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JŪRŲ DUMBLIAI GYVENA IR VEI
SIASI PO ANTARKTIKOS LEDAIS

DUMBLIAMS REIKALINGAS LABAI MAŽYTIS 
ŠVIESOS SPINDULĖLIS

WASHINGTON, D.C. — JAV 
jauni mokslininkai, ketverius 
metus tyrinėję Antarktikos gy
vūniją, tiksliai nustatė, kad 
dumbliai veisiasi su labai mažu 
šviesos kiekiu.

Kalba eina ne apie dumblą, 
bet apie dumblį (labai mažytį 
gyvūnėlį, gyvenantį ir besivei- 
siarttį po didžiausiu ledo klodu 
ir dideliame šaltyje). Dumbliai 
dažniausiai gyvena dumbluose. 
Kartais dumblas atsiranda- nuo 
dienas atgyvenusių dumblių. 
Dumblis yra ir ki tuose: vande
nyse, bet šį kartą kalba eina 
apie dumblius, šimtus, mėtų gy
venusius šaltuose Antarktikos 
vandenyse po storaisiais ledo 
klodais.

Kiekvienais metais tarptauti
nė mokslininkų grupė susirenka 
Buenos Aires uoste, jš -ten plau
kia Į Ugnies.žemę,o vėliau plau
kia ' į' Antarktikoš~saias, kur 
randa Amerikos mokslininkus, 
jaunus vyrus ir moteris, tyrinė
jančius banginių ir žuvyčių gy
venimą. Jie tyrinėjo ir dumblių 
gyvenimą. Pirmiausia jie nusta
tė,. kad dumbliai gyvena ne tik 
šaltame vandenyje, bet "ir po le
dais. Gyvena ne- tik saulės nu- 
šviečiamame vandenyje, bet ir 
šimtus mėtų ledais’ dengtame 
vandenyje; .gyvena ledo pakraš
čiuose ir tamsiame, ledais deng
tame’vandenyje. Kelios institu
cijos remia šiuos mokslininkų 
tyrinėjimus, bet prie dumblių 
gyvenimo tyrinėjimo daug pri
sideda National Geographic So
ciety.

Mokslininkai nustatė, kad An
tarktikos jūrų dumbliai gyvena 
ir veisiasi, jei gauna vieną de
šimtadalį vieno nuošimčio sau
lės šviesos. Dumbliai nesiveisia, 
jei visai saulės šviesos negauna, 
bet jei gauna bent vieną mažytę 
saulės spindulio šviesos dalely
tę, tai dumbliai gyvena ir vei
siasi.

Mokslininkams teko pragręžti 
18 pėdų storio ledo sluoksnį, 
pasiekti vandenį, rasti dumblius, 
nustatyti saulės spindulio švie
sos kiekį, pasiekiantį dumblius 
ir tiksliai nustatyti jų gyvenimo 
sąlygas. Mokslininkai tvirtina, 
kad šių faktų nustatymas pa
veiks mokslininkus keisti savo 
nuomones apie dumblių ir kitų 
gyvių gyvenimą. Visose jūrose 
daugelis gyvūnų gyvena vien 
dumbliais.

1,500 pedy banga 
užliejo 500 žmoniy

JAKARTA, Indonezija.— Ne
toli Jakartos nugriuvęs į jūrą 
kalnas sukėlė miržiniško didu
mo bangas, kurios toli nuo tos 
vietos keturis pajūrio kaimus su 
daugiau kaip 500 gyventojų už
liejo ir po smėliu palaidojo.

i
Brig. gen. Dading, tos srities ' 

karinis komendantas, paskelbė, 
kad nugriūdamas Gunung Ve- 
rung kalnas sukėlė 1,500 pėdų 
bangą, kuri 150 mylių per va
landą greičiu pasiekė salą ir at
sineštu smėlių palaidojusi ketu
ris kaimus su gyventojais, su
pylė milžiniško didumo balto 
smėlio paplūdimius. Gamta pa
rodė, kaip kartais gaminami ža
vingieji pietinių jūrų pliažai.

Grįžimas į kaimus 
irnauiasproblemos

WASHINGTON. — Higienos 
ir sveikatos globa nebuvusi pa
tenkinama ligi šiol, o dabar 
virsta problema, žmonėms iš 
miestų pradėjus migruoti atgal 
į kaimus.

Agrikultūros departamnto stu
dija rodo, kad naują problemą 
pradeda sudaryti pensininkų 
bendruomenės (retirement com
munities) kaimų aplinkoje, kur 
tebejaučiamas medicinos aptar
navimo trūkumas.

Raporte rašoma, kad prie
miesčiuose ir užmiesčiuose kiek
vienus. 100,000 gyventojų aptar
nauja 157 daktarai, bet “kaimų 
srityse” vos 71, o specialistų dar 
visu trečdaliu mažiau.
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Amerikos septinto laivyno kapitonai gavo įsakymą rinkti pietų Azijos 
vandenyse laivuose rastus Vietnamo tremtinius.

JAPONAI NUTARĖ NEĮSILEISTI LAIVAIS 
_ PLAUKIOJANČIU VIETNAMIEČIU

tinės santvarkos ir žmogaus tei
sių. Tokios pačios politikos JAV 
laikėsi Irane. Nikaragvoje. Ro- 
dezijoje ir kitose vietose.

Ne visur galima demokratinė 
santvarka. Ne visur yra pakan-

Komisija energijai

_ WASHINGTON. D.C. — Pre^ 
zidr ntas, pasitaręs su Kongreso 
vadais ir abiejų -^^rriji’I lyde
riais, planuoja Wa.iytr galingą 
komisiją ' .orgijos reikalam'- 
tvarkyti, l’ą komisija tu r s pa
tvirtinti Kongresas •

Prezidento siūlomoji komisija 
centre spręs pačius svarbiausius 
energijos klausimus, bet suda-

tų laivais ^karnai jėgų tai santvarkai įvesti,urytos vietos" komisijos energi-

RENGIASI SVARSTYTI KLAUSIMA
JUNGTINĖSE TAUTOSE ■

IZRAELIS SUTIKTŲ AIŠKINTIS TIKTAI ' 
SAUGUMO TARYBOS POSĖDYJE

WASHINGTON, D.C. — Pra
eitą sekmadienį ir pirmadienį 
pravesti Izraelio bombardavi
mai pietų Libane ir užmušimas 
bei sužeidimas didelio nekaltų 
žmonių skaičiaus -Libane įgšau- 
kė dideli pasipiktinimą Jungti
nėse Tautose ir pačiame Wash
ingtone. Valstybės Departamen
tas pasmerkė Izraelio nutarimą 
bombarduoti pietų Libane esan
čias pozicijas, nes jis kenkia nie
ko dėtiems libaniečiams.

Pataria iš anksto nusta
tyti termestatus

WASHINGTON, D.C. — Pre- 
, zidentas Carteris pataria vi-
< siems krašto gyventojams iš 
anksto nustatyti termostatus, 
kad žiemos metu nereikėtų 
naudoti tiek alyvos ir dujų. Iki 
šio meto buvo prašoma termo
status žiemos metu nustatvti 
ne aukščiau 72' F. Dabar pata
riama juos nustatyti iki 68 laips
niu. Valdžios įstaigų termomet- 
rai anksčiau siekdavo 80'. tek
davo atidarinėti langus ir duris, 
kad nebūtų taip karšta. Jeigu 
kas šaltai jausis prie 68 , tai ga
lės užsidėti megztinuką.

Energijai taupyti ir vasaros 
metu taipgi prašoma termosta
tus nežemiau 70', kad vėdinimo 
sistema nedirbtų pilnu tempu. 
Vienu žodžiu, siekiama gauti 
gyvėntD'ių~kcroperacrįus' kovoje -Hnys--antradienio rytą Įsiveržė

Valstybės sekretorius Cyrus 
R. Vance, prezidentui Caltoriui 
pritariant, įteikė protesto notą 
Izraelio vyriausybei ir patarė 
daugiau nebombarduoti pietų 
Libano. Sekretorius Vance visą 
atsakomybę dėl Izraelio bom
bardavimo primeta Izraleio vy
riausybei.

TEL AVIVAS. Izraelis.—Gink
luotas Izraelio kariuomenės da-

prieš energijos krizę.

bas Ap., Aušra, Manigirdas.
Saulė teka 5:23, leidžiasi 8:17.
Šiltas, lis; po lietaus — atvės.

Vietnamo ir Kinijos 
santykiai karingi

Kinijos oficiali žinių agentūra 
Xinhua pirmadienį pranešė, kad 
sekmadienį Vietnamo kareiviai 
pradėję šaudyti per sieną į Ki
nijos pusę, užmušdami ir su- 
žeisdami (nepasakyta kiek) Ki
nijos valstiečių ir išprovokuoda
mi Kinijos atkirtį ginklais, bet 
nei žodžio apie to atkirčio re
zultatus.

“Jie (Vietnamo kareiviai) 
lengvais ir sunkiaisiais kulko
svaidžiais apšaudė du kaimus, 
užmušdami ir sužeisdami po ke
letą žmonių ir sugriaudami ke
letą trobesių”, paskelbė Xinhua.

Buvo daryta pastangų ginčą 
dėl sienų (dėl ko praeitą pava
sarį net karas buvo kilęs) iš
spręsti derybomis, bet abiejų 
šalių taikos delegacijų vadai 
pareiškė, kad jokio deryboms 
galo nematyti.

— Maine valstijoje yra daug 
salų, bet ten nėra salų savinin
kų, nes ‘jos priklauso visiems. 
Nuosavybės dokumentai nie
kam neduodami.

— Kalifornijos gubernatorius 
Brown tariasi su liberalais, kad 
galėtų organizuoti savo rinki
minę kampaniją. . -n-,.

SEKRETORIUS CYRUS VANCE GINA PREZIDENTO 
. CARTERIO UŽSIENIO POLITIKĄ

TOKIJO. Japonija. — Japonų 
atstovai Tokijo konferencijoje ir 
Ženevoje yra daug girdėję apie 
vietnamiečius, jau kelinti me
tai plaukiojančius įvairiais pie
tų Azijos vandenimis. Vis dėlto 
vyriausybė nutarė
plaukiojančių vietnamiečių ne
įsileisti.

Japonijos vyriausybė nežino, 
kas tuos vietnamiečius verčia 
silpnais laiveliais mestis į jūrą 
ir ieškoti pragyvenimo kitur. 
Daugelis jų gali būti politiniai 
tremtiniai, negalį pakęsti naujos 
santvarkos, bet taip pat gali būti 
ir planingai užsienin varomi 
jauni vyrai ir moterys visai ki
tokiais sumetimais. Japonai įsa
kė savo laivams jūroje rastų 
tremtiniu laivuose nevežti i Ja- 
ponijos uostus.

PRITARIA PREZIDENTO 
CARTERIO POLITIKAI

WASHINGTON. D.C.— Vals-

tybės sekretorius Cyrus Vance 
pareiškė, kad jis pilniausiai pri
taria prezidento Carterio poli
tikai.

Prezidentas Carteris stengiasi 
stiprinti demokratiją Trečiaja
me pasaulyje (Trečiojo pasaulio 
valstybėmis skaito visas tas vals
tybes, kurios neįeina į JAV ir 
Sovietų Sąjungos įtakos sferas). 
Kur tik turėjo progos, preziden
tas rėmė tautų laisvę, nepri
klausomybę ir demokratinę san
tvarką. Ta santvarka yra pasto
viausia, ir ji daugiau gerbia 
žmogaus teises, negu kitos san
tvarkos.

bet prezidento Carterio politika | jos klausimus spręs vietoje, 
tiksli, kol kas nenurodys tiks
lesnės ir geresnės.

i

JAV valstybės departamentas 
patarė prez. Somozai taikytis su 
kitomis grupėmis ir padėti pa
grindus demokratinei santvar
kai. Kai pasirodė, kad Nikarag
voje joks susitarimas tapo nega
limas, tai JAV ambasadorius 
patarė prezidentui Somozai at
sistatydinti,, ir leisti, pačioms 
partijoms .susitarti dėl demoted į

$306 už unciją aukso
ŽENEVA. Šveicarija. — Pra

eitą penktadienį už aukso unci
ją mokėjo $299, o antradienio 
rytą baikai mokėjo po virš $306 
už aukso unciją. Doleris nukrito 
todėl, kad prezidentas Carteris 
nesiima skubių priemonių dole
rio vertei atstatyti. Prezidentas 
žada imtis priemonių gazolino 
importui sumažinti, bet jis kon
krečių priemonių nesiima.

Japonai taip pat tikėjosi iš 
prezidento daugiau energijos, 
bet jos neįžiūri, todėl ir Tokijo 
rinkoje doleris krito.

— Biznieriai ir valstybės vy
rai bijo, kad gangsteriai nepra
dėtų naudoti atomo bombas už
puolimams daryti. Tvirtinama, 
kad nedidelės bombos nesunku 
pagaminti.

Išveš Amerikos

WASHINGTON, D.C. — Vals
tybės Departamentas praneša, 
kad iš Afganistano šiomis die
nomis išveš apie šimtą įvairių 
Amerikos įstaigų tarnautojų ir 
jų šeimų.

Sekretoriaus pavaduotojas H. 
Carter praneša, kad dabartiniu 
metu bus daug saugiau išvežti 
tarnautojus.
. Paskutinėmis dienomis Kabu
le buvo įvykdyti keli teroristi
niai: aktai. Hodding Carter ne- 
paaiškfno, k M Jcą Kabule žudė,

Nori teisti Somoza
MANAGUA. Nikaragva. — 

Naujai sudarytoji vyriausybė 
rengiasi prašyti JAV vyriausy
bę išduoti jiems buvusį Nika
ragvos prezidentą Anastasio So- 
mozą. Niekas nemano, kad JAV 
išduotų sandinistams buvusį 
prezidentą, nes jis paklausęs 
JAV ambasadoriaus, sumažinę 
kovas pačioje Nikaragvoje.

