU SĄJUNGA OFICIALIAI REIKALAI JA, 
KAI) KCT If

STOCK1IOLMAS, Švedija.
Praeitą trečiadienį sekretorius 
George Shultz, patarėjo padeda
mas, penkias valandas Sovietų 
ambasadoje tarėsi su Sovietų 
užsienio reikalų ministeriu And
rei Gromyka ir dviem patarė 
jais.

j Kaip sekretorius, taip ir jo 
patarėjas, vakare išėjo iš Sovie
tų ambasados labai rimtai nusi
teikęs ir spaudos atstovams re-

- padarė jokio pareiškimo, 'l iek 
težinoma, kad sekretorius G.

Į Shultz iš Švedijos sostinės vieš
bučio tuojau telefonu painfor-

- j mavo prezidentą apie pasilari- 
! mo eigą. Paaiškėjo, kad sekreto- 
, rius Shultz praposėdžiavo rd
5 vai. ir 10 minučių, t

I Amerikos ambasados auks-as
I pareigūnas pareiškė, kad pasita- . 
Irimas turi būti geras, jeigu taip 
Į ilgai aukšti pareigūnai tarėsi.
; Jeigu būtų greitai baigę ir pasi-!

j gas ženklas. Matytu kad abi pu- vidutinio dydžio raketų, bet ji 
‘sėt norėįp savo poziciją tiksli^ 1 —----- -----------

I išaiškinti, kad vėliau rckiri 
•bereikalingų nesusipratimų.
L Užsienio ..diplomatai pasakoja
^ad prez. i;Šesganas padarė di 
dėlę klaidą,, J©m, esą. nereikėj»

įkelti pries'--kelis-- metusi Soviej.
klaidu. S i

IŠVEŽTOS ATOMINĖS RAKETOS

niu raketų. Oficialiai Gromyka 
isdūstė Andropovo padarytą pa
reiškimą, reikalaujantį išvežti

roiK n atomines rake-

i

i

Andrei Gromyka pritaria 
J. Andropovo politikių apie 
atominių raketų kontrole, 
bet jis atidžiai išklausė sek
retoriaus G. Shultz kalinis.

>rez. IL Reiganas įsakė sekretoriui Shultz tartis su TJio- 
myka sįnaikinti visas atomines bombas, kad niekas Jų.

^nenaudotų ir nepradėtų atominio karo. j

' nas. bet ir britų premjerė Mar- 
į garet Thatcher bei V. Vckieti- 
; jes kancleris H. Kohl pareiškė. 
• jog tai negalimas dalykas. JAV 
j nutartų išvežti visas atvežtas 
1 atomines raketas, jeigu Sovietų 
’ valdžia suliktų atšaukti ir savas 
raketas iš Rytų Europos.

M i uis t e ris Gromyka savo kal- 
\ boję suvažiavusiems Europos 
į valstybių atstovams pareiškė, 
; kad Andropovo pareiškimas ga
lioja, nes tokia esanti Sovietų 

! vyriausybės politika. Sovietų 
valdžia nesilars su Amerika, kol 
neišveš iš Vakarų Europos at
vežtų raketų. Sekr. Shultz aiš
kino, kad reikia skaitytis su 
realybe. Pirma. Sovietų valdžia 

į tąrimą nutraukė, tai būtų blo ! neturėjo Rylų Europoje turėti

i sulaužė iki to meto buvusius su- 
: sifarimus ir įrengė ten s^vo ra
ketas. Pastaruoju metu Ameri
kos vyriausybė nutarė išdėstyti 
Vakarų Europoje -vidutinio dy
džio atomines raketas. Amerika 
sutiks jas atšaukti, jei Sovietų 
valdžia sutiks savo raketas so

vietų valdžios padarytas klaidas t naikinai arba išvežti iš -Uralo? 
reikėję keltu kai jos buvo pąd“ į — — -----

rytos. Jeigu tada jos nebuvo iš — Kobumbijos grobikai pasi
keltos aikštėn ir nepadaryta jo- do penkis mėnesius- laikj^a 
kių sprendinių, tai dabar, kada amerikietį Russell M. Standajri. 
sprendžiami ’Svarbesni klausi- Jo šeima grobikams sumokėjo 
mai, šie ^antraeiliai klausimai 
naudos neatneš. Jie tiktai erzins 
Sovietų vj:riausybę ir nukreips 
prieš tolimesnius pasitarimus.

į tų tikslias žinias apie - etnines f Tačiau tai gali būti atskirų dip- 
grupes. • lomatų nuomonės, šiuos klausi-

ETNINIU GRUPIU IŠTAIGA '
<- c, v- c-

DIDŽIOJI ŠIO KRAŠTO SPAUDA S5URKLAI IŠKRAIPO 
ŽINIAS APIE TAUTYBIŲ DARBĄ

NEW YORK. N.Y. — Kongre- giems pareigūnėms užmegzti valdžios ^ad^rytu 
so atstovas. Alano Biaggi paruo- ryšius su spaudos atstovais ir 
šė įstalyymo projektą, kuris leis nurodyti tolerancijos * reikalą, 
vyriausybei sudaryti įstaigą tau- Antrasis paragrafas prašo pa

rinkti spaudą, radiją ir televizi
ją ir nebūti vienašališkiems. 
Trečiasis nustato taisykles, ku
riomis būtų galima suvaldyti 
spaudą. Ketvirtasis paragrafas 
reikalauja ieškoti priemonių, 

. _ kuriomis spauda ir radijas teik-i' Amerikos kultu- j ................. . . • •
eninio darbo. Visa Į_____

nelaimė, kad didžioji šio k 
spauda labai kreivai nušviečia j 
mažumu atliekama darba. At
stovas Riaggi yra labai tiksliai 
informuotas apie mažumų prie- i 
dą prie Amerikos kultūros ir Trečiadienį suėjo 11 metų, kai 
negali pakęsti, ksi didieji laik-' 
rasėiai apie ją kreivai informuo
ja. Atstovas bando atitaisyti iš-i 

tai ne toks leng
vas darbas. Dažnai didieji h ik-. darbininkai galėtų suruošti to- 
rašėiai nepa 
taiso.

tinių grupių darbui tiksliai in
formuoti.

> ŠALTYJE SURUOŠĖ 
"PINGVINŲ MARŠĄ”

WASHINGTON. D.C. — Tre^ 
čiadienį Washingtone iškrito 
keli coliai sniego ir buvo gana 
šalta diena.

Washingtone susirinko grupė 
žmonių ir surengė "Pingxinu 
maršą”. Žmonės brido per snie
gą. ėjo žąsele per šalia Valstybės 
depart amen lo esančias pievas. 
Kili buvo panašūs į ruonius ir j k 
vartėsi ant sniego.

Valslyiies departamento pa-

nu maršą" suruošė 16 valstybių 
atstovai, kurie norėjo kad būtų 
palikti ramybėje Antarklikos 
pingvinai, ruoniai ir žemės gilu
moj esantieji mineralai.

16 valstybių atstovai neperse
niausiai nutarė bendromis jėgo
mis ieškoti vertingų mineralų 
Antarktikojc.

KALENDORIUS

Germ ė, Mvki

nok ra‘as 1 jau senisi 
iu grupių stambia sum

vedamą darl»ą. Jis yra įsitiki
nęs. kad etninės gru|>ės daug 
prisideda prie

— Andropovo sūnus Igor da
lyvauja Europos valstybių atsto
vų konferencijoje.

imk arba visai

Mario Biacsri tarėsi 
su kitais atstovais

Atstovas Biaggi tarėsi su

nu-

rwisc įstatymo projektą, kuris 
leis administracijai sudaryti to
kių įstaiga, kuri įvestų tam tik 
rą tvarką pačių etninių grupių 
tarpe, ir bandys suderinti di
džiosios spaudas užsimojimus 
apie etninių grupių vedamo dar
bo iškis ipymus.

Kai kurios etninės grupės 
larp *avęs nesugyvena, neturi 
reikatingos tolerancijos. Vienos 
grupės niekina kitas, nuvertina 
vedamą darbą. Atstovo Biaggi 
paruostas įstatymo projektas 
verst etnines grupes būti tole 
-antiškesnėmis^

Mario Riaggi paruostoji rezo
liucija — HR-.MftS. Nutarimas 
trumpas* tik keturių paragrafų. 
Vienas leidžia įstaigos atsakin-

MONTEVIDEO MIESTE 
DIDELIS STREIKAS

MONTEVIDEO, Urugvajus.—

kariai išvaikė demokratinę vy
riausybę ir įvedė Urugusjuje 
“griežta tvarka”.

Kar ai nemanė, kad sostinės

• lomatų nuomonės, šiuos klausi- 
I mus sprendžia prezidentas, ku- 
1 ris Sovietų užsimojimus labui 
! gerai žino.

Sekretorius
kinti Sovietų

Shultz bandė įti- 
ministerį Gromy- 
yra pasiruošusios 

tartis su Sovic u valu’ ia ne tik 
dėl vidutinės g< «s alominių ra
ketų, i?ct ir d-1 vi<i rūšių atom?

l'ruguajaus darbininkai 
reikalauja, kad kariai pasi* 

[trauktų iš valdžios, kad kraite 
būtų pravesti demokratiniai r?rf- 

* kim -i ir kad tūtų sudaryta 
viliu vvriausvbe.

Ketvirtadienį aukso uncija
?. irtavo £362. "s

kį streiką, kurio Urugvajus dar 
nebuvo matęs. Trečiadienį mies
te nebuvo nė vieno autobuso, nė , 
vieno automobilio, jokios kitos 
susisiekimo priemonės. Visas 
miestas buvo tuš'ias, gatvėse 
niekas nesirodė.

150 įvairių Montevideo profe
sinių sąjungų paskelbė streiką 
ir nebuvo nė vienos darbininkų 
unijos, kuri tam streikui nebūtų 
pritarusi.

Uniguajaus valdytojas gen, 
Gregorio Alvarez pareiškė, kad 
jis nepripažįsta darbininkų unij 
jų ir kvietė miesto gyventojus 
nekreipti dėmesio į unijų pa- 
skelbią streiką. Jis nustebo, kai 
visą dieną niekas nepasirodė 
sostinės gatvėse. ’ f

— Irakiečiai tvirtina, kad įvy
ko smarkus susirėmimas ląrp 
Irano ir Irako ginkluotų oro jė 
gų. Irakiečiams pavyko numuk
ti bombonešį, nukritusį į Irano 
teritoriją. «

Antradienį sekretorius Shultz Stockrolme 
svarbiausią kalbą 34 valstybių atstovams, 
čiadienio vakare praleido 5 valandas ir 1<1

• čių pasitarįme su Andrei Gromyka.
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Kaip mėnesiai gavo 
vardus?

UžVJ&inimas pastovesnes 
ateities ir gerbūvio

Chicagos universiteto profeso
rius Marshall D. Ketchum nese- 
nici paskelbė studiją apie tau
pymą, kurioje jis iškelia ryšį 
tarp taupymo ir ekonominio ger
būvio.

Krašto ekonominio gerbūvio

AT CHf

Nepaisant per pastaruosius 
20 metų Amerikoje įvykusio pa
jamų išsilyginimo, vistiek dau
ginta taupmenų a uodą mažas 
gyventojų sluoksnis tų, kurie 
sudaro 20% aukščiausias pajamas 
gaunančių asmenų grupę. Liku
sieji 80% gyventojų mažesnėmis 
pajamomis taip pat prisideda 
prie taupmenų augimo krašte, 
tačiau jų vaidmuo kaupiant tau
pyme kapitalą daug mažesnis.

Nors šeimos pajamų dydis yra 
pats ryškiausias veiksnys skirs
tant gyvėntdjus į taupymo pa
jėgumo grupes, tačiau yra ir ki
tų faktorių, kurie nusako šeimos 
pajėgumą taupyti, k. t. amžius, 
užsiėmimas. išsilavinimas ir t. t.