JAV ambasadorius ragino jį 
atsistatydinti ir leisti patiems 
Nikaragvos gyventojams tvar
kyti savo reikalus. Sandinistai 

ROMA. Italija. — Vatikanas tvirtina, kad nusikaltėliai bus 
praneša, kad popiežius Jonas 
Paulius II atvyks Amerikon šį 
rudenį, kad jam nereikėtų būti 
Amerikoje prezidentinės kam
panijos metu. Jeigu Amerikon 
atvyktų laike rinkiminės kam
panijos. tai jo pareiškimai galė
tų būti kreivai interpretuojami.

Komisija turėsi prisilaikyti 
Baltųjų Rūmų nurodytų taisyk
lių. kad galėtų vykusiai taupyti 
ir suktų visus- pramonės ratus.

Popiežius atvyks rudenį

Popiežius trumpam vizitui 
rengiasi sustoti Airijoje, kad 
spalio pradžioje jis galėtų būti 
Amerikoje. Bus Washingtone, 
New Yorke ir Chicagoje.

Bestijos visur tokie
ISLAMABADAS. Pakistanas. 

— Trys iš keturių piktadarių 
nuteisti ir sekmadienį pakarti 
už šveicarų jaunavedžių poros 
nužudymą. Policijos pranešimu, 
keturi piktadariai pasekė me
daus mėnesį atostogaujančių po
rą iki saugios vietos, atėmė iš 
jų pinigus ir aukso žiedus, iš
prievartavo jaunąją žmoną ir 
abudu užmušę pakasė Pesha* 
waro kalnų snieguose. Ketvirta
sis niekšas pakartas sekančią 
dieną, pirmadienį.

— Valdžia planuoja pirkti tik 
mažai gazolino vartojančius 
automobilius.

i

teisiami ir baudžiami, bet Ni
karagvoje niekad neatsitiks tai. 
kas dabar darosi Irane.

Italu laivas pasirinks 
tremtinius

SINGAPŪRAS. — Italų karo 
laivas, važinėjąs Indijos vande
nyse, 
kymą 
vuose 
tremtinius.

gavo is vyriausybės įsa- 
pasirinkti ilgiausiai lai- 
gyvenančius Vietnamo

Italai turi žinių, kad dabarti
niu metu įvairaus dydžio laive
liuose plaukioja apie 10.000 
Vietnamo tremtinių, kurie ne
turi teisės išlipti salose ir apsi
gyventi jose. Jeigu jie grįžtų Į 
Vietnamą, tai dabartinė valdžia 
juos sunkiai baustų. Tremtinių 
tarpe yra tokių, kurie karo 

pradžioje pabėgo iš- Šiaurės 
Vietnamo.

— Sen. A. Stevens apgailės-1 
tauja, kad prez. Carteris visai ‘ 
neturi galios instinkto. .

Beginąs prarado dalį 
regėjimo

TEL AVIVAS. Izraelis. — Iz
raelio premjeras M. Begin pra
rado dalį regėjimo. Manoma, 
kad bus paveikęs krešulys, ras
tas smegenyse. Gydytojai turi 
vilties minėtą krešulį ištirpdinti 
ir ištraukti iš kraujagyslės.

~ Gydytojai pataria niekad 
nevartoti daug druskoš.

penkis kilometrus į pietų Liba
no demarkacijos zoną; apsupo 
viena kaimeli ir iškrėtė visus to v
kaimelio gyventojus ir namus.

Izraelio kariai nieko Libano 
gyventojams nedarė, bet vieną 
narna, kuriame rado didoka kie- 
kį sprogstamos medžiagos, su
sprogdino ir sudegino, prieš tai 
visus namo gyventojus išvedus 
laukan? į -f

Izraeliu kariai, neturėdami 
įrodymų, kad name buvusieji 

; gyventojai būtų dalyvavę įsi
veržimuose į Izraelį, namą su
degino. bet gyventojams nieko 
nepadarė. Izraelio karo dalinys, 
atlikęs savo misiją, grižo atgal 
i Izraeli, v

NEW YORK N.Y. — Izraelio 
vyriausybė yra informuota apie 
Libano vyriausybės. Sirijos ir 
kitų arabų valstybių pastangas 
apskųsti Izraelį Jungtinėms 
Tautoms dėl bombardavimo pie
tų Libane ir padarytos žalos ne 
tik žmonėms, bet ir gyventojų 
turtui. Arabų valstybės mano, 
kad Izraelio ruošiamus užpuldi
nėjimus verta išnagrinėti iš pa
grindų ir tuojau jiems uždrausti 
tokias karo ekspedicijas ruošti.

Izraelio atstovas tuojau pra
nešė. kad Izraelis šio klausimo 
Jungtinu Tautų asamblėjoje 
visai nesvarstvs. “ *-30115 yra Įsi* 
tikir 
1 ' •' . ..
asamble ai. bet Jungtinių Tautų 
Saugum< tarybai. Jeigu taryba 
susirinks posėdžio ir norėtų Iz
raelio poziciją išgirsti, tuomet 
Izraelio atstovai galėtų.tai pa
daryti. Bet Izraelio atstovai neis 
į Jungtinių Tautų asamblėją ir 
nieko ten neaiškins. Bė to. Iz
raelis protestuoja prieš ši$ klau
simo perkėlimą kitur, kada jis 
gali būti svarstomas Ūktai Sau
gumo taryboje.

Diplomatai spėlioja, kad sau
gumo taryboje Izraelio atstovas 
galėtų ne tikt Išdėstyti Izraelio 
poziciją, bet dar. _ sustabdytų 
propagandą.

•?.d šitas klausimas pri- 
ne Jungtinių Tautų
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Puikiosios vasaros dienos mein,
šešėlį klodami šlaitu,

Ant medžio lapai kuždąs su zefyrais, 
tankme ir žalumu jie savo gyrės.
Zefyrams štai kaip jie kalbėjo:

“Ar ne tiesa,
Kad mūs grožiu pašlaitė puošiasi visa?
Kad medis garbanas iš mūs gi paveldėjo!
Ar ne dėl mūs jis toks didingas ir puošnus ? 
Ir iš tiesų, kuo būtų jis be mūs?
Kiek mums priklauso čia garbės?
Mes galim pasigirt be nuodėmės.
Ar ne iš mūs piemuo, o ir keleivis
Pavėsį nuo kaitros čionai atranda gaivų ?
Nejau ne mes grožiu savuoju 
Piemenaites čion šokiams atviliojau!? 
Tarp mūs net ir lakštingalai patinka; 
Ji ryto, vakaro čia aušrą pasitinka.
Nagi ir jūs, zefyrai, susiprato! —
Beveik nesiskinat nuo mūs — čionai papratot”. 
“Ir mums reikėtų ačiū čia pridėt!” — 
Nedrąsūs žodžiai žemėje girdėt. —

. "Kuris akiplėša sakyti šitai ryžtas, 
Ir kas tokie jie būt galėjo, 
Kad įžūliai taip atsiliepti drįsta?’’ — 
Medžiu jo Lapai nuplepėjd. —

“Mes esam tos, —-
•' Iš požemio kartos

■ Atliepia ne viena, —
Kurios tamsybėj vienumos 
Čia; žemės, besirausdamos, 
Martinam jus. Nejaugi naujiena? 
Mės — šaknys medžio, ant kurio paskirta 
Puikaut ir jums, kai jis pažysta.
Puikaukit, bet atminkit mūsų - jūsų skirią 
Kad su pavasariu ir lapas naujas gimsta, 
0 jeigu šaknys žemėje nudžiūtų, 
Nei medžio ir nei jūs nebūtų”.

• po vestuvių.
Ii Kai jį paklausė, ar jis ieško 
buvusios žmonos-dėl to. kad sut- 

į varkytų skyrybų formalumus, 
jjlielis atsakė: . J

— Apsaugok, Viešpatie! Aš 
tik maniau, kad būtų labai mie
la, jeigu kartu su ja atšvęsime 
mūsų vestuvių 25 metines.

* * * r.
Tinkamas vardas

Prie besišypsančios kasininkės 
banke priėjo aptukęs popas ir, 
tarė:

— Duok man čekių knygutę,
kvaile tu. ,

Išgirdusi save taip vadinant, 
kasininkė nubėgo pas vęilėją 
skųstis. Atėjo’ vedėjas ir paklau
sė klientą:

— Kaip tamsta pasakei ma
no kasininkei,

— Pasakiau: “Duokman če- 
čių knygutę, kvaile tu”.

Įsižeidęs vedėjas atžagarias 
pasitraukė, bet kasininkei liepė 
paklausti, kaip to kliento pavar
dė. Kasininkė pasiklausė, pasi
tikrino einamąją sąskaitą, nu
bėgo pas vedėją ir pasakė-

— Kiek jis turi pinigų?
— Pusantro milijono.
— Vedėjas trinktelėjo kumš

čiu į. stalą ir sušuko: | — Matai, Tėve, mūsų žygis į
— Duok jam greičiau čekių 

knygutę, kvaile tu.

(J. A. Krylovas, PASAKĖČIOS, 103 pasakėčių 
rinkinys, gaunamas Naujienose, kaina -H).

(žmonių pasakėlė)
Pelėdos dukters vestuvės

ir

Pasikalbėjimas 
Maikio 
su Tėvu

mažųjų kalba

iliustruotus

pagydė ūkininką. Kai ūkininkas 
jau galutinai pasveiko, gydyto
jas aplankė jį ir sako:

—• Ną, brangus Mišelį, ar tu 
nežadėjai man paišelio, jei tave

Pelėda išperėjo vaikus 
džiaugiasi, kad jie labai gražūs. 
Buvęs kur nebuvęs — vanagas 
pagriebė vieną pelėdos vaiką ir 
nusinešė. O pelėda nebežino, kio nepatogaus pirminimo, ūki- 
kaip džiaugtis, šoką ir rėkia:

— Gražų suivėriiną be 
gds ima!

Pelėda manė, kad jos 
ištekėjo už vyro

Mažieji turi savo žodyną. Jisi 
via bendras visiems kūdikiams: 
ir aukštaičiams, .ir žemaičiams, 
ir džūkams, ir suvalkiečiam > ar 
panemunieėiams. Skautų Aido 
gegužės nr-, humoro skyrelyje 
“Pro palapinės plyšį”, 
din tas Mažųjų Vaikų 
su paaiškinimu:

Vaikai, pradėdami

Draugo” namus nesėkmingas. 
Misija supliuško. Mum nei durų 
neatidarė! Barškinom į vienas 
duris — nieko, beldžiam į kitas 
— nieko. Žiūrim pro langą, ar 
nebus koks maras užėjęs ir tada 
balsas už lango- šūktelėjo: “Get 
lost you bums!” Net lietuviškai 
su mumim nekalbėjo! Tartum 
mes ne lietuviai. .

— Gal mes, Maiki, negeru lai
ku barškinom? Gal jie tada mel
dėsi? Gal kam nereikia šlaunis 
glostė, kaip tas žydukas “Strip- 
tyzp” autorius? Juk tai šventi 
vyrai, šventi, nors Dievulio nu- 

j skriausti nepilnai išsivystę.
— Tai tu, Tėve, juos užtari?
— Užtariu, Maiki. Juk jie ne 

patys save tokiais sutvėrė Gal 
Dievas buvo pyktelėjęs? Gal tė
vas ar motina buvo kuomi pra
sikaltę ir pagimdė netikrais vy
rais? : Gal pikta :• dyasia išsuko

atspaus • 
Žodvnas V • '

paso-

duklė

Netikusi kaina

Nervu ligų sanatorijos 
torių aplanko pažįsta nūs 
klausią, kaip jam sekasi darbas.

— Labai gerai, — sako direk
torius, — tik tunu bėdos su vie
nu, kuris jau visa savaitė užsi
spyręs siūlo man pirkti šv. Pet
ro' baziliką.

direk-
ir

bus baigtas reikalas.
— 1 aįgi, pirkčiau. Bet kad jis 

užsiprašo dvigubai.

ABU PASVEIKO

Miesto gydytojas

Trūkčiodamas pečiais del lo-

ninkas atsakė:

. kalbėti,' 
deda pastangas ištarti žodžius 
taip, kaip jie girdi. Bet kadangi 
jų liežuvis Jar “kliba”, tai jiems 
ne visados gerai sekasi, štai tos

MODERNUS SAPNININKAS
iPagal seną lietuvišką sapnininką, o , 

(Tęsinys)

ŽENKLUS ant dangaus matyti reiškia permainą 
žemėje arba pasaulyje. Gauti pasižymėjimo ženklą ar
ba žymenį — garbė.

ŽIBUOKLES žydinčias matyti — džiaugsmas ir 
laimė, jas uostyti — linksmybė. Nuvytusi žibuoklė reiš
kia nelaimingą meilę, prašydėjusi — dingstančią arba 
praeinančią meilę. Daug žydinčių žibuoklių —z didelė 
laimė. ' . * 1 .

ŽIBURIAI bei iškilmių šviesos reiškia džiaugsmą, 
užgęsinti — liūdesį ir verksmą.

ŽIEDAS yra meilės ir ištikimybės simbolis. Žiedas 
su deimantu reiškia kvietimą vedyboms. Žiedą pamesti 
—liūdesys ir nepasisekimas meilėje, jį rasti —džiaugs
mas ir laimė. .