Yra nustatyta, kad žmonės 
jaunesni, kaip 35 metų, taupo 
mažiausiai arba visai netaupo. 
To amžiaus žmonių šeimos išlai- 

! dos yra didelės, gi pajamos pa
lyginamai menkos — todėl nėra 
iš ko taupyti. Daugiausia taupo 
žmonės 35-65 metų amžiaus gru- 

Įpėje.

į Kai žmonės pas:ekia 35 mėtų 
bet! amžiaus, tai jų šeimos būna jau 

dažniausiai

MOTO* IR VAIKAS
(Garsais Venecijos menininkė Gi avalini Biellini pieštas paveikslas)

tapys. .įše-Sf
to*

&Msd* .fe

o gaminimas kraujas tuos mi
krobus užmuša. Silpname kūne 
kraujas neįveikia atsiginti nuo 
mikrobu ir mikrobai gauna vir. 
ų. Tuomet žmogus būna pakirs- 
ns ligos, džiovos ir kitokių.

J p eną mikrobai pakliūva kaip 
k sėjama išmelžti is karvės. 

)r;:e<n!us prikrėtimus mes ga
me prašalinti, nes galime ma- 
vti. bet mikrobai liekasi ir to- 
ėl pienas pradeda rūgti — pū 

i. Virinant pieną mikrobai su
nyksta, bet už tai paskiri kiti 
zėl Kiveisia.

October, November, December 
vaipg; paeina lotyniškai acto- aš
tuntas, devintas įr dešimtas mė
nuo.

e Nudegus pirštą, uždėkite 
at to< vietos tuojau miltų ir 
skausmas > nemažės. Miltai apsau- 
y sk.av ano ša h# ore.

• Rudas cukrus teikia laikyti 
iresneie vietoje kaiy rfcjje ar- 
3a ledų spintoje, kad nesukie- 
ėtų ir n ej k įsi darytu iš jo grums-

Kode! {Sienas svrū^sfa?
Trumpai atsakyti į šį klausi

mą būtu galima šitaip: Apsą U- 
gokiė pieną, kad nieko ne^pil 
ų, tai p;enas ne&BM&l ftesu- 
u*s.

Menesių vardai praminti bu 
vo dar Ceazarių taikais, pagoni 
jos faikuese, kaip me> sakome 

T Mėnesių vfcpdteu kaip kurie pri 
■ taikyti pagonių dievams.
• Si’iisis, arba lotyniškai Januar 
j taikytas pagoniu dvidalviui die 
! vui. Janus. O tas dvi galvis die 

vfcs reiškia tą. kad viena galv?
J žiūri pirmyn i naujus metus, c 
. <Hitr> tabva žtūrt atgal. į seftfts 
jnrttRS.

ir kitose daržovėse. Verdant ar1 September. Kadangi Romos 
kepant, apie BĮ suyra 
čiau rūgščiose sriubose ar rūgs-men 
čiame padaže laikosi geriau, o mėnuo iš e 
šarmini ainė' tirpale BĮ, greitai as, tai 
sunyksta. T-odė! verdant nedė
ti sci ?os. Ir kepiniai su soda ar 
kitais kepimo milteliais, kurių 
pagrindą sudaro šarminiai jun
giniai, BĮ beveik visai nėra. Pa
tartina kepti s^mielėmis.

VitamrnaąBl išsilaikymas pri
klauso ne tiek nuo temperatū
ros poveikia ir laiko, kiek nuo 
paties produkto savybių. Pavyz
džiui, grikių košėje lieka apk 
88 5c buvusio vitamine, tuo tar
pu ryžių košėje, virtoje tiek pa; 
laiko, vitamino BĮ visai nėra. 
Gaminant maistą vitamingų pro
duktų nereikia ilgai plauti, mir
kyti vandenyje, nes dalis BĮ 
pereina į vandenį.

Vitamino BĮ atsargų organiz 
me susidaio nedaug todėl jo vi
sa laiką reikia gauti iš ma:stc 
Valgant, grikių^ avižų krucpi 
sriubos bei žirnius su pupelėms 
ir ruginę duoną*’ BĮ turžtų užtek 
ti. Duoną valgykime su seleno 
mis. taip par ir kruopas, nes B2 
v ra sėlenose.

Matote, kaiše dalykas. Pįhias 
?ras yra visokiu mažyčių gyvu
lėlių. kurių mes savo akim ne- 
;aiime ’šmatyti, nes jie yra la- 
>ai maži. Tarp tų yra ir pieno 
gyvūnėliai. Visus tuos gyvūne^ 
ius vadiname mikrobais. Kaip 
isu". taip ir piene labai greitai

• Ap>kwPciuota. jog 70% iS^e. 
-ėtų šioj 3bfr milukų, tnh 

■‘tftechaniSdj’ 
viftg

J’u v H ry‘ir.eje Azijoje, 
kaip Kinijoje, Japonijoje, kur 
gyventojai maitinosi poliruotais 
ryžiaią daug žmonių sirgo ner
vu u^ -eaimu. Pirmieji šios ligos 
reiškiniu buvo galvos skausmai, 
greitas nuovargis, blogas apeti
tas, raumenų silprittfnas, svorio 
kritimas. Vėliau pradeda nykti 
raumenys, kojų ir viso kūno oda 
dai-osi nejautri, strtrirflfe šfdiė- 
darbas, pfasrdėda pafalyžiai, 
stingsta sąftariai. Šią ligą, ku
ria sirgdavo ii miniavo ištisos 
šeimos, japonai pavadino beri
beri liga (lietuviškai — pančiai). 
Beri-ben liga išgydoma vitami
nu BL.x J<>v5s .saloje gydytojas 
ETchmaiias iSG? m. pastebėjo 
vištoae, Įės^tofiose poliruotais 
rygaif, tuįš- pačius ligOš rėlšku 
nirts.'.katfr’jf znipjrėsė^ sfer^aii- 
čiūoše beti-beti liga, O%vištos 
iėsmumos nevalytais »yžiaiš. bu
vo steifces. P<> 15 metų-.Š 
sėlenų išskirti bespalviai, ..van; 
dėnyje ir atskiestame alkoholy
je tirprt-mtv^ 'ttrrrntys: šarminės 
savvbės krištolai, kūne’ ir buvo 
vartojami šiai -ligai gydyti. 7

Organfeme trūkstant" vitamjp- 
fic- £1- ^rtūky iišgliavandenii 
n Uy kaita. Išsiskyrę tarpiniai pro 
drrktai — pirbvvi^ię^giu' ir pien<į- 
Tūaštys — rteejtlj 2ks'duofis, ;te-’ 
dėt’jų padaugėjakraujiije.:- Pų- ■ 

b': . ‘ 7 i 
smegenyse, atsė.arįda 
nervu uždėffimo tpoljneuYitoj 
reiškiu^

Į 5. mg. %, kepimo
| mk-Iėsė‘/ryŽh4"s^eiiose —■ 3 mg. 
! ./, ^^^ejjfdųrjoje 0-.26' mg.

< g ikž?. kruopėše — 0.51 mg. 
' <. ar4žfšęįė . kruopose — 0.60. 
mg. % % ptroelese e- - 0.54 c<» '
niuo<e' —7^72 mg/%’. Šio .vita
mino BĮ- mažiau yra grybuose, 
riešutuose, kopūstuose, morko- 

špinatuose, salotose, bulvėse

f Februari fotyi tiška; reiškia ty 
^ru/hą. r.ekaltuirįą arba pudary 
imą tyresniu, švaresniu, "parifi 
I cailbĮF?. *tais laikai.-. Romoje bū 
' dtfvo laikomos tath tikro; cere 
mnn/os, pamaldom, tuoj po Sau 
stojanti a fe mėiMfcic.

Mrfrcti vnrdas Dfhaikvtas ka 
ro dievtri Matas. .

April paeina š lotynų ž<xfžic 
, “Apertr*^' AtJdJjymo. prasivė 
• hilėts? MM; tu^'Kita 
, idttfe fTČnrflpftrfiiu sti-
i kimąs, atsidurynWK V9Sdt>< 
f Mf.! arba. Gegužės mėnuo tai 
į kytas augimo deivei. Main.

r AftgVšt afsimfni- 
^irjrpfcnmos Ceaz». 
Julius ir AugtutaS-

Ta- kalendorius praskfejo su kovo 
March, tai September 

lės pripuofe septin- 
ėptembei nuo tos skait

linės ir gavo vardą.

monių — Įmonių ir įrengimų 
augimu, namų bei namų apyvo
kos reikmenų padaugėjimų, ki
taip sakant, pastovių vertybių 
prieaugiituni. Pastovios verty
bės gi Įsigyjamos ar pagamina
mos iš žmonių taupmenų. Kraš
tas. kuriame gyventojai netau
po ir visą ką pagamina — patys 
suvartoja—ekonomiškai nekyla. 
Pavyzdžiui, primityvios Afrikos 
tautelės ekonominiai nekyla, nes 
gaminasi tik tiek, kiek jėms rei
kia prasimaitinti. Netaupydami, 
jie negali Įsigyti pastovių ver
tybių,, kurių padaugėjimas pa
kelti! jų ekonominį gerbūvį.

Nustačius ryšį tarp taupymo 
ir gerbūvioj Įdomu susipažinti, 
kaip taupymas reiškiasi Ameri
koje. ... • ; \

Statistika rodo, kad per pasta
ruosius 20 metų Amerikoj taup
menos kasmet paauga 7% 
įnešus pataisas dėl kainų kilimo ^e.o.... i— įkurus c., 
ir gyventojų prieauglio tikrasis apsirūp’nusios visais būtinais na. 
metinis taupmenų ptieauglis yra 
•r trys ketvirtadaliai nuošimčio.
Taip-pat patirta, 
nerodo tendencijos taupyti di
lesnę pajamų dalį.

Taupmenos didėja tik todėl 
kad auga žmonių pajamos. Ta
čiau tas = nereiškia, kad nebūtu 
galima skatinti taupmenų di
dėjimą ir kitais būdais, būtent 1)’ 
skiriant; taupmenoms didesnę 
pajamų dali. Kad šia kryptimi 
galima ši tą padaryti rodo ir fak
tas. kad taupymo procentas me
tai iš metų iabai svyruoja. Tie 
svyravimai kartais siekia ligi 
'0% i vieną ar kitą pusę, k. t. 
vienais metaig žmonės sutaupo 
i0fž daugiau, b sekančiais metais 
50 't mažiau.

Taupmenų svyravimai pri
klauso nuo ekonominės kon
junktūros svyravimų. Ūkiško ki
limo laikotarpiais taupmenos di
dėja ir depresjos metu — mažė
ja, tik taupymo bendrovėse šis 
nroeesas pasireiškia kiek pavė
luotai. Ekonominei veiklai 
-munkant žmonės atsisako nuo 
ūrkimų ir investavimų — todėl 
bakuose ir taupymo b-vėse indė
liai prydidėja. Kai konjunktūra 
kyla, žmonės pradeda pirkti, sta
tyti namus 
iš sąskaitų 
se sumažėja
Taupymą galinta skatinti dviem 

keliais: viena kai esamieji tau
pytojai pradorlh taupyti daugiau 
arba, paskatinami taupyti tie. 
kurie ligi šiol nutaupė.

Praktika rodo, kad geresnių 
ezultatų pasiekiama kai para
ginami esami taupyto ai padi
dinti savo taupmenas, ir ne- 
■aupančius paversti taupytojais. 
Ypač tai teisinga didesnes paja
mas turinčioyų taipe. Kai pa. 

jamos aOgii žmones nebeišleidžia

mų rakandais ir turi galimybės 
pradėti taupyti. Pasiekę gi 65 

ad žmonės metų paprastai pasitraukia į pen 
siją ir tuo pačiu nustoj'ai gali
mybės taupytu.,Taupymo bend
rovių - statistika rodo, kad 54/į 
visų taupymo sąskaitų savinin
kai yra 35-65 metų -amžiaus gru
pėje. 235< • sądtž'-iių ^VihiTikai 

a 65 metų ar daugiau.'. : 
Taupymo bendroves. deda 

daug pasfangti skatinti * jaunes
niuosius pradėti taupyti..Tai da
roma auklėjimo sumetimais. 
Kuo jaunesns žmogus- Įpranta 
taupyti, tuo lengviau ateityje 
galima iš jo tikėtis ttSdesnų 
taupmenų, kai su amžiumi kils 
ir jo pajamos.

Tyrinėjant taupyto] ūš pagal 
jų užsiėmimą rasta, kad $10,1)00 
pajamų turinčiųjų taupytojų gm 
pėje daugiausia taupo savartiX- 
kišką verslą turintieji rsmenys. 
Jie sutaupo ligi 2Z<; savn paja
mų. Profesionalai, valdininkai 
ir šiaip mėnesini atlyginimą gau
nantieji tarnautvai sudaro se
kančią daugiausia ta<^>ančiūjū 
grupę. Nors savarankiški vers
lininkai. profesionalai k aukš
tesnieji tarnautojai sudaro tik 
22% visų JAV gyi'entęiu. trčiau 
jiems priklauso 35$i visu taup
menų.

(Nukelta i 5 psl.)

m tkri • kirmi 
k yrą^ šeriam 

ilk.-TncdžM'luptis Mpų prie 
H MmnAriMi veja šilko
Toli gražu ik siūleliai rwpana

j ypač juodą rupę duoną, Įvairių 
kruopų is nepalinsotų grūdų 
Tada rečiau pasireikš ryškesnis 
fiamino nepritekliūs žmogaAis

I organizme. Tačiau, jei valgyši- 
rne nušlifuotu grūdų duoną, 
kruopas, sviestą, kiaušinio bal
tymą,- medų, maiearina. ktžfhio- 
se 31 vitamino visai nėra, arba 
yra labai mažai ir jų neužtenka 

i of gaftifetno veiklai, raida jausime 
padidėjttej prottnį nuovargį, jė- 

l gų išsekimą, nesugebėjimą su.
tikafupti, raumenų silpnumą, su
mažėja apetitas, užkietėja vi- 
duišai, sumažėja skrandžio rūgš- 

4,tingumas.
Į Per dieną su maistu turėtupie 
viitūtiftiškai sunaudoti 2-Š mg- 
BĮ kiėljj-per dieną galima ąp- 
skaįči pinti iš m aistp koloringumo;

■-'Į00Q; Imaisto kolorijų: ^aūųamą’ 
’ T.5 mgl yitamho Bl. • Nedirban
tiems-fizinio -darbo, paprastai, 
sūnaudejama maisto,, kurioi kolo.’ 
ringūmųs yra: apie 3000. (moky-- 
fojūty ;^tudėbtąl)‘. Šiųtir panašių 

( projes$ju žmonės fiartiinp tūrė- 
‘.to. criufi 1.5 freg.- Daugiau BI .TČį< 
, kalihįį'f moterims nėštumo rdė-Į 
‘ ’-naneiom' kūdikius^ in-; 
fen-jyyiąi augantys vaikai'. Kgo- 

ftirnr ię d fem pėrafūres • ’jį 
^syb&sftpiri.ėįf'fpo figby- dirbant 
fjėiį srkri tfarSą .fizinį" a£štenįp4

1 ffe»'prc*gri davbą. Daiiran BĮ rei- 
rovylšųcčTiū’■ fū^rfeš-"- re-i'-nf' žlTbohoj^ "m-- nikotiną;

•» * 1 J ū- * "f " ■ ■ -w, <įt'■**

būdmgi-u Kfeį ^daugraii tianino reikia ir 
kurių medžiagų' apykaita 

Norint pašaKhti iŠf pėfdaittg hftŠsiyvr (jie,, nops ir 
(^gahfemo nundiUga ^irbvyhuc- Į/Jaūg* valgydami, vfcįf'lžiką' yra. 
g’ų rūgšti, reikalingas BĮ. Ugš')".-Į' : ■

Patartinų valgyt mišrų maistą.dau-giausid yra ąJūt gaminti^

Z?12 WEST CEPMAK ®OAD JMICAC,^ ilk

TAUPYMAS UŽTIKRINA MUMS
PASTOVESNI GERBŪVI ateičiai

visu 100% pajamų ir pamažu 
pradeda taupyti. Kuo didesnės 
žmonių pajamos, tuo jie daugiau 
taupo.

Mutual Federal 
Savings and loan



svetimo jungo.

LIETUVIŲ VASARIO 16 GIMNAZIJA, VOKIETIJOJE

Š. m. spalio mėr. data

vo universitetą, 2 aEadenJjaJ, 2 
institutuš, 63 vidurines benki a

pasuaikančiomb 
tvo galia stiepėsi

it
Hi ėmė slHgti sf-džilio -vnįotc u-jvajodavo. Tinimo —DIDIEJI VOKIETIJOS LIETUVIU 

BENDRUOMENĖS DARBAI
(Spausdinama oficialų Vokietijos LB-nės pranešimą)

(Tęsinys)
Munciien

VLB 
Muncheno apyl nkės valdyba pa 
s’:e!bč 4-rių psl. beiulialaiškį Nr. i 
3. Išspausdintas J. Paukštelio i 
cilėraš.is Garbinga* žuvusioms j 
lakūnams (Dariui ir Girėnui), 
kvietimas į visuct. nariu susi in- \ 
kimą, ispūdž ai iš Haus dei Be- i 
Lcgur.g suruoštos kelione- i len- 
kų muziejų Šveicarijoje, prane
šimas apie kun. A. Rubiko pa- 
skvrima Mūncheno lietuviu k-‘e- •* v «,
boru, kuris pamaldas laikys kasi 
pi-mą ir trečią rrėrcsio sekma
dieni Ludwigsfelde ir keletas 
kitų vielos kronikos žinučių.

Atskiru raštu Mūncheno LB 
apylinkės valdyba paragino soli
darumo įnašų nemokančius na
rius iki 1983 gruodžio 1 juos su
mokėti. Nesusimokėjusius pa
siūlys Vokietijos LB valdybai at
leisti iš nilnateisiu LB nariu.

Stuttgart

Š. m. spalio 2 įvyko visuotinis 
LB apylinkės narių susirinkimas. 
Pirmininkavo L. Dirsė, sekreto
riavo dr. B. Norkaitienė. Apy
linkės pirmininkas dr. J. Norkai- 
tis apžvelgė veiklą: apylinkės 
narių sąrašuose 56 asmenys, bet 
tik keli aktyvūs. Iš iždininkės 
Z. Glemžienės pranešimo paaiš
kėjo, kari kasoje yra apie 250 
DM. Dalis narių nesusimoka so
lidarumo įnašų,

Hannover

Kita p.aFama vyko vai 
-rlė e. Atidarė N] 

lietuvių atstovybėm narė A 
Boehin. Referatą apie dvasinių 
vertybių perk? i no imą istorjoj 
e>oje ska;tė Lietuviu kultūros 
d an įjos pirminihkas Algirdas 
Pahvinsk- s. Anksčiau tėvynės1 
ir kiti idealai buve persunkę' 
Amoniu, ypač jaunų, ši i Hs. šian 
’ien jaunimui jie nieko nebe 
re’škia. Tik tremtiniu 
iais dar gyvena.

v:>ik ii

viai 
•e ir miesteliuose savo mokyk
las. o Vilniuje pasilikę musu 
vicsticliai į^Kgė trumpalaikius 

mokytoju ku >us ii skubiai ruošė 
mokykloms mokytojui. Vi-

i puolė raŠ\ti mokykloms va 
JovėliiH. kurių ligi tol nebūvu 
Vokiečių okupacijos metu imta!
itdariiieti ne tik savus pradžios 

mokyklos, bet ir gimnazijos. Vi-1 
sa likusi Lietuvoje šviesuome 
nė buvo įkinkyta Į švietimo 
da*bą. Kaip ilgai laikytas pi i- 
slėgtas išbalęs augmenėlis, ak 
meni nuc jo nuėmus, ima stiep
ės prie saulės, taip lietuvių tau-
a pirmomis 

:>roe< mis visa

■3S. be to, kelias dešimt įvairių 
kairu ir iHnatų mokyklų ir 23Č3 
JČadžipv Mokyklas. Kasmet sic. 
vEos mokyklos yra plečiamos ir 
iobūliPagaliau per dve- 
u< padditlnluėdiis HlėhiLmūsų 

š vie time vadovybė > pa s ta n g< >- 
mis buvo įsteigta 200 pradžios 
mokyklų su,Šešių mėtų kursų- 
^iG*e mokykloje |au mokosi ke
liolika tukstaančkį berniukų ir 
ne grtte;ų. -įmigusių šias mokyk
is moki/ ių i?siiaAmimas bus ly- 
’us 2-3 klasių gimnazijos rnokfJ 
nių išsilavinimui. Palaipsniui 
ruošiamhsi visas piadžios mo
kyklas paversti * šešiametėmis 
šiuos visus musų tautos laimė
jimus gallrha rinkamai suprasti 
ir Įvertinti lik laiko perSpėktyvo- 
e, tik palyginus su tuo, kas bu

vo mūsų tėvynėj prieš 20.30 me
tu.

balades) dainavo akademi- 
rr' olandu Dainos sekstetas, su
silaukęs entuziastingu publikos! 
katučių ir ’-eneėjų gė'.ių. Stud. Į 
Kęstutis Ivinskis, p». iškardamas: 
gtiara, nuotaikiai rečitavo dvi- 
balades. Programa baigta tau-j 
tos himnu. ■

Į
Vėliau visi linksminosi dainuo ; 

Jami ir šokdami, grojant dviems ‘ 
akordeonams. Renginys sutrau-l 
kė apie pusantro šimto žmonių.; 
Ji laišku pasveikino Bundestago! * V."1 ± , pasidalijo buv. apylinkes pirmi-ir Europos parlamento narys dr. *. , . c1 Vr , i • nmkas Mikas Nnmauskas. Su-Otto von Habsburg. Daugiau- . . . . . , . .. . I giedotas tautos himnas. Paskuišia darbo į surengimą Tėvynės i" 
dienos įdėjo Vokietija LB val
dybos Įgaliotinis

vyrų susirinko Gamtos draugų 
svetainėje Ketsche. Pobūvį su- 
kvietė ir atidrė LB apylinkės 
piimir: įkas Jonas Vitkus. Min- 

j timis* apie Lietuvos kariuomenę

KAZYS BINKIS

ŠVIESOS KELIU
Ir šviesa ir tiesa...