ŽIEMA reiškia kokio nors daikto ar dalyko trūku
mą ar nedatelių. Žiemą krintantis sniegas reiškia ar
timo asmens mirtį.

ŽILUS PLAUKUS sapnuoti ar juos turėti — gar
bų, matyti žilą asmenį ar su juo kalbėti — būsi pakvie
stas į gerą draugiją.

ŽINGEIDŽIŲ būti reiškia: vyrams pajuoką, mote
rims — apkalbas.

ŽIOGAS reiškia nelaimę ar ligą.
ŽIOVAUTI yra negerai, nes reiškia nesėkmę per 

savo žioplumą ar neapsižiūrėjimą.
ŽIURKĖS reiškia piktus ir paslaptingus priešus, 

kurie dedasi ar vaizduojasi draugais.
ŽMOGŲ sapne matyti yra gerai: viskas tau puikiai 

sekasi, su juo geruoju kalbėti — didelė laimė, o piktuoju 
— kas nors bus negerai, žmogų ar žmones juodai apsi- ’

— Žinoma, pone daktare, aš 
nepamjišau lo pažado, bet kad 
ir paršelis pasveiko . - .

¥ £ • *

Vairavimo pamoka
Vyrąs moko žnidną vairuoti 

automobilį Žmona atsisėda prie 
vairo ir klausia; - ■

— Ką aš dabar turiu daryti?
— Labai paprastai. Kai pa

matysi žalią šviesa — važiuok, 
rauddną šviesą — lauk. Kai ma
no veidas Lūs baitas kaip drobė 
— spausk stabdžius.

Ne visai taip
Į vedybinį biurą Covęntryje. 

Anglijoje, kreipėsi pilietis, pra
šydamas surasti jo’žmoną.

Su ja jis išsiskyrė prieš 25 valgis

kalbos trumpas žodynas. 
Antis — atis 
arklvs — kuzi ūkas * T
bjaurus — vi.au 
Kolis — ‘ioiis 
luona — aiunė 
dvokia — ic 
grižus — coca 
kiaušinis — kokus 
laukan — piru 
mėsa — pepė 
mušimas - pnmpuiu 
obuolys -- bubąs 
pinigai — dzindzin 
paukštis — pu liukas 
šalta — žiužiu 
šiltą.,— ątalą 
Skauda — popa 
šuo — ei neis 
nėra br.ba

ncmncin
sėkmingai metus, praėjus trims dienoms važiuoti — dyyyy,

juos iš tikrojo kęiio ir padarė 
nedraugingais? j .
būt daug.

— Jei taip, Tėve, mum nebu
vo ko eiti prie jų.

— Bet jie, Maiki, erzelius ke
lia, šmeižtus sudarinėja ir gerus 
žmones įžeidinėja. Jie suklaidi- 
no ir Br. Kv„ kurį tu ir-aš_ger~ 
bėm, su viltimi turėti garbingą 
literatą. Dabar tas Br. Kv. tapo 

: dygliu ramių žmonių draugijo
je. Juk tai nuostolis. Juk tu ir 
aš norim, kad jis gržtų prie tos 
dvasios, kuri maloniai kugžda 
keturiuose “Mūsų Lietuva” to
muose. Juk yra gaila nusipel
niusio žmogaus.

— Taip. Tėve, žmogaus gaila, 
bet širšės — ne. Kada žmogus 
pasiverčia širše ir kandžioja ki-
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tus — tokio negaila.
— Gal ir taip, Maiki, bet aš 

galvojau ir dabar galvoju, kad 
žmogus yra pataisomas, kaip 
mašina, tik reikia rasti sugedu
sią gyslelę ir pakeisti nauja 
gyslele.

— O jei ne gyslele, Teve, bet j rengusius matyti — negerai, nes reiškia artimo asmens 
mirtį arba sunkią ligą, muštis su laukiniu žmogum t- 
visokiariopai geras ženklas, kalbėti ar valgyti su pažį-

— Gerai, sakai, Maiki, tų i štamais—pasisekimas sumanymuose ar darbuose. Žmo- 
daiktų nepakeisim... Bet ar ži-jnes gaudyti — nelaimė bei įvairūs rūpesčiai, matyti

žmones su barzdomis yra rūstybė, kuri tampa juoku ir 
tų žmonių pajuoka. Linksmi žmonės reiškia laimingas 
dienas, nusiminę ar liūdni —nelaime. V' \

ŽODYNĄ žiūrėti ar jį studijuoti, reiškia ' Įvairius 
priešingumus ir prieštaravimus.

ŽEMĖ reiškia neturtą, jos želmenį matyti — liga, 
tačiau žalią žolę matyti ar ant jos vaikščioti —gera svei
kata ir ilgas amžius.Vaistinės žolės reiškia išmintį ir ge
rą pelną, jas vogti — išgąstis ir nuostoliai.

■ žUVYS^dideiė reiškia turtą, ■ mąžSs —'nustplius,,p 
tiems, kurie jas gaudo — suvedžiojimą ir apgaulę, d gi
minėms—ligą.Mirusios žuvys reiškia ligą ir tuščias viltis 
bei svajones. Jei žuvis plaukioją jūros vandenyje —..lai
mė, sugauta tinkle — tuščia svajonė, gąudyti žuvį ran
komis — blogi Įpročiai ar sapnai.. “

ŽVAIGŽDĖS danguje matyti — džiaugsmas, jas la
bai ryškiai matyti — laimė, krintančias — liūdesys iš- 
blyškusias — neaiški ateitis, žvaigždė su uodega — 
vedybos. . 1 .

ŽVAKĖ deganti reiškia atpildą už gerus darbus, už
gesinta — kalėjimas, lajinė — turtingas gyvenimas, vaš
kinė — dvasinė palaima, aiškiai deganti — džiaugsmas, 
vos smilkstanti — liūdesys. Jei žvakė pati pradeda vėl 
šviesiai degti — didelis džiaugsmas.

ŽVĖRYNĄ sapnuoti yra gerai, nes reiškia Įgijimą 
turto. - —V ;

ŽVĖRIS matyti — pažeminimas ir rūpesčiai, 
kovoti su jais — nelaimė, būti jų užpultu — nesunki 1L 
go, girdėti juos riaumojant — kančia. Būti su žvėrimis 
geruoju ir juos maitinti, reiškia turtą ir pažintį su gar- - 
bingais asmenimis.

ŽVIRBLIS reiškia koliojimąsi ir nesantaikąs, daug 
žvirblių — dideli barniai.

ŽYDĄ ar žydaitę matyti reiškia naudą ir laimę, su 
žydu draugauti — pinigai.

ŽIRKLĖS reiškia apkalbas, suvedžiojimą ir nesėk
mes šeimoje bei su moterimis..

ŽIRNIAI reiškia ligą ar kitą blogybę ir ašaras, bet 
juos rinkti yra nauda.

(Pabaiga)

širdis ar galvos smegenys suge
dę, juk tų daiktų nepakeisim 
kitais.

nai, kad ir marijonų brolija yra 
širšių lizdas? Ir marijonai tokių 
širšių lizdu buvo nuo pat pra
džios. Tai nesugyvenami žmo
nės. Ypač jų spauda nesugyveno 
su pasauliečiais ir kitos krypties 

, spauda. Vargas su jais, ar ne?
— Taip, Tėve, su tokiais žmo

nėmis vargas, ypač, kada jie { 
pašventinti, šventumo priedan
ga jie pasivėlina niekinti kitus. 
Jie ieško sau_ pritarėjų tokiuose

j; r. I frontuose, kur smala verda. Pa-Prięząscių . gali. prastas žmogelis jaučia savyje 
kuklumą, žino savo vietą visuo- 
menėje, bet pašventintasis nu
duoda esąs šventojo įpėdinis ir 
elgiasi kaip tikras šventasis. To
kiu dirbtinu gyvenimu gyvena 
ir mūsų marijonai. Gaila, bet 
tai~faktas.

— Maiki, tu čia gerai pasa
kei. .. Su marijonais tikro sugy
venimo nebuvo ir nebus. Tik 
frontininkai, fronto bičiuliai 
randa prieglobstį marijonų spau
doje. Tačiau atsivertimo viltis 
neduoda man ramybės: norisi 
eiti prie jų ir maldauti, kad jie 
užmirštų šventumą ir atsiverstų 
prie kuklumo.

— Aš, Tėve, tai misijai pri
tariu.

MAGARYČIOS

ekonomiją vienas 
pavadino gyveni- 
kurie dar nėra ai'

e Kredito 
ekonomistas 
m u iš pinigų, 
spausdinti.

e M i kvtparkietis - pareiškė: 
“Mano namai yra: kaip laivas, 
kurio L; pi tanu t-š esu”. Jis pa- 
miršo pasakyti, kad vairavimo 
komitetą sudaro žmona ir vai
kai.

e Niekas nėra taip reformuo
tina, kai)> kitų žmonių elgsena. 
Būti geru yra kilnir, bet dar kil
niau ir miriau vargo yrrr pamo
kyti kitus kilnumo. Jei sakai tie
są. tai gali pamiršti ką pasakei. 
(Mark Turin).

o Kareiviai kovoja, <> kąra-

Pusė tiesos yra vis.;s melas (Žy
dų priežodis). Kas nori išmokti 
meNtis, tas turi (Jaukti į jūrą 
(Ispanų patarlė). Mokytojai ati
daro duris, tik Jūs patys pro jas 
turite jei i i (Kinų išmintis).

• Jumisaras Aiųh'^Jironiy 
ko pareiškė, kad didžiausias 
SALf JI siiljitiis, taigi ię lai-

kos, priešas yra .JAV senatas. Į 
tai sen. Howard Baker švelniai 
atsakė, kad “Senatas pareikš 
savo valią ir Amerikos Respub
lika gyvuos ir bujos be patari
mų iš Rusijos”. Sen. Barry Gold
water pareiškimas buvo stipres
nis: “Aš ne velnio nepaisau ka 
lietkoks rusas sako apie JAV

kva sen. Byrd jis patarė: “Pasa
kyk Gromykai, tegul jis eina į 
pragarą”. Tiksliausiai išsireiškė 
naujienielis Juozas šmotelis pa
reiškimu JAV raudoniesiems: 
“Tegul jie eina į peklą su savo 
Leninu”.

Padangių 
krintant link žemes ir laikraš- 
šlams apie tai vis rašant, vie
nas Spokane miesto prekybinin
kas padarė gerą biznį. Jis paga
mino ir pardavinėjo sportinius 
marškinius, žinomus T-ciiirts 
vardu, su lokiu užrašu: “Ofieial 
C.S. Government Skylab Tar
get”. Jis pirkėjams aiškino, kad 
jie apsaugos nuo krintančios ra
ketos, nes valdžia niekuomet ne
gali pataikyti į užsibrėžiu taiki
nį. Jei kartais pataikytų, tai 
prekybininkas žadėjo nukentė
jusiam gražinti pinigus ...

' Sigutė Paailylė

f
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Detroito naujienos AMAZING!
Dariaus Girėno škridmo

prisiminimas.

Dariaus ir Girėno Klubo Val
dyba kas melai prisimena tra
giškai žuvusius lakūnus Stepo
ną Darių ir Stasį Girėną ir jiems 
prisiminti suruošia nors ir kuk
lų pagerbimą, šįmet jų prisimi
nimas prasidėjo' radijo bango
mis liepos 15 d. ALE Radijo Klu
bo vedėjas ir pranešėjas K- Go
gelis perskaitė Dariaus ir Girė
no paliktą testamentą ir jų gar
bei pagrojo, tam momentui pri
taikintą melodiją. Panašiai pri
siminė ir Lietuvių Malodijų Ra
dijo valanda vadovaujama A. 
Zaparacko.

Šv. Antino (Parapijos švento 
vėje buvo atlaikytos Mišios už 
Dariaus in Girėno vėles. Pamal
das atlaįkė ir tam momentui 
pamokslą pasakė klebonas kun 
A. Babonas. Per Mišias giedojo 
solistas St. Sližys.

St. Sližys yra mergaičių cho
ro vadovas, retai kada gieda so
lo Parapijiečiai gėrėjosi t okiu 
balso sodrumu.

Pasibaigus pamaldoms, nedi
delis parapijiečių būrelis atsi
lankė į Dariaus ir Girėno Klubo 
svetaine vaišėms. I svetaine bu
vo įneštą klubo vėliava. Trum
pą žodį tarė klubo narys Justas 
Pusdešris ir pakvietė v’sus at
sistoji ir minutę susikaupti. Su
giedota Lietuva brangi. Po trum
pų ceremonijų visi dalyviai bu
vo pakviesti vaišėms.

Nesigailint darbo ir didesnių 
pastangų, galima suruošti ir iš* 
kilmingesnius Dariaus ir Girė
no pagerbiinus su paskaitomis, 
bei duoti nors trumpą iš ’jų gy
venimo vaizdeli. Tuo pagyvintų 
ir Lietuvių namus.

A. L- Tautinės S-gos 
Detroito Sk. išvyka

Išvyka Įvyko Ono's i

šadeikų gražioje sodyboje Far
mington, Oras pasitaikė labai 
gražus, saulėtas, net peršiltas, 
bet įx> medžių pavėsiais buvo 
maldnu poilsiauti, pasidžiaugti 
žalia aplinka Išvykoje uuvo ga
lima skaniai pasivaišinti paga
mintu lietuviško skoniu maistu.

Buvo ir laimėjimo stalas. Be 
abejo buvo ir laimingųjų.