Ats krač Lįsi 
dar kovoms tcbesiaučiant, vLa 
fauta sukruto tobulinti esamas 
ir steigti naujas mokyklas. Mūsų 
valstybės biudžete švietimo rei
kalams skiriamos lėšos eina pir
moje vietoje po krašto gyąimb 
reikalų. Reta valstybė tėskirs- 
to tokia proporcija savo biudže
tą. kur švietimo išlaidos pirmau
tų prieš išlaidas visiems kitiems 
valstybės reikalams.
Ypač mūsų tautos švietimo rei

kalai ėmė gerėti paskutiniais me
tais. 1931 m. mūsų tautos istori
joj bus atmintini ir pažymėtini 
metai: tais metais Lietuvoje bu-j 
vo įvestas visuotintis'privalomas. 
mokymas. Dabar kasmet savas 
mokyklas lanko ketvirtadalis mi
lijono lietuviukų ir lietuvaičių. 
Dešibtoji mūsų valstybės gyven
tojų dalis kas dieną mokyklose 
semiasi šviesos iš 5000 gerai pa
ruoštų h* savo darbui atsidėjusių 
mokytųjų. Tai yra toks milžiniš
kas laimėjimas, apie .kurį pir
mieji mūsų tautos žadintojai tik

(Bris, daugiau)

A

i MEET THE CHALLENGE!
6* j

ra i ir anais sunkiaisiais nelaisvės 
laikais ir dabar daugiausia pa
stangų ir darbo skyrė ir skiria 
tautos švietimui. ■ y

Prieš 80 metų, dar baudžiavų 
žausiausiais laikais, didysis Va
lančius savo pirmuoju rūpesčiu 
laikė lietuviškų mokyklų steigi
mą. Jo įsakymu beveik kiekvie
noje parapijoje buvo steigiamos 
lietuviškos mokyklos. Muravjo
vui sutramdžius taip gražiai pra
dėtąjį Lietuvos švietimo, darbą, 
to paties Valančiaus raginamos 
ėmė savo vaikus mokyti lietu
vės motinos prie ratelio ir prie 
balanos. Gimė' vargo • mokyklai

Nordrhein -
į Westfalijos kraštui Jeronimas

Dūs.sddorfo

siems žinomoj mūsų dailininko V 4.

jniMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiinra 1111111 ii n i r 111111111 n hiiiiiiinn iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

nariai, ir šiemet gražiai paminė
jo Lietuvos kariuomenės 65-rsias 
metines.

Lapkričio 23 popiet apie 20

it.

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

2608 West 69th St, Chicago, Ilk 60629 ♦ Tek 925-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

Maistas iš Europos sandėlių.
MARIJA NOREIKIENfi

ii fanOfĮBIM t - 
ooia M.

H. IfMtenko Ifryba, >. Vaiaf&<
0 novyti u. WmEm D

parašė 700 puslapių knygų, turtasradėjo riakų, kaa Bet kada It 
Bet kur. Bet kurta kalba buvo parašyta apie Ltatuvg, Betartai

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas 

Tel. 476-2206

Žemutinės Saksonijos sostinės 
lietuviai tautos šventę atšventė 
spalio 8. Kum dek. V. šarka at
laikė Šv. Kristupo bažnyčioje 
pamaldas ir pakrikčtijo naują 
lietuvaitę — Aleks. Janulio duk
rą. Vakare apie 60 tautiečių pa
rapijos salėje, išklausę kun. V. 
šarkos paskaitos, linksminosi 
dainuodami ir šokdami, J. Jako
bu grojant.

Diisseldorf

Spalo 8 Nordrhein-Westfali- 
jos lietuvių atstovybė Šv. Mari
jos rožinio katal. parapijos salė
je (Dūssęrdorf-VZersten) suren
gė šaunią Tėvynės Klieną. Pra
dėta popiet tėv. dr. Konstantino ve arba esantieji 8591 LS kuopos 
Gulbino aukotomis šv. mišiomis 
parap. bažnyčioje: Solo ir drau
ge su besimeldžiančiai^ giedojo 
Bronė Spies-Gailiūtė, iš Belgijos

Gulbinas ir VLB 
apylinkės sekretorius Rimantas) 
Gumuliauskas.

Lebenstedt (Salzgitter 1)

s. m. lapkričio 5 išrinkta nau
ja VLB Lebenstedtc apylinkės į 
valdyba taip pasiskirstė pareigu-Į 
mis: pirmininkė Ona GucaitienėJ 
sekretorė Milda Kremserienė iri 
iždininkė Sina Gasiūnienė. Kon
trolieriai — Lydia Kūhn ir Ju-* , . x. _. . T i- i ) bianti, krbus Gucaitis. T LB apylinke , ' ,
įstojo keletas naujų narių. Ener
gingai renkami solidarumo ina-

Kartą Vincą Kudirką paklau
sę. kuriems savo parašyto gra
žioje Tautos himno žodžiams jis 
daugiausia reikšmės skiriąs?

Mūsų Tautos himno autorius 
ilgai negalvodamas atsakė:

“Ir šviesa ir tiesa mūs žings
nius telvdi”. ’ ?

Didysis mūsų tautos žadinto
jas ir mokytojas savo suglaus
tam ir mums paliktam testamen
te, kurį mes nuolat dabar iškil
mingai giedame, svarbių ir reikš
mingų linkėjimų mums yra pa
likęs, tačiau anie jo išskirtieji'
žodžiai, iš tiesų; yra patys svar. kuri taip gražiai pavaizduota vii 
bieji.

Tik šviesu, ir taurus lietuvis P’ RimŠ0s skulptūroj.; 
gali atlikti ir kitus mūsų himne j; 
bare’kstus linkėjimus.

Ne tik Vincas Kudirka, bet ir

Schwetzingen

Nors amerikiečių armijos dar
bo dalinių nariai Vak. Vokieti- 
jefe yra civiliai tarnautojai, bet 
vykdo ir kariškus uždavinius. 
Todėl kariški reikalai jiems arti
mesni, negu kitiems civiliams. 
VLB Schwetzingeno apylinkė, 
kuriai priklauso daugiausia bu-

if ar keletą valandų vyrai daina
vo kariškas dainas, girkšnodami 
alutį ar vyneli.

Pagerbtas i'iiž. G. Valiūnas

Nors 8591 LS kuopos vadas 
maj. J. K. Valiūnas išėjo Į poilsi 
1982 pavasarį, bet apdovanojimo 
žymuo pasiekė Schwetzingeną 
tik šiemet. -Jo įteikime proga 

* 1983 rugsėjo 30 suruoštos iškil- 
; mės su pikniku. Aikštėje buvo 
[ išrikiuota visa kuopa. 130-tcs 
brigados vadas pulk. Sobke per
skaitė apdovanojimo aktą, skel- 

ad maj. J. K. Valiūnas, 
vadovaudamas 8591 LS kuopai 
nuo 1955 birželio iki 1982 kovor 
labai gerai ėjo savo tarnybą, pa
sišventusiai atlikdamas pareigas) visi kiti mūsų tautos didieji vy- 
įr tuo prisidėdamas prie JAV- 
bių.karinių pajėgų išlaikymo bei 
stiprinime. Už tai apdovanoja
mas pavyzdingos civiL tarnybos 
medaliu. Aktą pasirašė Vyriau
sias JAV-bių karinių pajėgų Eu- 

j ropoję vadas gener. Frederick
J. Kroesen.

SERVE WITH PRIDE IN, 
THE NATIOMGlMf

.. .......  1 11 H —aw IHŪM3—an. I-------------

: Po medalio su dokumentu įtei
kimo prie kareivinių esančiame 
pušinėly vyko piknikas. Be kuo
pos vyru su šeimomis buvo ir 

-negausus būrelis svečių — JAV- 
biu bei 8592 LS vokiečių kuo
pos karininkų ir keletas lietu-

Vjų iš Romuvos. I giltas oras, 
gausūs skrudinamos mėsos pa
tiekalai su įvairiomis salotomis 
bei prieskoniais ir šaltas alutis 
iš statinių suuJarė pabendravimo 
nuotaiką. Deja, kai kuopos va
dovybę perėmė vokiečiai, jos * 
ruošiamose iškilmėse- vis rečiąūj 
bes i rodo letuviški svečiai. Vės
ta ir kuopos bendradarbiavimas 
su Vasario 16 gimnazija; Daug 
lietuvių vyru kasmet išeina į 
poilsį, o jų vietas užima kitatau
čiai. r

Visą tamsųjLrušų priespaudos 
į laiko tarpą mūsų tautoš žadinto-. 

jai. kaip vieną iš svarbiausių rei
kalavimų, kėlė savo lietuviškos 
mokyklos reikalą; ;Aušrosįąu pir 
muosiuose numeriuose J. Basa/- 
navičius, J. Šliūpas ir kftršvars- 
tė ir gvildeno savų “lietuviškų 
mokslinyčių” klausimą. 1905 m. 
rusų revoliucijos metų/vykdy
dami Didžiojo Vilniaus Seimo 

i nutarimą, lietuviai sodiečiai pa- 
tys ėmė šalinti iš bųw§įųyniš$

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
> LITERATŪRA, lietuvių Hteratūros, meno ir mokri 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet neaenstą, Vln« 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoi 
T. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir I 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis t 
M. K. Čiurlionio. M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkitdės ir A. Vara* 
kūrybos poveikalais. 365 pusi knyga kainuoja tik £3.

• DAINŲ 8VENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir Ui 
tiuli šokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie datai 
šventes bei Jų istoriją ir eigų. įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim!’ 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusk, kainuoja IX

Į

• VIENIŠO ŽMOGAUS. GYVENIMAS, Antano Rūke apraJh 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausa 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities Ht« 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knygr

> UETUVHKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamalfttsfc 
Romiai parašyta vtudija apie Rytprūaina, remiantis Pakalni* f 
Labguvos apskričių duomenimis Aprašymai įdomūs kiekvienai 
lietuviui Leidinys Rlustruotas nuotraukomis. pabaigoje duodami 
vitovardžhj pavadlnima'*!/ Jų vertiniai | vokiečių kalbą. Laba 
landingoje 335 pusi knygoje yra Rytprfishj temAlapia. Kaina M.

> KĄ LAUKUS LIMi. miytojoa PetronėlAa Orintaftės iW 
mtnftnal ir mlntya^aple asmenis ir vietas neprlk. Lietuvoje Ir pta 
maišiais bolievfkų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revollodonlerfus, neštum* 
ta* fr klaidinga! interpretuojamas gyvenime ir politikoje) tik * 
Ivrglo Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir po*

P■1J*. Dabar būtų

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2a01 W. 69th St, Chicago, 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

mokyklų rusus mokytojus ir jų 
vieton kviesti liet^viū^ 'ta& bū
du versdami rusiškas mokykltįs 
lietuviškomis. .'c. .

Vokiečių okupacijos ;metu, kol 
dar okupantai visą-' savo dėmesį 
buvo nukreipę į frontą ir ne 
labai tesikišo į liefcvių tautiųid 
gyvenimo reikalus^ sunkiausao-^, 
mis aplinkybėmis;'patys liėtn-

Inž. LIUDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

K PRAEITIES ŪKANŲ

Būga paa geriaostaa Šimtmečio pradžios ktlbtatata, padart 
lietuviu kalbą liedianfiaa tttnukaa, paruoSS tikAttoa vertimui 

ir patart mums toliau studijuoti.
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buvo rašoma. Jis turėdavo tą spaudą išniekinti, kad 18 
okupanto galėtų mėsos ir sviesto iškombinuoti ir “poetu” ? 
garsėti. „

Atsiminimuose rašau teisybę
uafiBo wn atsimini- sixiinkas (ta*. Steponąvičhts m organizuoti Lietuvos jaunimą is- 

Ęaro I saugumo policijos viršininką* siųsti į Vokietiją idurbams, kai 
kanttnu Bkimas** I Leonavičius ksda nors buvo ge- savame krašte buvo daug darbo.
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Vakar atėjusiame “Gimtojo Krašto" numeryje Bei- - Ifareufea. W apskrities vie I ie buvo kitokį vokiečių okupa- 

meria apie Grenadą atokius niekus spausdina: | <
“Lėktuvnešis, kurį Pentagono vadovybė pasiauto,

prie Grenados krantų, tars tyčia vadinusi “Indepen* bandė
dens" — “Nepriklausomybė”. Jeigu iš io triumą būtų sftirasww 1
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Subscription Rates:

Chicago $45 00 per year, $24.00 per t 
Jx months, $12.00 per 3 months. In I 
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žaibiškos pergalės. Grenados patriotai bei saloje dir
bę kubiečiai internacionalistai pademonstravo tikrą
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius, pirmadienius ir šven
tadienius. Leidžia Naujienų Bendro
vė, 1739 So* Halsted Street Chicago, 
IL 60608. Telef. 421-6100.