Publikos atsilankė per šimti
nę. Visi linksminosi iki vėlumos. 
Išvyką reikia skaityti pavyku
sią.
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šauliai švytirdiečiai 
pas S. K. Ramanauskus

Liępo's mėn. 15. d., gražią vi
durvasario dieną, Sofija ir Kos
tas Ramanauskai pasikvietė šau
lius švyturiečuis ir draugus ab 
silankyti į savo medžiais apau
gusią sodybą paiškilauti. S. K. 
Ramanauskai atvykusius suti
ko su atvira širdimi ir, įteikda
mi kiekvienam po litrinį indą, 
pakvietė Į savj vynuogyną. So
das priaugęs įvairių vaismedžių j žios, svečiams maloniai prie sta-i 
raudonų ir juo’dų serbentų ag
rastų, aviečių, braškių ir kito
kių skanių uogų. Prisiuogavę 
savo indą galėjome neštis veltui 
namo.

Po pasivaikščiojimo ir pasi- 
vaišinimo ivairicimis uogoms, 
buvome pakviesti prie ten pat 
pastatyti] stalų pasisotinti mie
los šeimininkės Sofijos paga
mintomis vaišėmės- Tuoj paaiš
kėjus, kad ponia Sofija Rama
nauskienė švenčia savo gimta
dienį, švyturio' šaulių vadas A. 
Šukys trumpai pasveikino mie
lą sukaktuvininkę jos gimtadie
nio pvoga "ir palinkėjo sulaukti 
dar daug sveikų gimtadienių. 
Visi sukaktuvininkai sudainavo 
me ilgiausių metų ir išgėrėme 
tostą.

No’rėčiau pastebėti, kad Ponai General Motors įmonėje. Lietu- 
Ramananskai turi gražią šeimą

■Dukros anūkės aukštos gra*

lų patarnavo. Svečiai labai dė
dingi tokiu nuoširdžiu MŪšin- 
gumu.
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STASYS JUŠKĖNAS

ŽURNALAS “SVEČIAS”
Teko susipažinti su kun. An- 

so Trakio redaguojamu 1978 m. 
3-4 nr. religinio turinio žurnalu 
“Svečias”. Turinyje tikybinėmis 

; temomis rašo: kun. Mikas 
Klumbys, kun. A. Keleris, H. 
Lokys, kun. J. Urdzė. kun. lie. 
Jonas Pauperas, vertimas Fr. 
Šlenterio, Eugenijus Gerulis. 
Senatvė — palaima ar žiauri tik
rovė? Straipsnis, tilpęs “Medici
noje” nr. 1, 1977 m.; kun. E. A. 
Gelžinis — Didysis lietuvių kul
tūros paminklas (iš lietuvių kal
ba Biblijos vertimo istorija); 
Fr. Š. — Netekome Ievos Simo- 

. 1949 metais at-į naitytės; kun- F- Skėrys —Su

m. 
67 
du

Mi;ė F- Blauzdys

Feliksas Blauzdys mirė Š. 
liepos men. 12 d. sulaukės 
metų amžiaus. Paskutinius
metus velionis labai sunkiai sir
go, savo dėdės Justino Preibio 
priežiūroje. F. Blauzdys buvo 
kilęs iš Kretingos apskr., gimęs 
ūkininko šeimoje. Kaip ir dau
gelis lietuvių, 1914 metais ru
sams okupuojant Lietuvą, pasi
traukė Vokietijon. Gyvendamas^ 
Vokietijoje tarnavo amerikie
čiu daliniuose.______ ___ __
vyko į Ameriką Detroitan. Visą 
laiką, beveik iki mirties, dirbo

viskame gyvenime visur jungė-

I sitikimas su senomis lietuvėmis 
prūsėmis; M.N. aprašo upę Mi
niją; daug žinių iš lietuvių evan
gelikų gyvenimo Amerikoje ir 
kitose valstybėse.

Talpinamas V.B. ilgokas raši
nys su penkiomis foto nuotrau
komis Rytprūsiuose gyvenusių

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

ŠEŠTADIENĮ, LIEPOS 28 d

WOSNIAKO SODE
2530 BLUE ISLAND AVENUE

(26-ta gatvė, vienas blokas i rytus nuo S. Western Avenue)

Pradžia 12 valandą.

Bus skanių užkandžių ir įvairiausių gėrimų.

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti i pikniku.

Rėmėjams bus paskirstytos gausios, vertingos dovanos.

si, priklausė bene 13 organizaci
jų. Buvo Detroito Lietuvių Or- 

Iganizacijų Centro atstovas ir 
nuoširdus talkimnkas, priklausė 
šaulių St. Butkaus Kuopai, Bal- 
fn 75 \k., Dariaus ir Girėno Klu- 
bui, Liet. Namų Draugijai, Ra
dijo Klubui, Susivienijimo 200 
Kp., Wayne State Universitete 
kambario stambus aukotojas ir 
Lietuvių Fondo narys.

Su velioniu Feliksu atsisveiki
nimas įvyko liepos 15 d. Atsi
sveikinimą pravedė St- Butkaus 
kp. pirm. V. Tamošiūnas. Atsi
sveikinimo kalbas pasakė šie or
ganizacijų atstovai: J. Pusdeš- 
ris, S. Kaunelienė. A. Bukaus
kas, St. Garliauskas, R. Ražaus- 
kienė, V. Kutkus ir J. Kinčius.

Sekančią dieną, pd gedulingų 
pamaldų šv. Antano parapijos 
bažnyčioje, dalyvaujant dide
liam būriui artimų ir draugų 
palaidotas Holy Sepulchre ka
pinėse, Sc-utfield Mich.

Nuliūdę liko: dėdė Justinas 
Prcibys, Lietuvoje du broliai — 
Stanislovas ir Pranciškus, trys 
seservs ir sužiedo’tinė, Detroite 
daug draugų ir artimų. Po lai
dotuvių J. Preibys visą palydą 

j pakvietė į Romu llool pietų.
Feliksai, ilsėkis ramybėje!

Ant. Sukauskas

IMPORTANT NEWS FOR

BACKACHE SUFFERERS!
MOMENTUM- Tablets are 

50% stronger than Doan’s.
Before you take Doan s Pills for 

muscular backache, remember this: 
MOMENTUM Tablets are 50% stronger 
than Doan’s That means MOMENTUM 
gives you 50% more pam reliever per 
dose to relieve backache

To reduce pain, soothe nflammabon 
sb muscles loosen-you can move more 
freely tn minutes1 There’s no stronger 
backache medication you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
TaNets Take only as directed

No. 79

ir lietuvių veikloje pasižymėju
sių Banaičių šeimomis. Darau 
šio straipsnio išrašą ir tikiu bus 
Įdomu pasiskaityti ir Naujienų 
skaitytojams apie Rytprūsiškius 
lietuvius — lietuvininkus.

“Kristupas Banaitis. Tilžės 
lietuviams gerai pažįstamas 
Kristupas Banaitis buvo gimęs 
1878.XII.31 d. Paskalvių kaime 
prieš pat Rambyną senoje lietu
vininkų šeimoje. Gentyno do
kumentai siekia 1709 m. marą, 
o vietovė minima jau kryžiuo
čių kronikose. Tai garsioji “žu
vingoji pilis prie Ragainės”, ku
rios riteriams paimti taip ir ne
pavyko (gynėjai mito žuvimis iš 
ežero piliakalnio viršuje). Tai 
garsioji Skalvė (Skalvvusberg) 
— centras tvirtovių žiedo iš pie
tų supančio Rambyną ir davu
sio vardą visai šaliai tarp Ne
muno ir Priegliaus: Skalvi ja 
(Schalau).

Kristupėlis buvo jauniausias 
/iš astuonių vaikų, kurie trys 
trumpu laiku pasimirė (difteri
tu). Greit mirė ir tėvas, Įsidar
binęs gretimame Naud varės 
trakėnų “remontų” punkte (Re- 
-montedepot)—Neuhof—-Ra gnit.U

Beturtė našlė didžiam varge už- 
aug no penkis mažamečius vai- j 
kus susirinkimininkų ir ištiki
mybės lietuvininkų tradicijomis 
dvasioje — pildant Dievo prisa
kymą: “Garbink Tėvą bei Mo
tiną Savo” — šis, o ne koks “na
cionalistinis” obalsis buvo įra
šytas Skalvijos Lietuvininkų 
žaliai- baltai- raudonoje vėliavo
je. Vyresni vaikai dar lankė ir 
baigė mokyklą lietuvių kalba. 
KristupėFs pradėjo lietuviškai, 
bet paskui valdžia lietuvių kal
ba iš mokyklos “ištrėmė" — 6 
tik motinai griežtai pareikala- 
bus, bent tikyba palikta dėstyti 
gimtąja kalba.

Gal š’s grubus valdžios veiks
mas (anapus rubežiaus carai 
tuo pat laiku juk uždraudė lie
tuvišką raštą bei mokyklas iš 
viso'), tarsi lietuviški skiepai 
visam amžiui įdiegė vaikui pri
sirišimą prie skriaudžiamos sa
vo tautos. Norėjo Kristupėlis 
tapti misijonieriumi. vykti In
dijon, traukė tolumos, gal atstū
mė ir slogi birmarkinio reicho 
atmosfera. Deja, išėjo kitaip — 
teko mokytis amato, tapti siu- 
vėju-meistru ir kartu su nete
kėjusia sese Elze (1868*1956) 
rūpintis paliegusią motina iki 
jos mirties 1917 m. Vyriausia 
duktė Adužė (1896-1960) išvyko 
dirbti į Vestfalijos angliakasy- 
bos rajoną ir ten sukūrė šeimą, 
o kiti sūnūs atsidėjo lietuviš
kam darbui.

veikėjais Zauniais, Snialskiu, 
i Jankum, susirašinėjo su J. Ba-

• V * • ’t ‘ i • ____ .rBuvo vie-sanavičium ir kitais.
nas uoliausių Lietuvių Literariš- 
kos Draugijos veikėjų, kėlęs ir 
įgyvend'nęs m>ntį T:lžės Joku- 
bynės parke (Jakobsrahe) pa
statyti lietu v šką namelį, kur 
ilgą laiką tautiniais rūbais apsi
rengusi budėjo .jo motina, de
monstruodama prie staklių bei 
ratel'o Tetuviškos buveinės bei 
įrankių paslaptis, rūtų darželio 
laikymo ir gėlių auginimo tra
dicijas.

(Bus daugiau)

Kai bites supyksta
CUMBERLAND, Md. — Dvie

ju sunkvež'mių susidūrime bu
vo ant plento išversti į bičių 
farmą vežami 120 bičių pilni 

ir tūkstančiai Įpykusių 
visu įniršimu pradėjo

a vii’ai 
bitelių 
pulti ir gelti visus šešis avilių 
transporte dalyvavusius vyrus.

Tuo metu nrivažiavęs trečias 
sunkvežimis pateka j patį bičių 
atakos Įkarštį, kur šeši žmonės 
draskėsi nuo pikčiurnų atakos 
aplinkui bėgiodami ir bites sau
jomis traiškydami, bet privažia
vusio trečiojo sunkvežimio šofe
rio jos visiškai nelietė.

Nuo galvoviršio iki padų gy
liais suvarstytieji pagaliau buvo 
nugabenti į artimiausią ligoninę.

* Paprastai giriame kitus tik
tai todėl, kad ir jie mus pagirtų.

Ypač Juras (1870-1905) talen
tingas dailininkas, rašytojas, ka- 
lendorininkas-knygų platintojas, 
“peticijų” jo malonybei Prūsi
jos karaliui dėl lietuvių kalbos 
grąžinimo į mokyklas organiza
torius (vieną tokią pasirašė ne
toli 80.000 žmonių). Juras bend
radarbiavo su visais ano meto

Arthritis Sufferers! ’ j’• -J •
e Now. Get relief ® j

for painful inflammation 3
and protection for your stomach?

For minor arthritis pain, Arthritis Pain 
Formula has 50% more medicine than 
ordinary headache tablets. Plus two 
antacids for double stomach protec
tion. Try Arthritis Pain Formula, the 
arthritis specialist, from the makers of 
Anacin?

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

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

Atdara šiokiadieniais nuo

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Tel. 476-2206

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

Kun. M. Valadkos UŽ LAISVA LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl.____ $10.00

V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA, I ir n dalis.

Minkšti viršeliai .. $10.00

A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
________ ._________Minkšti viršeliai_________________ $15.00

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai

Čekį reikia išrašyti:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St
Chicago, HL, 60608 -------

Pridėti dolerj palto išlaidoms.

$10.00

t M MĄUJIiMO*, CHICAGO K N-U _W®dnesday, Juty 25, 197Q
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Orderiu karta a užsiiy.
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matam a  -------------------- 330J6
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Paskutiniais 30 metų Irane padaryta didelė pažan
ga. Šachas Rėza Palevi, norėdamas sumodernizuoti Ira
ną, buvo priverstas pasirinkti gabesnius jaunuolius ir 
leisti juos mokytis. Didžiausioji besimokinančio jauni
mo lalis mokės Amerikoje. Irano jaunimas mokėsi ma
tematikos, chemijos, skraidymo ir medicinos. Bet Ame
rikoje Irano jaunimas sudemokratėjo. Jis reikalavo de
mokratijos ir pačiame Irane. Kadangi šachas neskubė
jo,, tai neramioji studentija nukrypo prieš šachą.

Mula-Chomeini, sovietų agentų patariamas, sten
gėsi patraukti užsienyje studijuojanti jaunimą savo 
pusėn, bet jam pavyko patraukti tik mažą dalelytę. 
Mulos paklausė tik mula tikintieji jaunuoliai komunis
tai. Visas kitas Amerikoje studijavęs jaunimas namo 
neskubėjo. Jie buvo nusistatę prieš šachą ir laukė de
mokratijos žeiiklų pačiame Irane. Mula studentijos ne
patraukė. Jis aiškiai pasisakė prieš šachą, bet jo vietoj 
nesiūlė demokratinės santvarkos, kurios pageidavo stu
dentija užsienyje ir pačiame Irane. Vietoje demokrati
jos Mula Chomeini paskelbė “Islamišką Irano respubli
ką,” kuri dar ir šiandien daugeliui žmonių neaiški.

Mula nutraukė JAV esantiems studentams stipendijas ir 
liepė grįžti į Teheraną,'bet studentija neskubėjo ir šian
dien neskuba. Jie nenorėjo šacho, bet jiems dar labiau 
nepatinka mulos Chomeini režimas. Jie nori demokra
tijos.

Pačiame Irane studentija taip pat susiskaldžiusi. 
Labai maža studentijos dalis nuėjo su mulos Cho- 
mėim idėjomis, bet didelė- studentijos dauguma da- 
bar norėtų matyti šių dienų Iraną demokratišką. Mu
la taip pat kalba apie demokratiją, bet jis jaučiasi tos 
“demokratijas” naujasis šachas, nekarūnuotas^ Jis pa
skyrė: Premjeru Bazarganą ir Įsakė jam laikytis vei
kiančių Įstatymų, tuo tarpu jis pats pasiliko arbitro tei
sę daryti bet kokias pakaitas.

Šiandien visiems aišku, kad mula Chomeini, naudo
damas šachą, panaikino visą eilę Įsakymų, kuriais 
šachas buvo priverstas dirbti žmonėms. Šachas gana 
atidžiai sekė Turkijoje padarytas pakaitas, tiktai jis

nedrįso suvaldyti Irano mulą, kaip tai padarė Kernai 
Paša. Muloms davė laisvę, jis jiems leido sauvaliauti, o 
šiais metais mulos naikino visas laisves.

Mula Chomeini ir sovietų agentai, einantieji mulos 
vadovaujamo “revoliucinio komiteto” narių pareigas, 
suėmė ir nužudė virš šimto Irano pėstininkų, aviacijos 
.ir šarvuočių generolų. Karių žudymas ir toliau būtų 
tęsiamas, jeigu Iranuo kariai nebūtų reikalingi kraštui 
valdyti ir sienas saugoti. Kariai sutiko eiti savo parei
gas, bet pareikalavo baigti žudynes ir “revoliucinio ko
miteto” narių vedamus areštus. Irano premjeras:Jgauda- 
mas karių pažadą bendradarbiauti su vyriausybe, Įsakė 
partizanams neareštuoti karių, o kariams Įsakė nepasi
duoti partizanams. Karius gali areštuoti tik pati vy
riausybė.

Teherano Įgulos viršininkas gen. Rahmani prane
šė mulai Chomeini, kad kariai ruošia perversmą prieš 
mulą Chomeini ir premjerą Bazarganą. Mula įsakė su
imti išduotus karius ne tik Teherane, bet įvairiose pro
vincijos vietose. Bet partizanai karių nepajėgė suimti. 
Partizanai, bandę karius suimti, buvo nušauti vietoje. 
Vakare kariai pradėjo ieškti partizanų ir šaudyti juos 
gatvėje. Kariams nereikėjo partizanų nuginkluoti ar 
vesti Į komendantūrą, jie šaudė juos vietoje už neteisėtą 
bandymą karius areštuoti.

(Chomeini, netekęs didoko skaičiaus drąsių agentų, 
paskelbė visuotiną amnestiją ir Įsakė karių neliesti. Visi 
suprato, kad mula nutarė trauktis ir keisti taktiką. Jis 
pamatė’ kad kariuomenė yra dar galinga jėga Irane, 
kurios jam nepavyko Įveikti.

■t Pradžioje buvo pašautas, o vėliau visai nušautas 
gen. Rahmani, pranešęs vyriausybei apie ruošiamą per
versmą, Kas ir kaip jį nušovė, tuo tarpu nepaskelbta.

;Mula Chomeini supykdė visas Irano moteris, pri
versdamas jas viešose vietose nešioti užsidėti vualį.Šachas 
leido joms vaikščioti, kaip viso kultūringo pasaulio mo
terys vaikščioja, o mula atėmė tą šacho duotą privile
giją. Pradžioje Bazarganas tik pečiais patraukė ir pa
tarė neklausyti mulos įsakymo, bet šiandien Teherane 
moterys jau nedrįsta išeiti Į gatvę neužsidengusios 
veido.

Mula uždraudė moterims maudytis tuose pačiuose 
paplūdimiuose, kuriuose maudosi vyrai. ■ Jos turi eiti 
toliau, kad vyrai negalėtų arčiau prie jų prieiti.

Praeitą pirmadieni Chomeini Įsakė visoms radijo 
stotim nustoti groti muziką. Prieš 4000 mėtų indai. gro
jo Įvairiais instrumentais. Prieš 3000 mėtų egiptiečiai 
ir graikai grojo. Pastarieji net Iliadoj sugalvojo,, nusa
kydami, kad be muzikos žmogus negali būti pilnas žmo
gus, o Chomeini palygino muziką opijumui.- Matyti, jis 
skaitė Leniną, kad tikėjimas yra lygus opijumui.-

Visi šie žingsniai buvo žengti atgal Moterys .ir 
muzikos mėgėjai tapo atsilikusio mulos Chmeini 
priešai. , ’ y

Prieš mulą viešai pasisakė kurdai, prižadėjo klaū- 
šytriacho, o hemūIbsTKūrdai^prisiėkė būti-ištifcimi-Ifa-i 
no šachui, o ne mulai, kuris pats save vadina .švėntū 
žmogum. Prieš Chomeini Įvestą tvarką pasisakė turk
mėnai ir arabai mahometonai,- apgyvenę didėsnias pro
vincijas. Mula dar ir šiandien nežino',- kkš pfšigrėžė 
skylę ir sukėlė gaisrą gazolino vamzdyje.

Visi nepatenkinti iraniečiai galvoja apie krašto 
laisve ir pagrindines teises, jie ž-mO, kad hepatehkiiiti 
Irano kariai, žibalo administratoriai, niOtėrys alMstati-- 
tieji ir pagrindinių žmogaus teisių netekusieji.

Restauruoti Perkūno namai Kaune dabarDIDELIS GINKLAS IR VILTIS

nistiniai rusai. ’ ’ ; ■ 1 ’
Mūsų tauta i? praeityje turė

jo tamsių metų. Padėtis atrodė beviltiška ir prieš carų didybę 
ir galybę. O visgi ir tada buvo optimistų, šviesiai galvojančių. Prisiminkime Basanavičitį, Kudirką, Šliūpą, visą eilę knygne- j šių ir kitus to laiko kovotojus, į Juk ir tada Lietuvai buvo labai tamsios dienos. Net savas spaus- ! dmtas žodis tų pačių rusų buvo uždraustas. Daug veikėjų ir ypač knygnešių ėj‘o į kalėjimus, į baisiojo Sibiro vergiją, bet r rankų nenuleido. Juo teroras; labiau siautė, juo ir reakcija stiprėjo. Didysis knygnešys Jur- g;s Bielinis tada kalbėjo: Nemirsiu tol, kol rusai iš Lietuvos nebus išvyti. Jo viltys išsipildė. 

į Mirė tada, kad jau rusų Lietif- .voje nebuvo.Nepulkime į neviltį ir dabar. Ir dabar turime pasišventusių kovotojų kaip Petkus,. Gajauskas, Sadūnaitė ir daugelis, kitų. Kiekvieno mūsų kad ir mažas šapelis yra krislas ant Lietuvos laisvės svarstyklių.., .,Man čia prisimena, pasakėlė apie dvi varles, įkritusias į grietinės puodynę. Pesimistė, nu-Dabar gyvename savo tėvy- ka nepajudinami ir nenukrypę nės tamsiose dienose. Dauguma nuo teisingo kovos kelio. • Bet pavergtųjų, kad ir pasyvių, jiems prieinamu būdu kovoja su komunistų atnešta “laime”. Sklinda pogrindžio spauda ir vis garsesnis pavergtųjų laisvės reikalaujantis balsas. Išeivijoje prieš pavergėją kova tęsiasi taip pat nuo Lietuvos pavergimo dienos. Tuoj buvo, sudaryta Amerikos Lietuvių Taryba, kuri nepailsdama prieš pavergėją kovą tęsia ir dabar. Laisvinimo darbą globaliniu mastu dirba -VLIKas. Kiekvienas padorus lietuvis taip pat instinktyviai jaučia, kad, kur jis bebūtų, ką bedarytų, visuomet jo aukščiausias tikslas yra — lais- . negu laisvasis pasaulis. Jiems va Lietuva. [trūksta net kasdieninės duonos.Nors tėvynėje pasilikę broliai Be to, viduje turi 90% tyliąją neša sunkią okupanto priėšpau- < opoziciją, kuri bet kokio stip- dos naštą, bet jie' tiki, kad pa-[resnio stuktelėjimo sukrėsta ga- ' šaulyje tėlšifigiiffiaš yiš tiek IŽi- mės ir skriaudėjai gaus atpildą, kokio nusipelnė. Ateis laikas', kada ir dabartiniams tautų žmogžudžiams, kdip ir jų dfati- gams naciams, būš atlyginta už žmonijai padarytus riūšikalti- miis. , » Mūsų tarpe prieš didžiausią Ypač tos, kurios valdė teroru ir šio' amžiaus niekšą dauguma lie- i melu, kaip dabartiniai ikomū- 
—--------- --------- v 1 - --------- ■ — — = i

jau lyg Jau minusių. Esą, mūsų pastangos beviltiškos. Pavergtiesiems reikės amžinai okupantui vergauti. štai neseniai vienas teisių daktaras kalbėdamas per lietuvių radijo programą nušnekėjo, kad, rodos,.padėkime visas viltis,į šalį ir laukime neišvengiamo ; liūdno galo. Ir ne tik mes, bet ir visas laisvasis pasaulis, jei ne šiandien, tai rytoj turės kapitu-; liuoti prieš žmonijos tironus.
į Bet įsižiūrėjus matome, kad tie tironai turi daugiau bėdų,

atsiranda ir svyruojančių, skilgų pūstelėjus vėjeliui, girdisi nusivylusių ir nusi-
I

[trūksta net kasdieninės duonos.
■ Ii pajudėti... Žinoma, negalima galvoti, kad iš ten pavojų nėra. Reikia būti budriems ir visada pasiruošusiems visokiems netikėtumams.Istorijoje, net ir netolimoje, turime pavyzdžių,- kur ir didžiausios galybės susilaukė galo.

stojusi vilties, nuskendo ir- grietinėje užduso. Optimistė tol spurdėsi, kol iš grietinės ;pasidarė sviestas. Tada ji atsistojusi ant sviesto gumulo pasispyrė ir iššoko. Mes ne varlės. ■ Turime gryną sąžinę, savo pusėje tiesą ir balsą. Jį kelkime, visur, kur tik mums prieinama. Mūšų balsas turi būti visur girdimas. Ne- nurimkime tol, kol ruso ir kvapas iš Lietuvos išgaruos. To' iš mūsų prašo šimtai tūkstančių savo tautos kankinių...
P. Venclova—; Prezidentas Carteris. tikfai- kandidatuos antram ■ terminui prezidento pareigoms. 1 ‘— Mula Chomeini ragino valdžią išvyti iš Teherano užsienio laikraščių korespondentus.’,

1 — Šlesingėris yra.-įsitikinęs^ kad Irano gyventojai pasipriešins Chomeinio įvestai tvarkai.— Nuo kalno atplyšęs didelis akmuo Jakartos pakraštyje sukėlė dideles bangas, užliejo dvi salas ir užmušė 560 salų gyventojų.Senatorius Adlaiiv Steven-
Chorriėini kuri laiką dar gali sauvaliauti,- bet jis ir 

jh ištikimieji žino, fcad savo valios jie neprimės, Jie 
taip pat nttjaūčia7 kad didelė krašto gyventojų daugu
ma trokšta laisvės. Jie nujaučia, kad laisvės troškimas 
gyventojų tarpe vis stiprėja. Chomeini jaučia, kad jis 
jaū negalės daugiau ŠaūvaliŠūti ir laistės troškinio* 
šbstabdyti.

į son mato, kad prezidento parei- 
! gotos jis nebus pakviestas, už- i tat jis gal pasiliks savd senatoriaus b°ste.— Kabulo policija klauso rūšį patarėjų, d provincijos policija klauso savarankiškų Afganistano patarėjų.

AUDRIUS RYLIŠKISFRAGMENTAI IŠ PRAEITIES MIGLŲ
Į VAKARUS

(Tąsa)
Neutrali Lietuva vokiečiams nebuvo prie šir

dies ir jie per pirmas derybas 1939 m. rugše[Įb 
mėn. perleido ją Maskvos Įtakos sferon, sau pa
likdami Užnemunę — Suvalkiją.