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniui, 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vaL popiet, šeštadieniais — iki 12 vai

salos nepriklausomybę.
šio didvyriškumo fone dar labiau išryškėjo gėda 

ir veidmaniškumas, kuriuo susitepė Grenados žemėje 
Jungtinės Valstijos.

Dar šio amžiaus pradžioje Amerikos vadovai 
paskelbė įgyvendinsią “preventyvią politiką”, kuria 
buvo pasiglemžiama teisė kištis į Lotynų Amerikos 
valstybių vidaus, reikalus, jeigu ten bus pastebimas 
nors šešėlis “anarchijos” arba “nepageidautinų poli-.- 
tinių transformacijų". Vėliau lygiai tokių pąt;nepa-i 
geidaujamu Vaišngtonas paskelbė ‘‘ksniūinshĮo įa*; 
vojų”. Kaip alternatyvą vrsairi'tinn: Įtųigji^ų^ąįs^ 
rijų valdžia skelbė “tikrąją.
rėjo atnešti ant savo durtuvų; Pehtogpnoj^xmai^.

i Amerikos malūnsparniui nusileisti tie
ms nusileisti take, o parašiutininkai vi 

sus šaudančius kubiečius išklojo. Kubos inžinieriai buvo 
atvykę kloti lėktuvams taką, -bet šaudyti jie nemokėjo

ii

• Kagėbistas Reimeiis ar jo pavaduotojas V. Baltrėna- 
tame pačiame GJC numeryje tvirtina, kad kubiečiai gynė 
‘‘savo laisvę”. Saloje yra 105,000 gyventojų, daugumoje 
yra mulatai. Salą užtiko Kristoforas Kolumbas, pasiekęs 
Centro Ameriką. Grenados salą Kolumbas pavadino 
Concepcion sala. Ispanai nežinojo, ką su sala daryti. Jie 
pasiekė Meksiką ir kitus Karibų jūros pakraščius, kur 
rado maisto, žmonių ir aukso. Ispanams palikus salą, ten

tai Įr šiandien saloje skiria gubernatorių, kuris glaudžiai 
bendradarbiavo su amerikiečiais, kai į salą atplaukė ku- 
bfečiąi1- ir i^ngėsi primesti salos gyventojams sovietinę 

^sąštėiįū^ . j ’ -'-.y ; ’
Aruerikiečjai ne lėktuvnešiu užėmė Grenadą, kaip

*

Kadb aš pasipriešinau tam 
jaunimo siuntimui j Vokietiją, 
paraudęs Leonavičius šoke nuo 
kėdės prieš mano tokį pareiški
mą, kad lietuviams nėra rei
kalo važiuoti darbams j Vokie
tiją.

Vėliau, apskrities viršininkas 
net du kartu į<ake Dusetų poli
cijos viršininkui mane suimti, 
kaip einanti prieš vokiečių val
džią.

Ir dar io maža. Ap<kr. virši
ninkas savo įstaigoje, kada ne- 
*a’ėjo mane suimti, sušukęs, kad 
ėvas sūnų pas jį atves j dantis 
įsikandęs!...

(Kol kas aš nenoriu minėti to 
Žmogaus pavardės, nes gal jis to 
nenori).

Tcdėl aš tokius žmones va
dinu nacių padlaižiais. To aš 
ir neatšaukiu.

Dusetų policijos viršininkas 
Tamošiūnas buvo tikras Lietu
vos patriktas. Jis man praneš
davo^ kad jis atvažiuos mane su- 
:miį. Ir visokiais būdais mane 
paremdavo.

Jis irgi buvo priešingas lietu
vių į Vokietiją darbams siunti- 
■nui, bei jų.įjungimui į SS da
linius.

Gen. Kubiliūnas irgi buvo di
delis patriotas. O kas is jo! pa
sidarė naciams akupavūs Lietu
vą? Tokių atikštų> pareigūnų . 
Lietuvoje /birvb nemažai. Jie 
buvo Hnkę atiduoti Lietuvos jau
nimą nacių mašinai sunaikinti, 
k’d tik sau užtikrintų šiltą vie-

Neturi gėdos per akis meluoti
Kad oKupi.ntas meluoja pavergtiems lietuviams, mes 

visi žinome. Didžiausias okupanto rūpestis yra žiūrėti 
kad pavergtos Lietuvos nepasiektų joks Amerikoje lei
džiamas lietuvių dienraštis. Labiausiai jis nemėgsta Nau ' 
jienų, kaip Juria^ Paleckis savo atsiminimų knygoje 
rašo, r^et; ji^tfejieidžia ir kitų lietuviškų savaitraščių ar 
mėnesinių žurnalų. Kuri laiką jie Įleisdavo Vilnį ir Lais
vę, bet paskutiniu r^efų ir ;šįųi laikraščių neįleidžia. Kar
tais laikraščių redaktoriai pradeda polemizuoti kuriuo 
ners Amerikos gyvenimo klausimu. Vilnis labai retai pa
sirodo, o Laisvė, be Bimbos, kartais paliečia Amerikos 
gyvenimo klausimą, kuris visai neliečiamas Lietuvoje ar 
Sovietų Sąjungos gilumoje.

G’mtąiį Kraštą redaguoja Vacys Reimeris. Okupar 
tas brndo įtikinti lietuvius, kad Reimeris yra poetas 
Iš jo toks poetas, kaip iš A. Guzevičiaus rašytojas. Jeigu 
Guzevič;us nebūtų kagėbistas, tai rusai būtų nedavę pi 
nigų jo pasakojimams leisti. Guzevičius, kaip čekistas 
buvo rusams labai naudingas, areštuodamas, kankinda
mas ir žudydamas lietuvius, grįžusius kovoti prieš oku
pantas, tai okupantas paskyrė kelis tūkstančius lietu
vių uždirbtų pinigų Guzevičiaus raštams leisti. Reimeri 
moka melagingai informuoti užsienio lietuvius, tai oku 
pantas, glostydamas Keimerio silpnybę, paskelbė jį poetu 
Kaip Guzevičius buvo, taip ir Reimeris yra parsidavęs 
okupantui. Jis per akis meluoja Amerikos lietuviams 
Jeigu jis rašytų apie tikrovę ir komentuotų tikslias ži
nias, būtų kitas reikalas, bet Reimeris pats tų žinių ne
turi arba sąmoningai apie jas niekus plepa.

Reimeris buvo Amerikoje. Turėjo progos pavažinėti 
po Ameriką ir pabūti Chicago j e. Jis buvo užėjęs net į 
Marquette Parke esančią lietuvišką valgyklą, kur susi
tiko su vienu kitu lietuviu, norėjusiu patirti, kas su jo 400 Kubos karių rankas iškėlė ir pasidavė nelaisvėn muiiistai rinkimų bijo, kaip jų bijojo Musolinis ar j 
artimaisiais komunistinėie veredioie darėsi. Amerikos parašiutininkams. 28 buvo nušauti, kai iie ura- Hitleris. '' ' pykite jav taupymo bonu-

Tvirtinti, kad Amerikos lektu^nėsis; jSŽbgi^gaieję^ 
visą salą nuskandinti, Reimeirs gali;t&tai rusų:ikoiftU’ 
nistų pavergtiems lietuviams, bef: WdfeikVo^^ pasaulio' 
"monėnra. t» '' ’ } ’ <: . .’K- : :7

Grenados sala turi 133. kvadratų^ 
Prie jėą-.^ar reikia, priskaityti ir Kariku. užėmė salos

Am^^Ė^Ptaų^. jrit suėm^’S^-Sovietų agentų, kurie 
Žgpsušvyti';’ buviisĮ: Grenados premjerą. -Maurice

artimaisiais komunistinėje vergijoje darėsi.

AL GI S LINAS PAŠKONIS

Marijampolės Karo mokyklos 
ir jos kariūnų likimas

PIRMIEJI KARO MOKYKLOS ŽINGSNIAI

(Tęsinys)

Po bombardavimo, aliarmą atšaukus, turė
jom vykti į miestą padėti gelbėti žmones ir gais
rus gesinti. Įvažiavus Į miestą, matėsi nuostabiai 
baisus vaizdas, nes sugriautų namų rūsiuose buvo 
pilna sudegusių ir užmuštų žmonių. Girdėjosi pa
galbos šauksmai ir garsūs verksmai. Nežinojom 
ką daryti ir už ko tvertis. Nuo visur esamų lieps
nų pradėjo darytis trošku. Mums beg»lbstint 
žmones, nepastebėjome kaip buvome liepsnų ap
supti ir vos spėjam iš jų išbėgti.

Per tą dviejų naktų bombardavimą žuvo de
šimtys tūkstančių žmonių. Didelė miesto dalis 
buvo sugriauta h* sudeginta. Dienos metu, kai 
gaisrai beveik buvo apgesinti, vėl turėjome mies
te iš užgriautų iflslų ištraukti lavonus ir dar 
pusgyvius žmones. Tokio vaizdo niekuomet dau
giau nebenorėčiau matyti. . .

Po poros dienų, kai jau viskas buvo aptvar
kyta, su pora draugų išėjau į miestą pasižiūrėti. 
U gražių parkų liko tik medžią stągarai. Viair 
buvo prisėta padegatrųjų bombą, kūrfos matėsi 
Įsmigusios į žer.*ę. Dauguma gatvių buvo tik vie
ni griuvėsiai (Friaglhasū -mtoje^bėirtių

bazaltą sutrupinti reikia dviejų ihiSj^ 
nėšio vadovybė, kirsdama visomiš 
nepramuštų nei vienos pėdos, p ką jau bekalbėti apie 
133 kvadratmių mylių salos miskandiruihą. . .

Prie Gr nades galėtų suplaukti visi^QO Soriętų,’kar(£: 
'aivų ir iš eilės pliekti Grenadą dieną ir uaktį, bąząitinės 
’os viršūnės nenumuštų. “Poetas” Rėimerh tokhis „daly
kus, kaip sales nuckandinimasv gali tvirtinti pavergtiems 
'ietuviams, bet protinga vyriausybė laikraščių' su tokio
mis žiniomis neturėtų išleisti. " A . ?. ■ * v'/

- ■ r.. - i -

Reimeris skelbia Gimtajame-Krašte didelį mėlą,-.kai 
'virtiną, kad Grenados saloj e buvę Kubos kareiviai atliko 
“savo pareigą" ir “gynė savo laisvę”. Kaip jie gynė. 
amerikiečiai žino, 1 
toki melą, kaip Grenados kalnai, t •

Fidel Castro, patyręs, kad Amerikos malūnsparnis ■ 
iškėlė pirmus Amerikos karių Pt. Salines aerodrome;

traukė ryšius su Sovietų Sąjunga, Kuba ir Libija. Rusai 
buvo tąip netikėtai užklupti, kadi jie nespėjo sunaikinti 
dokumentų; Rėpiančių “generolui’’ Austin’ sušaudyti 
premjerą Bishop ir kitus tris ministerius. Gubernatorius 
Scobn .sudarė naują Grenados vyriausybę ir rengiasi pra
vesti rinkimus. Gubernatorius Scoon Įsakė išvežti ir vi
sus kubiečius.. Jis Įsakė grąžinti j Kubą sužeistus, žuvu- 
sius ir kovoti -nenorėjusius kubiečius.

1 - Gerb. Preiby, geriau paskaity
tum nau jai išleistą knygą “Lais
vės besiekiantTen rasi daug 
tokių gerų patriotų.

Esu labai nustebęs, kad atsi
randa nacių pakalikų gynėjų.

Prašau man atsiųsti dr. Ste- 
Tonavieiaus ir Leonavičiaus ad
resus. Aš noriu akis prieš akį 
su jais pasikalbėti. Duokite man 
ir savo adresą.