Vokiečiai derybose rėmėsi tuo, kad ta sritis 
su etnografine Lenkiją ilgą laiką buvo Rytprū
sių valdžioje (1795 — 1815 m.). Esą ten gyvena 
daug: vokiečių ir kraštas persiėmęs vokiškąja 
kultūra. Toks aiškinimas rusams nepatiko ir' jie 
sugalvojo propagandini komunistinį šposą, 
būtent:

Molotovas 1939 m. spalio mėn. kvietėsi lie
tuvių misiją į Maskvą deryboms dėl Vilniaus ir 
raudonųjų Įgulų Įsileidimo bei savitarpinės pa
galbos sutarties pasirašymo. Jis tuo pačiu laiku 
pareikalavo iš Berlyno, kad vokiečiai pasiimtų iš 
Lietuvos pagal slaptą sutartį Suvalkiją. Htleris 
pasipiktino tokiu Maskvos Įžūlumu. Pasaulio ir 
Jiettivi.i t.’:yse Maskva atiduoda Lietuvai Vilnių 
sii sritimi, o vokiečiai grobia etnagrafinės Lie
tuvos žemes, išeitų, kad rusai geradariai, o vo- 
kiečiar~g;robikai. Hitleris su pasipiktinimu atme

tė Kremliaus išdaigą.
1939 m. Kremlius, Įvesdamas savo Įgulas į 

Liettivą,- apgyvendino jas Alytuje ir PtieDUoše. 
Pagal slaptą sutartį Vokietijos įtakos zonoje — 
Suvalkijoje.. Tuo parodydamas vokiečiams, kad 
jis sudarė Užnemunėje du prietilčius.

Ta Kremliaus išdaiga privertė Hitlerį derė
tis su Maskva dėl Suvalkijos, bet derybos ndsi- 
delsė. Pagaliau 1940 m. lapkričio mėn. i Berlyną 
atvyko Molotovas.

Hitleris pardavė Maskvai Suvalkiją už 7,5 
milijonus aukso rublių. Sutarta, kad rusai už tą 
auksą pristatys vokiečiams javus, naftos pro- 
kuktus nustatytomis kainomis.

Į__ Rusai sutiko išleisti be kliūčių iš Lietuvos Į
Vokietiją vokiškos kilmės žmonės. Molotovas po 
derybų išvyko Į Maskvą 1940 m. gruodžio mėn. 
2o dieną.

— Vokiečiai pradėjo karą 1941 m. birželio 
mėn. 22 d. auštant Vilnių užėmė birželio mėm 
24 d., Kauną užėmė 25 d., o Minską — 27 d. Kuo 
galima paaiškinti vokiečių veržimąsi i Minską ir 

Į Smolensko miestus? — paklausiau.
>— SSSR KNVD (liaudies komisariatas vi

daus reikalams) cestrinės Įstaigos buvo Mask
voje ryšiams su Kremlium palaikyt, bet MąskVog 
spręndimų Įgyvendinimui, ryšiam su šnipais bei 
diversantais užsienyje buvo skirtas Minskas. 
Ten buvo sukoncentruota visa subversinių ir šni

pinėjimų ĮsUigtą veikli- Minškė nebuvo švetirftų 
valstybių atstovybių Vėi konsūlatų,- Įvairių ko
respondentų ir miestas pagrindinai perstatytas. 
Minskas buvo' Lenkijos pasienyje, tai veikė 
griežta pašiėfiiO kontrolė ir todėl nuo pašalinių 
akių viskas buvo gudriai slepiama bei friaskūo- 
jąma.

Visų silipų sąrašai traukė Hitlerio dėmesį. 
Vėliau Hitleris pagal tuos sąrašus visus Sovietų 
šnipus areštavo ir sunaikino.

Hitleris turėjo žinių, kad Lenkijos rytinės 
armijos, patekusios į SSŠR nelaisvę buvo -apgy
vendintos Jelhios rriiėstėlyjė ir kitose Smolens
ko srityse. Kareiviai ir puskarininkiai buvo pa
siųsti Į Sibiro skaitlingus kacetus darbams, o 
karininkai, gydytojai, kapelkihai ir kitas armi
jos likutis konruhistams hepatikiiiias elementas 
buto paliktas stovyklose ir vėliau buvo vežamas 
Į Katyno mišką šaudymams; featyno tniškas bu
vo niio Smolenske už 20 kiloihehtrų prie Smolen
sko — Vitebsko plento. To smėlėto miško apie 40 
ha aptverta aukšta lentų tvora. To sklypo vidų 
fyje medihis pastatas sargyboms ir šunims.

Vokiečiai, užėmę Smolenską, perkniso apie 
20 tonų NKVD archyvo, bet nužudytųjų lenkų 
sąrašų nerado. Jie buvo išsiųsti Į Maskvą. Hitle
ris įsakė tą NKVD 20 tonų afčhyvą atgabenti į 
Vokietijų ir pradėti ieškoti sušaudytųjų duobių 
su lavonais. Dalis tų duobių buvo atrasta ir vie

šai paskelbta 1943 ni. balandžio mėn.- IŠ d;
Vokietija no tėjo, kad kuri hor§ tafp tautinė 

organzacija imtųsi tirti tuos masinius kapus. 
Bet, galiaūsia, patys vokiečiai sudarė iš Vakarų 
Europos universitetų žymių kriminalistikos-spe
cialistų, medikų it teisihihkų profesorių komisi
ją. Buvo pakviesti neutraliųjų kraštų žurnalis
tai bei laikraštininkai. Be mokslinių masinių ka
pų tyrinėjimų buvo apklausinėti apylinkės gy
ventojai. Nužudytieji lenkai karininkai buvo pa
laidoti 8 masiniuose kapuose.- Kapai buvo apso
dinti 2 metų pušaitėmis užmaskavimui. Iš ben
drojo nužudytųjų 10,000 belaisvių skaičiaus Kary- 
no miške rasta 4,148 lavonai, kurie būvO moksliš
kai ištirti ir identifikuoti. Iš lavonuose raštų As
mens dokumentų, laiškų, laiktaščių iškarpų nu
statyta jų tapatybė ir nužudymo laikau buteht: 
1940 m. kovo — gegužės triėn. Vėlesnių laikų nei 
laiškų, nei laikraščių iškarpų nėrastfe—'fa moks
lininkų komisija, ištynfsi masinius katyfib ka
pus paskelbė tyrinėjimo aktą 1943 m. balandžio 
mėn. 30 d.

— Kokio tikslo siekė Hitleris Katyno kapų 
tyrinėjimais? — paklausiau.

(Bus daugiau)

VISI R1ZNIFP!', 
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ1 AKIŲ LIGOS 

3907 103 rd Strwt
Vglaados pagal susitarimą.

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS |R CHIRURGAS 

W**Kh«ctar Community klinikos 
Medicinoj direktorių*

x938 S. Msnhsim Rd„ Westchostar, IL.
VALADiDuS: 3—S darbo dipnnmi q it 

kas antra šeštadienį 8—3 vaL 
Ffl.: $62-272? srba $62-2228

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINa CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
MoJkąl BuiJdinp) TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei peatsitaepsa, skambinu 374-8UO4

VACYS PRŪSAS

vertikaliai horizontalėje padėty- greičiausiai bus jau miręs, ka- 
je įmontuotus du v< lenus, ku- dangi jis 1975 m. sausio mėn 
rie besisukdami suk . du v er.o- bu/o jiu iš iyvaręs daugiau kaip ‘ 
do dydžio rkrėmulim ir va inėja KO metų. Tikriausiai ir jo su
graudinę. Bėganti granitinė su koiua'uktuotas motoičlio vei- 
savimi nešiojasi masyvius ra- ėkniis mo'ieiis bus išmeetac į 
tūlius bei cilindrus. Grandinei šiukšlių dėžę, arba, geriausiu 
bėgant žemyn, tam tikras svir- atveju, kur nors rūdyja kokio 
čių derinys ištumia rutulius to
lyn nuo' sukiincai (untro. Ir at
virkščiai, grandinei kylant aukš
tyn, tų pačių sv.rriy atvirkš
čias judesių derinys grąžina ru
tulius prie sukimosi centro. Tuo 
būdu, tarp žemyn slenkančių ir 
aukštyn kylančių rutulių gau
nasi jau nr.chaniškas svorio jėgų skirtumas žemyn bėgančių rutulių naudai, kaspaliovos grandinei su svarsčiais bėgti ratu. Tą visą grandinė4, 
tiksliau tariant, motorėlio suki- turlomis vėliavomis nešini, su 
mųsi palengvina ir trinties nuo- būriu palydovų susirinko prie stolius išlygina ant viršutinio estrados.. veleno užmautas smagratis.i Nesunku suprasti, kad pagal Archimedo matematinę formulę masės gravitacinė jėga “P” yra iygi masei “M” padaugintai iš peties ilgio “R”. Tai grubi bendram supratimui tinkama skai-Į čiavimo formulė. Iš tikrųjų gi,’ tai proekcinės braižybos ir ma-į tematikos pagalba, remiantis s tatika-ki neina tika, surandama jėgų atstojamosios kryptis ir

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

nors garažo kampe.

DARIAUS IR GIRĖNO 
PAGERBIMAS

verčia be

Metai iš metų Dariaus ir Girėno posto veteranai, Ramovė- nai ir lietuvių organizacijos bei visuomenė žuvimo metinėse renkas’ prie paminklo prisiminti mūsų žuvusius oro didvyrius.Amerikos karo veteranai, ke-

"Dievai yra Šviesybė ir jame nėra jokios tamsybės" — Jono 115.
Kaip dangiškasis Tėvas, taip ir jo Sūnus. Viešpats Jėzus Kristus yra “ti

kroji šviesa”. Todėl i savo pasekėjus Jėzus yra pasakęs: "Jūs esate pasau
lio šviesa. Taip, tešviečia jūsų šviesa, kad žmones matytų jūsų gerus dar
bus ir garbintų jūsų Tėvą, esanti danguje”, šventasis Raštas, gyvojo Pįe- 
vo žodis, kuris parašytas šventosios dvasios įkvėpimu, yra taip pat vadi
nius žiburiu, kuris šviečia" mūsų kelyje, kaip parašyta: “Tavo žodis yra ži
burys mano kojai ir šviesa mano takui”. Todėl pranašas meldėsi sakyda
mas; “Siųsk savo šviesą ir tiesą. Jos tevadovauja maa ir tenuveda mane i 
tavo šventąjį kalną ir į tavo buveines”. (Psalmė 43:3). šventasis pievo kal
nas JT3. dangiškosios karalystes simbolis.

ŠV. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

(Tęsinys)Čia primenu įvykį, kurs rodo, mozdišką variklio konstrukci- kaip kartais mokslo žmonės klysta. Tai buvo ‘berods 1923-5 metais, kai spauda rašinėjo apie raketas, kurios bus leidžiamos Į mėnulį, ir kai Ukmergės Vaizdžios Gimnazijos (aukštesnio- Isios mokyklos) direktorius Jo- • nas Baronas pamokų metu kla- •sėje pasakė, kalbant apie pakeltas: “O ką tudmet darys įsimylėjusios porelės?” ... Ir po ko- 
DR. VYT. TAURAS jkių 15-kos metų, raketos jau i skrido į Londoną nešdamos vi- Į są ką naikinančias bombas, nors mėnulio tuomet dar jos nesiekė.Gi Vienoje Technikos Institu-

2611 W. 71 St. TeL 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lensea,n
VaL uu imi tarimą. Uždaryta treč.

DR.LEONAS SEIBUTIs 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet,

Ofise tslsfu 776-2380 
Rezidencijos telefa 448-5545

GYDYTOJAS IR GNIRURGAS 
fiondra praktika, »p*c. MOTERŲ lipęs. •

Ofisas 2*52 WEST 5rih S1ROBT 
Tai. PR S-1223

OFISO VAL.: pirnu. antrad., tračiad.
Ir penkt. 2-4 jr 6-8 vaL vak. &itadie-1 to (Technische Hochshule) eks- 
uiaia.2-4 vaL popiet ir kita laikui fra ordinarinis prof. dr. KarlWalf’as, pasiremdamas visais traukos bei gravitacijos dėsniais, matematiškai įrodė, kad vartojant tuomet žinomą varoma j ai energijai išgauti kurą — deguonį, žibalą ar jo produktus, neįmanoma, kad raketa galėtų 
Utoū West 63rd Stw Chicago. VL 80629 i išvystyti reikiamą greitį iki »12000 ni/sec, atsiplėšti nuo žemės ir nuskristi iki mėnulio, 

F I 0 K f D A i kai visos raketos svorio
V ■ I " ** j 99% sudarys energinė, medžiaga. Todėl 1947 m. Vienoje išleistoje knygoje “Lerbuch der Tech- nischen Mechanik Starrer Sys- teme”, 294 psl., profesorius drąsiai įraše: “Skridimas Į visatos erdvę to’dėl pasiliks ilgą laiką tik žmonių sapnu (Der Flug in den Weltraum wird daher mohl noch lange nur ein Traum der Mehsdhen CleiBen) ....Betgi meohanikas Gentile visas mokslininkų skepticizmu paremtas abejones apvertė aukštyn kojomis. Jis įrodė, jog viskas galima, jei tik žmogus nuosekliai ir valingai siekia užsibrėžto’ tikslo.| — Mano darbas pirvertęs žemės traukos jėgą tarnauti žmogui yra didelis ir kartu prieštaraujantis, — pasakojo inech. Gentile. — Juk jis, gerai neįsigilinus į jo mechanizmo \ esmę, iš tikro gali prieštarauti Galilėjo- Nęmtono gravitacijo’s bei kitiems mechanikos bei termodinamikos dėsniams. Todėl sunku įrodyti profesoriams bei vyriausybės biurokratams idėjos tikrovę, tvirtai įsitikinusiems dėsnių teisingumu ir jų nepakeičiamumu. Antra vertus, reikia nugalėti ir žemės aliejaus, ir elektros bendrovių pasipriešinimą, nes Įgyvendinta mano idėja nereikalautų nei elektros srovės, nei jokių aliejų — pastatei savo namelio sklypelyje bei rūsio kampe ir džiaukis nuo tų visų bendrovių būdamas ne- priklausc'mas. Betgi, kai 1971 m. savo kūrinio aprašymą ir brėžinius pasiunčiau prezidentui Fordui, sinly<lamas panaudoti visuomenės labui, lai nei niū- nci be — nesulaukiau atsakymo . , .