Be to, prašau rašyti mano var
du, bet ne “Naujienų” fedakci-

mes demokratfįją Grenados gyventojams, gali tiktai 
Maskvai tarnaujantis “poetas” Reimeris. Niekur Ame- 

bet amerikiečiams Reimeris’ skelbia ^rikosfaariąi savo durtuvais jokios valdžios neprimetė, ne
primetė.# Grenadoj. Dar prieš praeitų metų Kalėdas visi 
Grenadoje buvusieji Amerikos kariai-išvyko iš Grenados.

- Gen* gubernatoriaus Scoon sudarytoji vyriausybė 
tvarka, salos gyventojų reikalus ir ruošiasi rinkimams.

kareiviams, kad jie griebtų ginklus ir visomis, jėgomis Ar gali Sovietų, valdžia pasigirti laisvais rinkimais 
priešintųsi amerikiečiams. Kubiečiai klausė Castro kai- Afganistane, Gruzijoje, Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, 
bos, bet ginklų neėmė ir nešaudė. Užuot'metęs! kovon; Bulgarijoje, Vengrijoje ar pačioje Rusijoje? Rusijos ko- ’

Amerikos parašiutininkams. 28 buvo nušauti, kai jie pra- Hitleris.

laivai nenukentėjo. ' ' ■
Karaliaučiuje išbuvome apie dvi savaites. 

Mažai ką teko dirbti, išskyrus darbus po miesto: 
bombardavimo. Stovėjusieji prie Karaliaučiaus 
vokiečių kariniai daliniai visą laiką buvo užimti 
miesto griuvėsių valymu, užmuštųjų laidojimu ir 
sužeistųjų gabenimu Į ligonines bei jiems stitev 
kimu pirmosios pagalbos. Gal dėl to ir mūsų ne
varė prie priešlėktuvinės artilerijos apkasų kasti.

PALIEKAME KARALlAUCP,’

Po kiek laiko mus išvežė Į Stettin’ą, kur ta* 
rėjome dirbti parengiamuosius darbus bunkerių
statybai. Čia kartais tekdavo ir sunkiai padir^ 
bėti. Dažnai dieno? metu dideliame aukštyje už- * 
skrisdavo po keletą anglų bombonešių. Priešlėktu- i 
vinė gynyba tuojau pradėdavo šaudyti. Matyda- j 
vau kaip aplinkui lėktuvus sproginėjo sviediniai, Į 
bet lėktuvai priskrisdavo, atrodo, nieko nebodami, f

Mūzas bebūnant Stettin’e, |š rytuose besapė ų 
lietuvių bataBopų buvo atkeltos dvi lietuvių - 
pos, kurių skai&uje buvo du lietuviai daktarai, | 
bet jau su vokiečių karininkų uniformbm^. J a 
vieną labai gerai pažinojau. Tai buvo da .< ;
Stašutantie (bfcvęs didens ateitini^tų veikėja* j 
Antrojo pavardės nebeprisimenu. J

me pramatyti karo pabaigą.
Vieną pavakarę paskelbė oro pavojų; Prane

šė, kad atskrenda didelis skaičius bombonešių. 
Greit visi subėgom Į slėptuvę. Ir tuojau pradėjo 
kristi Į miestą ir ant mūsų galvų bombos. Visa 
slėptuvė virpėjo, o cemento gabaliukai krito ant 
grindų. Atrodė, kad žemė siūbuoja. Elektros švie
sa nnrkaojo ir, pagaliau, užgeso. Maniau, kad 
būsime užgriauti. £

Po kurio laiko bombardavimas pradėjo ap
rimti ir visai sustojo. Pagaliau ir oro pavojus 
būvu atšauktas, bet dar nebuvo teista išeiti iš 
slėptuvės. Dr. Stasiukaitis, būdamas vokiečių ka-
rininko uniformoje, nelaukė pranešimo išeiti S 
sifiptu’v 6S ur ? -^1 inde > *

ąia.i jam kirto ; brandą, "mbūt. priešlėkt- 
patrankos- sviedmin suk-. Dr. S^siukahis ■"?- 
toje Tuojau bovn įrėžtas • ligoninę. A' -
rodo, jan j ligoninę jis nirė. .Munv "?■
teko rtą’o'yauu dr. St-asiukaičio laidottr 
nežinau kur jis bvuo pala;dožas.

Dr. StasiukaitK b-:-,--. ]8hai caSi- ir siera? 
kalbėtojas. Diugbuvn gn ’ma aieAyje iš jo tikėtis. 
Jo ntirtn- baro didėlis rtolis tiek Lietuvai. Ark

Minėti daktarai t 
gyveno atskirai nuo 1 
aš juos aplankydavau, 

i žiaurių pergyvenimų i 
\iatt gerokai‘braškėjo.

ir RebaridWis. Tai Mivn k’ir,s visions ir
j f8 • -.... - tr j visada ongdavuri pagelbėti. Netikėtas v žiau-
Aiei- - ■ nis ’ikimps par-an^Hi-nxrauKeJo gj^enimo giją,

■ •. Į Be gate prfte • e tiK KAip idėjos d ■'augo.
Vb&teehj j bet i r
tindami, mėgrr ■ ' 'Henri nriei ■'■ Ix-tm .---

Redaktorius spausdina mano 
atsfrrun’inus taip, kaip aš para
šiau, Aš esu atsakomingas už 
save* rašinj. Taigi' tik aš galiu 
pataisyti, jei kas negerai. Re
daktorius nepažįsta nei dr. Ste
ponavičiaus, nei Leonavičiaus.

Augustinas Paškcnis

— Buvęs viceprezidentas W. 
1 Mondale moka kalbėti bendro- 
[m;s frazėmis, bet pataiko į 
tikslą.

savo tautos likimą, tikrai tikėjom, kad po karo 
Lietuva vėl bus laisva. Keletą dienų prieš dr. Sta- 
siukaičio mirtį, jis užrašė dvi savo nuotraukas 
ir adresą. Visa tai man įteikdamas, jis paprašė : 
“Jei aš netikėtai žūsiu, būk liudininkas ir papa
sakok mano draugams apie mano likimą”. Taip 
pat jis paprašė ir mano nuotraukos ir adreso, kar
tu pasižadėdamas, kad, jei aš žūsiu, jis papasakos 
apie mūsų susitikimą ir mano likimą.

Atrodo, dr. Stasiukaitis turėjo aiškų nujau
timą apie savo mirtį. Aš jo prašymą pilnai 
įvykdžiau.

VfcL | NALVA METĄ

Po poros savaičių, rodos, rugpjūčio mėn. pa- 
haigą|įą.$tojau po dr. Stasiukaičto mirties, mus 
išvežė į Graudenz, prie Weichsel (Vista) priešlėk- 
turinėms patrankoms įsitvirtinimus ruošti. Mūsų 
-:»rbss buvo Bepilti patranką maždaug
vieno toetro aukščio ir apie dvidešimt m»trų dią- 
r t” pylimą su nišomis sviediniam* sukrauti.

Tokius pyb’rus rengti tilto apsaugai
A abiejų p-:'A- T:.'::.-. y s per Vislą, buvo labai
didelis ir laba: m darbui atlikti, mus
□adaiirso i dvi grupes, maždaug po penkiasdešimt
vyrų- trijų patninkų baterijai reikėjo

tins nuo kito, įsitvir-
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KALBOS KAMPELIS
K, Augius (Iliustracija)

tr kM antrą šežUdienj 3—> nd 

Tel 562-2727 arte 562-2728

DR. PAUL V. DAUGIS 
e OTTOJAS IR CHIRURGAS 

W«£*cb»ater Community klinika* 

Medicinos dirrktorim
L93t b Manhaim Rd-> Waetchaster, UL

Lietuviu Tauragės klubo metinis 
narį y sudrinkamas įvyks sausio Z2 d. 
2 vai. popiet Samių salėje, a anai 
prasoou uaiyvauL. įsus naujos val- 
oyous raiKULiaL Fo susamkiuio bus
vaisęs ValdybariL 233-*553 

I55-45QA ?J»i M4M

DR. L R GLEVELKAS
GYDYTOJAS Ik CHIKuRGAS

t 4CTALYBI AKIŲ ^IGOf

*07 Wmi IO3r4

-r intndot paąaJ suEtanrs^

K VILIAUS

VAKARU VEJAI
Hz moderniom poezijos puslapių. Kaina $5. Minkyti 
rivkAliai Pasiųsime poezija kai atsiusite pinigui 

toaiu adresu:
^sojieuos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 6060H

1
ritei

tus. Tėvai jų toliau mokytis ne
leidžia, nes už mažiau mokytas 
mokama aukštesne kaina!

Nors oiicianų žinių apie reli
gijos praktiKavjną nėra, bet vi
si daviniai rodo, kad kaime vai
sai yra mokomi Korano, nors 
Sovie.ų platumai rengtos mo
kymą va.sams diaudzia. Parei
gūnai skundžiasi, kad dvasiški
ai sėkmingai sieildzia idėją, jog 
.siaiuus ir "lauzxKa^” yia viekas 
u tas pats, ir jauni žmonės, ne
norėdami pasirodys nepamocis- 
aais, nors ir išviršiniai, parodo

; .są religingi.

Sovietų išmokslinti tadžikai, 
aurie šmo metu sudaro vaidan- 
ųjj euią (žinoma, “remiant” 
^apr.ems iuj>ų Kauram^, nors 
.r ir nėra rengmgi, supranta, sad 
oo/.etų rusų uanuyraas suaary- 
c. i.iixziją, jog bovietų Sąjunga 
yra "laim.ii^as įauuų rn.six.yo, 
j.ems ououa progą sukurti rau- 
.4. rvi^š ud me.ų laUziKii egzis- 

ip grupe aiiK-ių yeir-

M
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Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis 
FD. LE.
(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service1

w

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

PAVARDES KILUSIOS IŠ 
PROSENIŲ PROFESIJOS

Anksčiau esu rašęs “Naujieno
se” apie vardus ir pavardes. Ten 
esu paminėjęs pavardžių kilmę, 
ypa-č daug pavaldžių yra kilusių 
iš varnų (vard nės pavardės):

įį.m<mas ir valdantieji 
.dUZ-Kdį licxxOJTl pasdl UOy U, AaU 
j.e yra mažiau painoujxi, negu 
jįj įdūvRiicai, te orėsią senąsias

■ .r a. ei a c i. j as.

j Dušanbe esanti Mosk-
I .ą axkauo*_uja le^uzia a^ugia-onii 

v lemi aiiiz.xQ tadžiką 
Va.c<i-x<|. lXdxALlU.-LzS^ 

yra ieškomi išlikę ai abu ir
^cisų manusKiųndi. jaunieji ta- 
dzPKai jaučia, kad jie kuria tau- 
<4, Auri, pagai ik^maių tautos 
^įvOAOs supra urną, anksčiau ne- 
egzis tavo.

R
I

> PER KRAUSTYMAI

Parka,

i. Lokiai ir kiti.

I f1 "Lietuvos Aidai”
<AZt BRLA2&ŽIOMYT&

I

nuo &30 iki fc20 nl ryta. 
Stotine WOPA - t4M AM

Change the oRmd 
fltere every 3,000it 
•.OOOmUeetoevoM 
westing peonne,
tart ba a Bora Loewi

I 
i

Ttht 77M>74

< ftss telefss^s: 774-2SM
»« . tallies tab&i 44S454I

U VIS 11K AM aatara.

I44S W. 71M fttrwH

uodimai — Pilna ajNtras^ 
ŽEMA KAINA

Timirr, Master Ctgrjr 
ir VISA korteles.

<. ARENAS. T*L 925-8SMh

s

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNEKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

tfMa 77S-1M3

H 9 Sk MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, tt. 40C29

CENTRAL AVK" į, 
St eteraburg, Fla. 33/11 

leL (813) 321-4201

CtaGiea auo wil-
tadienio &30 ral

AH-

DR. FRANK PLEcKAiS 
0PT0MEWS1AS 

vALBA UETUVikKAJ 

W 7T«< St TU 737-514* 

Ti> rma *ki» Pritaiko tkiniw 

t 'contact Ssast',

U, . e. K. BOBELIS
- tos inkstų ir šlapume

Dr. 1 .EONAS SEIBUTD 
ankstų. PŪSL1S IB 

PROSTATOS CHiRURGUA 
U54 WIST STREET 

Pabaidos: mtrad. 1—4

I

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOSa

Patarėjai ii laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORLNJ

1446 South 50th Avenue

UAA c

IRU Į? KOPLYČIŲ LAIDOJIMU ŠERMENINE

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Naujienos, -Ctaeage* 8^BL Fnday. January 20. 19KI

kartą dar paminėsiu keliolika pa
vardžių kilusių iš mūsų sene
lių bei prosenių profesinio dar
bo. Tokių pavardžių Lietuvoje 
yra daug:

Atkočius, Atkočiūnas — kilusi
iš mūsų prosenių dirbame darbo.
Atkočius reiškia — audėją, o At
kočiūnas — audėjo sūnus.

Audėnas tokios pat kilmės — 
iš audimo gyveno.

Benderius, Bendoraitis—įvai
rių kubilu, 'statinių dirbėjas.

Bliūdžiui — puodus žiede.
Bartininkai — bites kepinėjo.
Balnius — balnus dirbo.
Girnius — girnas kalė su gir

nakaliu. | Sovietų vyriausybė mieliau
Grabauskas karstus, grabus pj-jjam padidėjimą baltųjų So-

ūirbo. vietų Sąjungos gyventojų tarpe.

Kai europinėje Sovietų Sąjun- naudojasi centrinės Azijos tau- 
jsš dalyje g.mirmĮ skaičius yra tų žmonės. Kai Rusijoje daugu- 
.abai sumažėjęs, centrinės Azi- ma moterų diriia, kai kuriose 
vos tautos auga vis didėjančiu 
greičiu, šiuo laiku musulmonai 
sudaro tik JešladaS visų gyven
tojų Sov-.-Sąjungojė^.tiet pabai
goje šmitmečio ' vienas is trijų 
ous gimęs Azijoje.

Didžiausias prieauglis yra Ta
džikistane. Per paskutinius 20 
metų tadžikų skaičius Tadžlkis- 
,ane ir kaimynystėje esančiame 
Uzbekistane padvigubėjo. .Gal- 
vcjamdK kad per sekinoius pen
kiolika metų jų'skaičius vėl pa
dvigubės ir sieks penkis mili- 
_,onus.

Tadžikistano vijose dirba tik 
sas trečia moteris — kitos būna 
namie ir augina vaikus.

"‘Bet padidėj^Azijcs gyvento
jų skandins nedžiugina sovietinių 
pare.gūnų. Buvo galvojama, 
kad perteklius darbo jėgos Azi
joje gales būti perkeltas į euro
pinę So v-.- Sąjungos dalį. Tuo 
aiksiu keletas. tūkstančių jaunų 
tadžikų buvo pastos 11 mokytis' į 
institutus Rusijoje, tikintis, kad 

' jie ten k pasibžk Bet Tad^ikis 
lano premjero padėjėjas su tuo 
nesutiko. Jo nuomonėj'visiems 
yra pakankamai darbo Tadži
kistane. Tad Maskvos problema 
yra ne tiek išaugusių Azijos tau-

TAUPYMAS UŽTIKRINA.
y

(Atkelta iš 2 psi.)

’ Skifštant pagal išsilaviirirną, 
pastebėta, kad asmenys su aukš-- 
lifojū mokslu turi daugiau tau
pymo sąskaitų, nei aukštojo 
mokslo nebaigę. Tačiau kolegi
jos mokslą baigusiųjų taupymo 
sąskaitų tik 1.2% yra didesnės, 
kaip $10,000.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
L4IU So. 50th Ave.s Cicero

- -X . MCUU UN1J U-UiJVJS TCU-ltyjŲ. UlA^rt. J L d DLC HCA l^dU^UDŽU XX4&1JV3 IdU’ I y > . e
Kapociai - griovius, numirė- Tuo jie yra.^tinaųii pi- , tų persikėlimas j Rusiją ir at- | L

liams duobes£asę. . nigfniaisp- priedais,^ juos duodant'’miešimas rasiLazijatais, kiek jų
Kalvaitis — ar kinis uste, ,turinčioms tris ar nenoras išvažiuoti iš savo kraš-

žagres, vežimus taisė ir 1 . I daugiau vaiku, bet tais priedais to ir, kas dar svarbiau, jų ne- 
Krauctunas — sermėgas ir ki- . . .. . . - -

tus drabužius sruvo.
Kupčiūnas po kaimus, mies

telius su prekėmis važinėjo. 
Mildažys — protėviai milus 

audė ir dažė.

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

ENERGY 
WISE

atrausta* pnrkrauatyaMi 
M įnirty ttatvsv.

ANTANAS VILIMAI 
174.11*3 arba 37M9K

«A JUO ŠEIMOS VALANDOS

j perėmimas peršamu komuniz- 
Įnau. Keliautojų įspūdžiai, taip 

Prvorz'ūztss — alų raugė, ga-' pat ir retkarčiais pasitaiką 
mino. ’ Į straipsniai sovietinėje spaudoje

Puodžiūnas — puodus žiede, i rodo, kad islamo religija ir pa- 
Račiūnas — račiaus sūnus. Ra- j pročiai tebesitęsia ir net stiprė- 

čiūnų pa\T.rt±žiu Lietuvoje dau- ja. Net -ir rusiškai kalbančios 
^■bė. Jų sene’iai senovčre ratus fabriko darbininkės Dušanbe 
dirbo. Žinoma, dirbo ne tik ra- sakosi, kad jų tėvai joms nieka
lus, bet ir kitas vežimo dalis bei i dos neleistų išiekėti už rusų ir 
vežamus. j jos su tuo visiškai surinka. Taip

Rugtri ’nskas — ragažes, gdr-j pat tebesitęsia mokėjimas “krai- 
bus pynė.

Slie^oraitis — spynas taisė.
fėio” nuotakos šeimai — nuota
ikos pirkimo paprotys. Daugn- 

Stal'oraitis — statas* kėdes ■ mas tadžikių mergaičių telanko 
di~bo. Į mokyklą tik 8 privalomus nie-

Stebnokas — kaip ir Račiūnas} 
vežimus dirbo.

Stiklius — pardavinėjo stik-

I lines valdžios įvestas senatvės 
pensijų (social security) mokė
jimas mažai atsiliepė į taupymą. 
Žmogus pasitraukdamas į pensi
ją nori ir toliau išsilaikyti ipras- 
t? gyvenimo standartą, tačiau 
tas neįmanoma iš gaunamos 
pensijos. Todėl vienintelis bū
das — tai susitaupyti senatvei, 
pakankamą sumą taupmenų, iš 
kurių būtų papildomos iš pensi
jos gaunamos lėšos pragyveni
mui.

Labai paplitęs prekių pirki
mas išsimokėjimui, žinoma, kiek 
atsiliepė Į žmonių pajėgumą tau
pyti. Tačiau sąmoningesnieji pi- 
liečia vis dėlto stengiasi pirma 
taupyti, o tik paskui pirkti.

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL 60650 
TeL; 652-5245

St'kl korius — stiklus į langus 
lėio.

Šunie unas — batu^ siuvo, apa-1 
va taisė.

V arka Ja — varį kalė (iš varia 
dirbinius) darė.

žmonių profesija keitėsi — B-

III
MIDLAND 
FEDERAL

i N ASSOOAT1CH

"-V •.?•/«?! AVEM'ję 

CM'gAGO. !L 40431
”HOMt 2M-4A7®

Aistės automobiliams pastatyti

..--Z-I■ :... ...„.i.-.,. .................. .. .. - ......______.__________ _ _____________ ____ ... --------- ------------------

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAW1CZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street

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

VASAITIS-BUTKUS

652.1003



HOT SPRINGS, ARKANSAS
ė’ R ljo valandėlės ‘Leiskit į 
^Tėvynę’ sutartis su KXOW ra-

% c i4o stoJmi prateka 1984 lems 
.anetnms tomis pačiomis 

; Transliacijos bu< girdimo^ 
jriekyieno sekmadienio rytais 7i 
Y:J, 1420 AM banga. Bent šių J

' t.etų neįmanomu guuJ \< ’esnia 
ir galima tik užiaugtis, kad

* įiar nors ši šiol s le.džia prabilH 
: jzū ų gui.tuoju žodžiu, nors \ > 
tik pageidauja šiek tiek ir anglu 
kalbos. Tad programos ižengaį 
i- pabaigai -romą ir angliškai, o ’ ku- ie i> i < 
trumpa santrauką >vai te>niii' 
istorinių įvykiu, dainų bti :ui- 
}ų {lag^iitainė rniut ^ aptaiiama* 
ilgi angliškai.v °

£ ‘ Leisk t į Tėvynę” yra vienin- 
telė radijo programa svetima kai 
La Hot Spring<e. Jos klausosi

į Tėvynę’ 
Jinc

mu

a.mat r. i .jo "Lt 
ni neširras su pa 
laja n in.imi.

r: li

k pradžia Hot Springs] 
buvo rt.įprastai šalta u 
Apie dvi savaites šal is

k ihuli.ii šalutinėse gatvėse ne 
le.do p:,‘u<lct. iš namų. Per K.t-

Luvo apytus-veto

ir čekų, ir vokiečių, ir kitų t.-ii- Lit'.le Rock

Ola vlf o
ta ) 73.095

Vr. irio 10 dieną p" 
lenk ynė>, 

Z Ū-C\ u. 
ir i£ kaubel

k- 
ku*‘io> sutraukia 
ne tik vietinių, 
vaisJjų. Jcs tę-

i du mėnecius.
Salontuj( Šmaižienė

Upytės klubas
Upytės Draugiško klubo prieš- 

metihis susirinkimas įvyko gruo
džio mėn. 2 d. Anelės Kojak sa- 
iėje. Su-i rinkimą atidarė klubo 
p;rn iiūnkė Anna Wiechecki

Nota imu protokolą perukai e 
p: o: e kotu sekrttorė Antcinet/e 
Kulys, k u. is buvo 
prie k i tj valdybos

pažymi
sius gulėjo šv. K.yžiaus ligoni
nėj, kur jai buvo padaryti šir
dies operacYa. Dabar ji esanti 
jau nanąuose, bet dar reikalinga ? 
jai poilsio. Juozas Pakudaitis ir 
Ann Trakon guli ligoninėj. Jiems, 
palinkėta greit pasveikti.

prijungtas 
nutarimų.

>nt apie ligonius buvo
. kad Magdalena Gri-

lybių žmonės. Teko iš jų gir 
^lėti malonių atsiliepimų.
< Sausio 15 dienos radijo laida 

;.buvo skirtą Klaipėdos krašto at- 
- vadavimo jjr prisijungimo prie 

Didžiosios Lietuvos 61 metų su
kakčiai paminėti. Valautėlės 
vedė.a paskaitė Jono Vanagaičio, 
Vyr. Mažosios Lietuvos Gelbė
jimo Komiteto nario, prisimini
mus “Granatoms sprogstant pre- 
fefktūroj”, iš jo išleisto 1938 
m., Klaipėdoje almanacho “Kovos Keliais”.

/alandomis netu
rėjo ek-ktios; tuo pačiu ir šilu
mos. KitieiiK užšalo vandens 
v.'-.mzdž ai. k tur jie trūko, pa- f 
darydami daug Brolioku. Ligo-j 
ninėse atsirado nemažai ligomų 
su sidaužytais kaulais; pora at 
vein tu'ėjorne ir lietuvių tarpe.