'' Bet esmaje, kur glūdi Gentile 
idėjos silpnybe ir kartu stipry
be? Atsakymas paprastas ir ne
sudėtingas: mechaniko. Gentile 
idėja nepritaikoma šimtais Ir 
tūkstančiais arklio jėgų skat- 
čiuojamai mechaniškai, jėgai iš 
gauti, peš idėjai įgyvendinti re;

.kėtų sukuri, milžinišką ir gra-

nagai tarimu

ORTHOPEDAfl-PKOTEąjSTAS 
k Aparatu - Protezai. Mūa. ban- 
■ uazai. Speciali pagalba lotoms. 
•P *atcq supports) ir t t

Talef.; PRospect 8-5084

DR. C. K. BOBELIS„Prostatos, .inkstų ir šlapumo
5025 CENTRAL AVĖ.

St. Petersburg, Fla. 33710 
Tel. (§13) 321-4200

z DR. A. MILIUS
Į Moterų ligos, chirurgiją.

. 5037 Central Avė,
St. Petersburg, Fla. 33710 
. Tęl. (813) 321-1004

PERKKAUSTYMAI

Leidimsl Pilna apdraudė
\ - ŽEMA KAINA ,

Tai. W A 5-8063

SOPHIE BARČUS 
■AOUO HUKH VALAMOM 

Vise* program** K WOP A,

LiefvvĮv Wba: kasdien nuo pir- 
madiefflo iki penktadienio 3:00 
—3^6 vaL BopieC šeštadieniais 
ir aekmadieBlais Mo 8'JO iki 0:80

Vedifa Daukva
Telaf.: HEmteek 4-2413

7159 Sa. MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO, ILL. 6042?

_.KAZt BRAZDŽIONYT1

PrOfTllTHM

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vaL vak.

Visos laidos iš WOPA stoties, 
banga 1490 AM.

St. Petersburg, Fla., 5:30 vaL p.p.
B YHTS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71st Street
Chicago, Illinois 60629

i : Tekt 778-5374

Ramovėnai ir Mar-1 quette Parko R. Liet. B-nės skyrius taipogi dalyvavo vėliavomis.t 2 vai. popiet karo komandierius pradėjoi trumpa kalba. Pakvietė Lietu- i vos generalinę konsulę J. Dauž- I vardienę tarti žodį. Ji anglų ir lietuvių kalbomis prisiminė mūsų oro didvyrius, žuvusius prieš 46 metus. Dar kalbėjo legionierių vadovė ir pora kitų veteranų. Lietuviškai žodį tarė lakū- ' nas G. Janula.Po to iškilmingai buvo padėti prie paminklo gyvų gėlių vainikai: vienas jų — karo veteranų, kitas — Ramovėnų. Paleista trys salvės šūvių. Buvo sugrota Amerikos himnas ir gedulingas maršas.

Mažeika & Evans
su savoveteranų iškilmesją. Todėl visiškai teisingai, besikalbant tuo klausiniu, vidaus degimo ir turbo variklių gamybos bendrovės direktorius inž. O.P. išsireiškė: “Žemės traukos jėga varomas variklis, sukons- truktuotas paga Gentile idėją, tinka tik žaislų gamyboje”. Bet inžinierius nebūtų priėjęs prie tokios išvados, jei jis būtų prisiminęs mažąjį energijos vartotoją, būtent:Jei to Gentile varyklio mechaninis derinys išvystytų tik vieną arklio jėgą, tuomet jis jau būtų galima pasistatyti namo sklypelyje elektros srovei gaminti, nes, atmetus trinties ir kitus pasipriešinimo nuostolius, tos vieno arklio jėgos beveik 80% būtų galima panaudoti naudingai ir efektingai. Tuo būdu, kai žinoine, kad 1 ĄJ=736 elektros srovės vatams, tai 80% sudaro 588,8 vato arba 5,888% ' statinaitėms sukti, kilovato praktiškai panaudoja-į vieno butuko kambarius, arba ni>s s-ovės. Tai jau pakaktų 1=2 kilovatų dinamo i_ ____ 1vicao buto namelio reikalams, sukti (1 kW-=100<)W). j's metų mažėja. Prisimenu, kai, pavyzdžiui, mano' bungaliu-l Toks variklėlis būtų labai eko-) 09-ąja gatve eidavo karo^ vete kas, turįs 1 i/į> buto, ų-kių ir 3-jų kani .ariu kiekvienas, vidutiniškai per valandą sunaudoja 0,957 kilovato (1 kWh^S.O.lO^Wsek) elektros, žinoma, nejungiant iš karco visus šviesos ir kitų bu- sai tuose esančių įrengimų jungiklius.Nagrinėjant much- Gentilę gravitacijos jėga varoma vari" klį, kyla klausimas, kaip su.?0- rinti -jp- dalių -ju nėšiai, - kokia-^e -een t a is, o k ar t ai s ir-dangiau. mechanizmo sistema?Įsivaizduokime viens

kundę. Kilogramoinetras — tai mehaninis darbas, kurs reikalingas per vieną sekundę pakelti vieno kilogramo svori i vieno■ metro aukštį. Apskaičiuota, kad75 mkg/s darbas yra lygus 1
aj. iMeeh. Gentile motorėlis nega-! Ramovėnų vėliavą nešė V.Ii būti didelis ir pajėgus, kaip; Garbenis, asistavo A. Juškevi- minėta, bet jei jis išvystytų vie-, čius ir A. Repšys.ną arba dvi arklio jėgas, tuomet' K- Liet. B-nės vėliavą nešė J. jis galėtų būti naudingas ne tik Bagdž’us. Asistavo, puošniais vaikams žaisti, bet ir Frenette’s. tautiniais rūbais pasipuošusios .“Centre heateriio” nedideliems’ ponios A. Vaičiulienė ir A. Gri- apšildanti gaitienė.• L žmonių prisirinko daug. Trū- mašinai ko sėdimų vietų. Vienok metai

i ’Sno miškai, svarbus kūrinys. Pen- į ranai vėliavomis nešini, Lietu- sijos amžių sulaukę namelių vos savanoriai ir juos sekdavo savininkai, juo labai džiaugtųsi,!-^a virtinė tautiečių.turint omenyje, kad penkių kanz barių atskiro buto šilimai, švie-ir šaldytuvų bei kitų apa-| ratu reikalams ]>er metus sunaudojama elektros ir dujų beveik už tūkstanti dolerių. Nepamirškime, kari ta dolerių suma kas mėnuo padidėja keliais pro •

Oras buvo nuostabiai gražus.Iškilmės buvo gan trumpos, inėjimas įvyko liepos 22 d.-V K. PauliusAnt kogi bartis?Kaimynė sako kitai kaimynei:— Jūsų namuose perdaugGaila, kad tokio gravitacijos — Jeigu aš nebarsiu savo vy- prieš jėga sukamo motorėlio kūrėjas ro, tai kasgi jį bars?
The Microwave Cookbook

A CHRONICLE OF AMERICAN COOKING.

R

Laidotuvių Direktoriai

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

EUDEIKIS

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

GAIDAS-DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIME 

KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

y

Chic&gos

Lietuviu

Laidotuvių

Direktorių 
Asociacijos

ffloWWfLL COOKING BE DONE IN THE YEM 2060 

ĮHE POSSIBILITIES SEEM ENDLESS...

OIL-STOVES

LARGE
LAMPS.

+

Booking methods have progressed DRNMKncAiLy with 
THE PASSAGE OF TIME. RESEARCHERS FOR LITTON MICROWAME 
COOKING PRODUCTS PROVIDE. THESE COLORFUL GLIMPSES 
INTO THE AMERICAN KITCHEN OF YESTERDAY AND TODAY.

Sn the colonial home, food was
■ , PREPARED IN THE FIREPLACE.

C> SOMETIMES A "TURNSPIT DOG" WAS 
USED TO ROTATE MEAT ON A SPIT. 
THE DOGS WERE TRAINED TO WALK 

fc; ON A TREADMILL WHICH ----------- -
r^yOWAS RIGGED TO TURN 

THE SPIT.

@UT IN THE OLD WEST SOME OF THE 
BEST MEALS CAME OUT OF AWAGOH 
... THE "CHUCK WAGON." THIS 
TRAVELING KITCHEN OF CATTLE DRIVE 
FAME WAS NAMED FOR US INVENTOR, 
CHARLES GOODNIGHT.

Mood and coal 
BURNING STOVES 
CAME INTO USE 
IN THE 1800‘S.

The First

RESEMBLED

@as sroves 
WERE SLOW TO 
GAIN ACCEPTANCE. 
LESS THAN 100 
COOKS USED GAS 
IN 1855.

5Fms is a 
1B2G ELECTRIC 
STOVE.

V

uODAY COMBINATION MlCROvlAVE. 
RANGES COOK WITH COMPLETE 
FLEXIBILITT: flKONVENT/ONAL 
Electric heat for baking and 
Browning-, (z. Microwave only — 
FOR THE MOST SPEED; ft)M<CR0WAVE 
SPEED AND CONVENTIONAL BROWNING.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-3401BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, III. TeL: OLympic 2-1003PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayette 3-35Y2GEORGE F. RUDMINAS __
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138. listSTEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE ‘ Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4410P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

- naujienos, CHICAGO i, ILL Wednesday, July 25, 19^
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Pabaltiečių Teisininkų ir Advo-j Bet paties Begino pranešėjo
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MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ
A

723-1993
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HOMEOWNERS POLICY

State Farm Fire and Casualty Company

komplimentus Naujienoms. Ge
rose draugijose bei pokalbiuose

žodžiais, jokios daktarų galuti
nės nuomonės dar nepasiekta ir 
dėl to spėliojimai dėl laiko yra 
beprasmiški.

• Eina be kojų, muša be laz* 
dos, pats nieko nemato, o ki
tiems rodo. (Laikrodis)

Richardas ir Rūta Timpf 
Walk-In Water-Lake Estate 
9437 Pinetree Dr. 
Lake Wales, FL 33853 
Tel. 813 - 6962175

REAL ESTATE

2625 West 71st Street
TeL 737-7200 arba 737-8534

Namai, Žemi — Pardavimu! 
REAL ESTATE FOR SALI

HELP WANTED — MALS: 
Darbininku Reikia

CEMETERY LOTS FOR S..LE 
Kapinip sklypai* pard.

Must know connections. Also will 
consider beginner.

All Fringe Benefits.

A. PAWLICKI

— Jei amerikiečiai nepirks 
arabų naftos, tai ją pirks kitos 
valstybės, sako arabai.
kon tūkstančius uncijų aukso, 
kai už auksą mokėjo $240.

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

■. -r ;• ;' .
Adv. Charles P. Kai vra

BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 
kam nuomininkus

4243 W. 63rd St., Chicago
Tel. 767-0600.

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas

2646 West 69th Street 
Tel. REpublic 7-1941 — -

j ‘ ' Y \ J

® Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reisia rezervuoti vietas »
Iš anksto — prieš 45 - 60 dienų. ’

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS.

DĖL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS I: -

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4358 So. Washtenaw Ave. . 
Tel. 927-3559 -

DĖMESIO NORINTIEMS 
APSIGYVENTI CENTRINĖJE 

FLORIDOJE.
Parduodami vieno arba pusės akro

INDIANA—MICHIGAN SHORES
By owner 5 rm. &/c. house Screened 
porch. Completely fursished. 1 block 
from beach. S45,500.

248-2380.

SIUNTINIAI I LIETUVA
MARIJA NOREIBJENS

. .-r ■ - ’ - •*%' • ' ■ . s.

j 2608 West 69th St, Chicago, DI. 60629 • TeL WA 5-2787

gino daktarai 
premjero akių regėjimas bus 
neigiamai paveiktas ilgesni lai
ką, “nors laikui bėgant daugu
ma problemų pačios praeis”.

D Ė M ESI O > 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. -: • 
523-8775

t
SKAITYK PATS IR PARAGINI 

DAR KITUS SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermąk Road Chicago, UI. Tel. Virginia 7-7747

St Casimir’s Cemetery
■ Single grave, choice lot Private par
ty. Reasonable.

824-2492

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, III. 606S2. Tel. Y A 7-5980

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL A Auocht^ 

2649 W»st &3rd Strwt.
T-l. 776-5162 

Trečiadieniais iš anksto susit« 
rus. šeštadieniais iki 12 v. 
Vakarais tel. RE 7-5047. 
Raštinė veikk jau daugiau kaip 

40 metų, patarnaudama klientams.

i spaudą. (Pr.)

. • Vyčių seimo banketas, la-
pietvakarių atsiuntė tokį laiš- bai iškilmingas, bus rugpiūčio 18 

“Siunčiu Jums $33 čekį, vakare Radisson viešbutyje, či-

F. Zapolis, Agent < 
3208'/j W. 95th Si 
Everg. Park, 111.

,60642, - 424-8654 V

M. ŠIMKUS
Notary Public

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewcod. Tel. 254-7450 
Taip pat darpmi vertimai, gimimų 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankai. ■
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III 60629___ TeL WA 5-2737

katu Lygos primininkas. Sąry- 
šyjė su- Sovietų Sąjungos naų-’ 
jjuoju’ pilietybės įstatymu Jis; 
kreipėsi Lygos vardu Į Sovietų'

CICERO LIETUVIAI PENSININKAI

Čikagoje šun. liepos 19 
m>rė daibninkas, visuomenės 
veikėjas, profesorius Adomas 
Varnas. Buvo gimęs 1879 me
tais sausio 1 dieną Joniškyje, 
š:aul:u apskr.