(Arkansas sostinė, ’
□3 mylios i siaurės rytus nuo Hot 
Springs) oro biuras pranešė, kad 
gruodžio temperatūros vidurkis 
buvo F 29.6 laipsnių, tai yra 13.5 
laipsnių žemiau normalios gruo
džio vidurkio temųveratūros.

Daug nuostolių padaryta ke
liams. Apytikriai apskaičiuoja
ma, kad visai Arkansas valstijai 
visa tai kainuos apie 25 milijo
nus. Šiuo momentu Hot Springs 
yra pasiruošęs sutikti šalčius ge
riau, negu sezono pradžioje —■ 
— turi pakankamus išteklius smė

. Radijas ‘‘Leiskit į Tėvynę” yra 1 do ir druskos.' Reikia tikėtis, 
globojama (sponsored) Lietuviu1 kad taip blogai nebebus. Po vi- 
Amerikiecių Draugijos Spa, Ine., 
kurios patikėtinių valdybą su
daro P. Šmaižys, S. šmaižiene 
ir. H. Sabaliūnienė; programos' _5»r _ i • • • * - • . I

2212 W. Cermak Road

TISŲ ROŠJŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

FASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAM* 
LR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKXJIMAJ&. 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS k

t NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

e NOTARIATA5 • VERTIMAI.

PETRAS KAZANAL’SKAS. Prezidentas'
Chicago, DI. TeL M7-774?

ftBAL BSTATB FOR SALS I

ton.
Pirmas šių metų valdybos ir

į 7 vai. vak. Kitas susirinkimas 
?vyks kovo 9 d., 6 vai. vak., Vy- 

Revizijos K-j< s posėdis įvyks i člų salėje.
Nutarta pasveikinti su Šv. Ka ' vasario mėn. 15 d. Anna Condux! Bernice Žemgulis paruošė ka- LAIKYKIME$ MARQUETTE PARKE. 

---------- 1. j ČIA GERIAUSIA VIETA

LIETUVIAMS.

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2235

ELEKTROS {RENGIMAI 
PATAISYMAI

Turto Chicago, miešta ieMIa^' 
Dirbu Ir užmiesčiuose, areli, 

gerantuotM ir sąiininget. 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Telman Ave. 
Tel. 927-3559

j vutę ir skanių užkandžių.
Vaišių metu narių pokalbiai

Pietų metu buvo buvo gana jaukūs, o kai skirs-'
en- 9 butų mūrinis. Labai geros pajamos. 

Dilelis butas savininkui. Geras inves
tavimas.

Koresp. Anna Condux i -------
: 3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 

------------ --- — pirkinys.

U M P 1 Didelis, gražiai įrengtas bungalow.
- . Nebrangus.

* i ŠIMAITIS REALTY

namuose.
Po susirinkimo' įvyko kalėdi

niai pietūs.
padėkota visoms moterims, ku- tesi, jų veiduose matėsi pa: 

, ’ rios šiems pietoms paaukojo la- kinimas.

lėJloms ir Naujais Metais šiais 
lietuviškas įstaigas, paremiant 
jas piniginiai: Naujienas, Sophie 
Barčus Radio valandėles ir Da
riaus-Girėno posto veteranus, 
kiekvieną po $35, o Shody Oaks 
paralyžiaus paliestiems vaiku-! 
čiams $25.
Valdybos ir Revizijos komisijos] 

rinkimai

bai skanius tortus.
Sekantis narių susirinkimas 

įvyks kovo men. 2 d 1984 m.
A. Kaly s

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

su šalčių, turėjome pora savaičių 
tikrą pavasarį, o gal truputi trum 
piau. Turėjome saulėtą orą, tem 
peratūrą 50-60 F, o vieną dieną 
net 71. Antra pusė sausio, kaip 
pranašaujama, bus arčiau nor
malios sausio temperatūros, tarp 
30-40 F.

NAŠLIŲ, NAŠLIUKIŲ IR 
PAVIENIŲ KLUBAS BENDRADARBIAUTOJAI

PREMIJOS JįE&AUS
Prižadėjau skirti Aušros me-j 

tų geriausiam rbį^r 
! premiją. Jeigu jury 
premiją paskirtų toki 
nui, kurio autorius bendradar
biauja su okupantu — premijos 
nemoku, •

Prieš pradedant valdybos rin
kimus buvo paklausta, gal su-Į 
tiks senoji valdyba dar vienerius ’ 
metus padirbėti. Visi kiti suti-j 
ko, tik atsisakė buvusi pirminiu- ' 
kė Anne Wiechecki. Jos vietoj, ; 
kaip pirmininkė bu vo išrinkta i 
Nellie Skinulis. ;

1984 m. valdybą sudarė šie klu ( 
bo nariai: Nellię Skinulis — pir
mininkė; Kazimieras Stukas —. 
vicepirm.; Antoinette Kalys — 
nut. rast.: Anna Condux — fin.;
rast. Mary Radžiikiuas — iždin.. 
ir Antoinette Kalys — koresp.

Į 1984 m. į Rėvizijos-K?siją sii- ,
tiko įeiti šie asmenys: Anna Ca- * praeito susiriksimo protokolą, 

kuris buvo priimtas be pataisų.
Valdyba pasveikino atsilan

kiusius nariu% linkėdama vi
siems laimingų Naujųjų metų.

_ j Antoinette Kalys' perskaitė

INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St 
TeL: 436-7878Našliu klubo susirinkimas įvv- 

ko š.m. sausio 13 d. Vyčių sa
lėje, 2455 W. 47th St.

Susirinkimą atidarė pirminin
kė Estelle McNamee 6:05 vai. 
vakare. Tylos valandėle buvo 
pagerbta mirusi narė Sophie 
Waickus, o jos šeimynai išreikš
ta užuojautą.

Į klubą įstojo du nauji nariai 
— Rose Londo ir Kazys Bal
kaitis. : ;

Estelle McNamee perskaitė

JOHN GIBAITIS
Advokatų’ įstaiga

6247 S. Kedzie Ave.
(312) 776-3700

For constipation relief tomorrow 
, reach for EX-LAXtonight. «

Ex-Lax helps restore your system’s own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight. 
You il like the relief in the morning. 
Chocolated or p “ 
“The Overnight

Read labd and folk 
directions.
C Ex-Lax, Inc., M2

Ils, Ex-Lax is 
Wonder? rC

CHICAGOS LIETUVIU ISTORIJOS

Homeowners Insurance

Chlrsj-rv,

68.00

JAV

SĖS

F. lapeli*. Agent 
ttOSVi W. 95th St 

Ever®. Perk, III.
60642 - 424-8654

ŽS44 West Xtrsej 
TeL HEpuMIc 7-1941

:ui $2,500 
komisija 

im romą-

Vędėja ir pranešėja S. Šmai- 
Žienė; garso technikas — P. šmai

Retiry PvbHc •*•. 
INCOM! TAX SERVICi 

059 i Maplewood, TeL 254-74M 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra- 

iymai ir kitokie blankai.

Simas Kašelipnis 
6937 S. Tahnian 
Chicago, IL 60629

Siuntiniai įLietuv^ 
ir kitus kraštui

P. NEDAI, 4059 Archer Avansu 
Chicago, III. '<0632. Tol?YA 7-59H

DR. ANTANO J. GUSENO RASTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gyly* 
tojo, viaaoitFenėe veikėjo ir rašytojo ataJmjwrmna.

Dr. A. Gvaae* — MINTYS IR DARBAI, 259 paL. liečia 19G 
metą bykfua, Jablonskio ir Totoraičio jauna* Ha 

suairūpininu________________ _____________

Dr. A. J. Gussea — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais_________________

Dr< X J. Gonen — AUK4TA KULTŪRA — 
ŽMONES. Kelionės po Europą Japūdžia 

Galima taip pat užsakyti paštu, atsionKAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti čeki: *—

Advokatas
GINTARAS P. ČEPtNAS

Darbo valaador Kasdien: nuo 
G vtL ryto Iki 6 vaL vakaro.

MkaA: auo 9 vaL r. Dd U vai d.
b pagal tadtarim^

XV vz V M Vr hjL

'-•s S

X.

SI

: Miko šileikio apsakymų knyga 
■ “Liucija” jau atspausdinta.

“LIUCIJA”

Don't Go Out Without It
AH Rob#* Froduca

QhrWon.n 23230

sey, Nellie Skinulis ir Bėrniee
Gintautas. c Į

Vaišėms paruošti štimininkės
kaip skelbia- — Nellie Skinulis ir Jenie Chin-

tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA ‘
|-7 6557 S. Tolman- Avenue
f. Chicago, !L 60629 <
" ’ t. ■> ■ ,_____ ■

434-9655 ar 737-imv

. Draugijos narių bei valandėlės 

.jėmėjų, klausytojų visuotinas 
susirinkimas numatytas kovo 12 
'dieną: pirmą valandą Arkansas 
Dank and Trust Co., Community 
Loom patalpose. Valandėlės išlai- 
kymo pajamų sukėlimui numa-

*
1983-metais Hot Springs Na

tional Park aplankė daugiau kaip 
5 milijonai turistų. Nauja tų 
metu turistinė atrakcija — ste- 

• bėjimo bokštas Hot Springs kal- 
~ ; ne atidarytas lankytojams bir-;4ytos dvi gegužines: pavasario - . . - , T^nnnzeho menesi, patarnavo 146,000 

turistams, kurie galėjo pasigro
žėti apylinkės vaizdais ir kaip 
reklamuojama — “pasitrinti su 
debesimis”. - »■ S '

Garsiomis Hot Springs mine.

gegužinė įvyks gegužės 5-tą die- 
jrą. o rudens, minint valandėlės 
pštuonerįų metų sukaktį, spąlio

Abi gegužinės bus Family 
^rke, netoli nuo aerodromo, 
■^gyiėtos dienrašty “The Senti- 
^ęJrRecord” kiekvieną' šeštądie. laimėmis voniomis.

autorius;
. paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

"Chicago's lietuvių istoriją
- (1869 tt: 1959 metai). . -

664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina SI 5.

Persiuntimas — $L

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS

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

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago. IL 60608

f knygų revizijos aktą. Knygos 
, buvo vedamos tvarkingai. Susi- 
‘ rinkimas aktą priėmė.
j 1984 m/ valdvba
1
* r

Estelle MdNįimee — pirm., 
; Bernice žemgutis — vicepirm., 
Į .Antoinette Kalys — rašt., Rose 
Didžgalvis — fin. rast., Anna 
Casey — kasininkė, Anna \Vie- 
checki — kasoš globėja,. -Vyto 
Abraitis — maršalka, ir Anna 
Condu.x — koresp.

Susirinkimas, buvo baigtas

NAUJAS LIETUVOS ŽEMĖ
LAPIS NURODO; XVin 

ŠIMTMEČIO SIENAS
Smulkiai paaiškina Lietuvos 

suskirstymus 18-ajame amžiuje, 
nurodo vaivadijų ribas,, sienas, 
vyskupijas, 1749 m. J. Nėprec- 
kio Lietuvos žemėlapis atstu
mus žymėjo Lietuvos myliomis, 
jos. .tame žemėlapyje. Aiškūs, 
Lietuvių . kalba, aiškinimai at
spausdinti viename Lpe su tuo 
ženįėlapiu. Vertingas mokslinis, 
kartografinis leidinys. Užsaky
mus priima S. Bernatavičius, 
1513 S. 48th Court, Cicero, Illi
nois 60650. Kaina tik septyni 
doleriai; Europon, Australijon 
tik atšuoni dol., nes į tolesnius , 
kraštus brangesnis persiunti
mas.^ • ’

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

kymai, 184psL Kaina S5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell 

Ave., Chicago, IL 60629.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

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

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

WINTER 
OVERCOAT, 
e - r-^ ęr~O *.

DRAUGIJA
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