1902 m. caro policijos buvo . 
tardomas ir už lietuvišką veik
lą gelbėdamasis nuo kalėjimo 
išbėgo Vokietijon, bet vokiečių 
policija suėmė ir grąžino ru
sams. Iš rusų policijos pabėgo 
ir išvyko Lenkijon, o iš ten — 
Šveicarijon, kur 1908 m. baigė 
Meno akademiją. Tarpininkau
jant Mikui Petrauskui, gavo 
Prancūzijos pasą ir 1909 m. grį
žo Lietuvon, Felicijos Bortkevi- 
čienės globom Pasveikęs ir susi
tvarkęs negalėjo rimti be lietu
viškų darbų, bet. ir vėl pajuto 
arešto grėsmę. Išvyko Lenkijon, 
gavo darbą meteorologijos stoty, 
o laisvu laiku tapė paveikslus. 
1913 m. vėl grįžo Lietuvon.

Lietuviams išsikovojus nepri
klausomybę, buvo vienas iš Me
no mokyklos steigėjų ir ten iš- 
profesoriavo iki. 1944 m. 1942 
metais Palemone sudegė jo na
mai su visais jo meno darbais. 
1.943 m. komunistų buvo peršau
tas. Nuo antros komunistu oku
pacijos pasitraukęs į vakarus 
dirbo Vokietijoje, o ypač daug 
nuo 1949 metų, apsigyvenęs Či
kagoje.

Mažai mes turėjome tokių 
veiklių tautiečių, kurie pergy
veno 100 gimtadienių. Prof. A. 
Varnas liepos '.23 d. palaidotas 
Lietuvių Tautinėse kapinėse.

S. Paulauskas

Lietuvių Pensininkų sąjungos 
valdyba vėlesniais laikais pra; 
dėjo stipriau veikti ir rūpintis | 
savų narių reikalais. Ruošia iš
vykas į gamtą, dalyvauja kulr 
tūriniame ir šalpos veikime, re
mia spaudą ir radijo programas, 

i Tam pat šiais, metais rugpiū
čio mėn. 5 dieną valdyba orga- 
nizuoia net du autobusus išvy
kai į Balfo metinį pikniką Jo
nyno sodyboje Chesterton. Tnd.

Č^a galėsime pasigėrėti gražia 
gamta, grynu oru pakvėpuoti ir' 
atb'kti naudingą darbą, pare
miant Balfo kilnų tikslą.

Išvykų vadovui p. K. Karazi
jai ir ši išvyka yra pavesta or-.’ 
gan’zuoti kartu su vąįdyba.

Visi nariai esate kviečiami 
šioje išvykoje dalyvauti ir pa
rodyti, kad dar nesame,-pavargę 
ir sudarykime gražų būrelį už
pildant bent du busus.

Kelionė gali kainuoti tarp 
3-4 dol. Registruotis pas poną 
K. Karaziją, išvykų vadovą, tel. 
376-6342. Stasys Vąnagūnas —; 
HE 4 8063, Juozas Blažys —Į Nauji 
434-3419, Alex, ’šlenienė — 436- { lietuvių dienraštis. E- Balčiūnie- 
0449 ir J. Skeivys — PR 8-6536. i nė mėgsta skaityti. Jo's knygų

Autobusai išvyksta, kaip įpras- lentynose yra virš 1,000 lietu
kai, nuo Gage Parko Fieldhouse viškų knygų. Ji pasakojo apie 
prie St. Western Avėf ir 55-tos Čikagos miesto suruoštą pikni- 
gatvės sankryžos 10 vai. Nariai | ką pensininkams Kelly parke, 
esate prašomi nesivėluoti. • Į kuriame dalyvavo daug žmonių 

Juozas Skeivys j ir buvo miesto merė J., Byrne. 
Vicepirmininkas i E. Balčiūnienė žadėjo būti Nau- 

'------—. ijienų piknike šį šeštadienį, lie-
Abadano naftos didysis pefe 28 d. 12 vai. Kaip, nauj-a 

vamzdis buvo praskėltasi stipria skaitytoja ji dalyvaus specialia- 
šautuvo kulka,..nustatę Irano me dovanų laimėjime. Dėkui jai 
policija. Bando nustatyti, kas tą Į už vizitą, prenumeratą ir už 
kulką galėjo paleisti

■ !

*

šydamas atsiųsti to įstatymo 
teksią. Jam atsakė 1-sis pasiun
tinybės sekr. ir konsulas Ed
mundas Juškys, prisiųsdamas 
rusišką tekstą ir apgailesiauda- 
nias, kad angliško teksto netu
ri. Adv- C.F. Ka- tuo pačiu rei-< 
kalu kreipusi į JAV ambasadą ■ 
Maskvoje. Kai bus gautas angliš-i Namai, Žema — Pardavimui
kasis tekstas, tai bus padaryta. keal estate for sale
analizė ir niriniausia paskelbta 
Lyges nariams.

— Užsiregistravusiems asme
nims vykti į Balfo gegužinę, ku
ri įvyks š.m. rugpiūčio mėn. 5 d. 
I. V. Jonynų sodyboje, Chester
ton, Indiana, kiek vėliau bus pa
skelbta spaudoje, kuriomis die
nomis, valandomis ir kuriose 
vietose sustos autobusai paimti 
keleivius. U ž s i r egistravusieji

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau 
9727 S. Western Ave., Chicago, UI. 60643 

Telef. 312 238-9787 ' :

— Emilija Balčiūnienė iš 
Brighton Parko vakar lankėsi 
Naujienose ir užsisakė dienraš
ti vienerięms metams. Ji išban
dė visa tue lietuviškų laikraš
čių, kol galutinai įsitikino, kad 

'ienos yra geriausias visų

|po gera mada.. .... . . .
j ■ '
1 — Mikas Kujus iš Pilzen apy- 
J linkės, Mažosidš Lietuvos lietu
vių veikėjas^ parašęs studiją 
apie Jurgį Sauerveiną, lankėsi 
Naujienose Dėkui už vizitą,

(ninku bei pareigūną yra virš 
30 metų, kas buvo griežtai prieš
taraujama 3-me PLJ kongrese. 
Tarpe paskaitininkų yra A. Štro
mas ir I. Meras, Striptyzo auto-, malonėkite atkreipti dėmesį į 
rius.

. — Aldoną- Stropienė iš Čikagos

kąf__________
Prašau siuntinėti Naujienas vie-'kaS°je- Visi lietuviai kviečiami 
neriems metams poniai Galinai j dalyvauti. Įėjimas $17.50 asme- 
Bagdonas nurodytu adresu Oak‘n^u^- Vietas rezervuoti tel- FR 
Lawn, III”. Pranešant gerą ži-į6-6489. Tuo pačiu telefonu pas- 
nią apie p. G..Bagdo'nienės'pre-;kajnbinus bus galima gauti in- 
numeratą, dėkojame p. Aldonai?formacijų apie kitus įdomius 

H Vyčių seimo parengimus. (Pr).Stropienei už pątarnąvimą. Nau
joji skaitytoja dalyvaus specia
lių dovanų laimėjime per Nau
jienų pikniką šį šeštadienį lie
pos 28 d.

— Juozas Biliūnas, Detroit,! 
Mich., daugeliu atvejų yra au
komis parėmęs Naujienas. Dė
kui už ankstybą be raginimo, 
prenumeratos pratęsimą ir už 
ta proga atsiųstą $15 auką. Taip 
pat dėkui tos apylinkės tautie
čiui, užsisakiusiam Naujienasj 
vieneriems metams ir atsiimtu-? 
šiam $5 auką, bet pavardės pra
šiusiam neskelbti

Korektūros pataisymas
Š. m. liepos mėn. 24 dienos 

Naujienų 6-to puslapio skiltyje 
“Trumpai’’ buvo atspausdinta: 
Golfo Dienos pirmininku pa
kviestas Charles D. Mačiukas- 
Backe, o turėjo būti - Charies 
D. Macke.

Mr. Ch. D. Macke atsiprašom.

—- JAV Kunigų Vienybės sei
mas bus spalio 2 ir 3 d. Villi' 
mantic,. Conn. Dabartinėje val
dyboje yra kun. dr.iZ. Smilga - 
pirm-, kun. K. Pugevičius, kun. 
J. Matutis, kun. A. Kantautas, 
kun- V. Martinkus, kun. V. Za
karas — vicepirtn., kun. V. Pik
turna - sėkr, ir jom. V. Dabušis 
— ižd.

• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelio, ankstyba prenumeratos pratesi- 
nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda-l o - t -• > n okAin -Hc 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; j ir uz ipo auKą ne apėjo jis 
Sudarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer-r dalyvaus Naujienų piknike. J. 
macijas visais kelionių reikalais. - . • . > Saūerveimis ir jo parašytas Ma

žosios Lietuvos lietuvių himnas
Įgauna' naujos prasmės ir reikš
mės pastangose’ prieš nutautė
jimą, vykstantį greitesniu tem
pu, negu ausčiau.

-— Pasaulio Lietuviu Jaunimo
IV Kongresas bei -stovykla vyks
ta tvarkingai, pagal numatytas

— programas. Dauguma parkaiti- pasiuntinybę Washingtone, prą-Saveriot, 
have not
z You cannot spend tomorrow i- 

what you have not saved today. ?
So the wise save for tomorrow > 

by joining the Payroll Savings 
Plan today.

Because mighty U.S. Savings r
• Bonds from little paycheck f ' 
allotments grow.————-- - 

And a Bond every paydays 
could keep your doctor-to-be ( 
away. At medical school. Or take 

i you away. On vacation.
So do put off for tomorrow

‘ į what you can save today. Join the 
Payroll Savings Plan.

For, remember, a rolling Bond 
f gathers no moss. But it does , 
gather interest.

Which is why a Bond in time^ 
saves. - ------- "

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fraternalinė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba.

SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
apdraudų savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

SLA —vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: tž 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metama.

SLA —kuopų vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
į savo apylinkės SLA kuopu veikėjus, jie Juini 
mielai pagelbės i SLA Įsirašytu

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
New York, N. Y, 10001 

307 W. X>th St. 
TM. (2U) 543-2210

Registruokite savo namus 
biznius, sklypus pardavimui jai 
26-tus metus veikiančioj įstai 
goj, o pirkdami pasiteiraukite.

Du butai, medinis* su skiepu ir ga
ražas. Švarus, gerai prižiūrėtas. 63 ir 
Troy.

Du butai, mūrinis, įrengtas skiepas 
auto garažas. Avers ir 26-ta.
Medinis namas su geležies (Hard 

ware) prekių krautuve. Nebrangus.
- ŠIMAITIS REALTY

Notary Public
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St- Tel. 436-7878

DAR NEVĖLU
PALIKIMAS. Modernūs apie 20 m. 

2 butų mūro namas ir mūro gara
žas. crengtas beismantas. Prašau 
teirautis ir perduoti savo telefoną 
apžiūrėjimui iš anksto. Viliojanti 
kaina.

LABAI SVARUS 2 butų namas ir 
garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 
zu šildymai, Brighton Parke. $37,000.

Tuščias sklypas, tinka naujo namo 
statybai Marquette Parke. . Į

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 
garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau? 
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800. _

MODERNUS z aukštų mūro namas, 
apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos: 
Marquette Parke. ž

Izraelio premjero 
sveikata gerėjanti

Izraelio premjero Menachem 
Begino daktarai pirmadienį pra
nešė, kad jo kraujo krešulys 
mažėja ir padėtis gerėja, bet jo 
akių regėjimas kuriam laikui Į sklypai prie iabat gražaus^ir didelio 
pablogės. Izraelio laikraščiai ; ež.er0- žuvavimui netoli Walter 
pamugto. ICAIMVIC j Disney Cypress Garden. Norėdami
Haaretz ir Maarv rašo, kad Be- j daugiau sužinoti, prašom rašyti, skam- 

prisibijo, kad ibinti arba atvažiuoti pas:

~: _ 1
— Kimberly Stasiukaitytė iš t 

Čikagos pietvakarių baigė vers
lo administracijos studijas ba
kalauro laipsniu Illinois univer
sitete, Urbanoje.

“ Valdiškas darbas
1 — Tamstos wras, be abejo,Į •
, labai nuvargo ieškodamas val- j= 
- -disko—darbo,-------sakė-kaimynė-fJ

1 kaimynei- Ši atsakė:

J — Tikrai buvd daug vargo. .
i Bet dabar, gavęs darbą, turės
* progos gerai pailsėti . . .

ENERGY 
WISE

Limit UM of dlswasber 
to once < day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.

EXPERIENCED 
ARMATURE AND 

STATOR WINDERS

WELDER 
REPAIRMAN 

& Trouble Shooter
Experienced on AC and DC motor 
driven and also solid state recti
fied welders. Lincoln & Hobart.

All Fringe Benefits.

A. PAWLICKI

723-1993

NAMŲ REMONTAS
Langai — Durys — Porčiai — Ce
mento laiptai — Šaligatviai ir kita.

Kalbame lietuviškai
Tel. 476-5635

Apdrausta* parkravstymaa 
U fwairiy »t»tumv. 
ANTANAS VILIMAS 

Tai. 376-1682 arba 376-5996




