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TOKIJO, Japonija. — Prezi-

Prezidentas Carteris Tokijo 
mieste visą ketvirtadienį ta
rėsi su Hua Guofengu, o tuo 
pačiu metu Japonijoje tarėsi 
užsienio ir taikos komisijos.
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A TARIASI JAPONIJO
VOKIETIJA IR PRANCŪZIJA NORI 
RYTŲ IR VAKARŲ JĖGŲ BALANSO

, BADEN-BADEN, Vokietija.— 
Konferencijoje tarp Prancūzijos 
ir Vokietijos antradienį kancle
ris Helmut Šchmidt pareiškė, 
kad vokiečiai ir prancūzai ati
davė savo duokles jėgų balansui 
tarp Rytų ir Vakarų. Gi prezi
dentas Valery'Giscard d’Estaing, 
vadovaująs prancūzų delegaci
jai, išreiškė tų dviejų tautų 
draugystę šiais žodžiais: “Mano 
dalyvavimas čia, greta; federa- 
linių kraštų kanclerio,, liudija, 
draugystę tarp mūsų kraštų, ir 
mūsų kariuomenių”. ' - -
f Ieškojimą jėgų balanso-ir tai
kaus sugyvenimo .tarp Rytų, ir 
Vakarų pradėjo’ Prancūzijos

■ ----------------- ■ - . - — —=——-------------- I

VIETNAMIEČIAI PUOLA KAM-
BODIJOS KOMUNISTUS

BANGKQKAS, Tailandas. — ’ 
Iš pasienio ateinančids žinios 
sako, kad Vietnamo komunistai; 
sutraukė .Jketurias divizijas į 
Kambodijos pasienį ir pradėjo 
pulti.Pol Pot vadovaujamus da
linius.'

Pol Pot vadovaujami daliniai 
yra įsistiprinę ne tik Tailande, 
bet ir pačiame Kambodijos pa
sienyje. Pnom Malai srityse da
bartiniu metu yra 55,000 Pol Pot 
karių. Kovų metų Vietnamo’ ka
riai keliais atvejais bandė pa
imti Pnom Majai, bet nepajėgė. 
Dabar jie sutraukė 30,000 karių 
ir pradėjo artilerijos puolimą. 
Neatrodo, kad vietnamiečiai pa-

dalyvaudama^ Varšuvos konfe
rencijoje su Sovietų Sąjungos 
delegacija, vadovaujama prez. 
Leonido Brežnevo.
troyersinės Prancūzijos. prezi- Tailandas gavo amunicijos, 
žento kelionės Vakaruose kilo.kurią prezidentas Carteris buvo 

^eįiatėnfehtų^Jials^ Taf5 buvoTprižadėj^."
pirmasis vakariečių pasimaty- : ----------------
mas su Brežnevu Sovietų Są- •’ RUSAI SUTIKTŲ MAŽINTI 
jungai okupavus Afganistaną. { ATOMO GINKLUS į- 1

Vokiečių kancleris;H. §chmidt j MĄŠK^f^įisija. — praeitą 
su > delegacija ■ buvo- hif^’kęs į 1 antra^ienį^'Š^ętų kofeomstU; 
Kremlių birželio 30?-.liepps 1 d.! partijos diennŠ^^ Pravdai |»į 
Jis pąreįškė Brežnevui.-yisų va-1 skelbė, kad Sovietų^junga, šą- 
kariečių;sūsirūpiniiną dėl Afga-I tiktų; tartis?su JAV reikalą 
nistanę- oikupacijoš; Brežnevas!sumažinti?vidutinio’ dy^io ato- 
siūlė plėsti prekybą, tačiau esant! m o bombų skaičių. Pirma kartą 
šiai padėčiai, atgarsio nerastą:

ATMESTAS SENATORIAUS
KENNEDY PASIŪLYMAS/

?

State capitcl at

POPIEŽIUS APLANKĖ BRAZI
LUOS RAUPSUOTUOSIUS
BELEN, Brazilija. — Popie

žius Jonas Paulius II antradienį 
daugelį nustebino, užsukdamas 
į didelę raupsuotųjų koloniją, 
žinomą kaip Marituba centras' 
Hanseno ligai gydyti, esančią 
Amazonės upės žiotyse. Popie
žius pasakė labai jautrią kalbą 
ne tik raupsuotiesiems, bet ir 
jau gerokai nuo raupų apsigydu- 
siems. Popiežius pareiškė, kad 
jis raupsuotųjų niekad neuž
mirš, darbuosis, kad būtų at
kreiptas didesnis dėmesys į jų 
apgailėtiną padėtį.

Brazilijos sveikatos ministe
rijos žiniomis, šiandien Brazil! 
joje yra 350,000 raupsuotųjų. I 
Tuo tarpu katalikų misijos, ku-j 
rios rūpinasi pagalba raupsuo
tiems, tvirtina, kad Brazilijoje 
mažiausia yra 1,600,000 raup
suotųjų, kurie gyvena išsisklai
dę Amazonės džiunglėse.

1,600 SUVAŽIAVUSIŲ DELEGATŲ 
PAGERBĖ PREMJERĄ M. OHIRĄ

— Popiežius Jonas Paulius II 
paskyrė nucijų JAV arkiv. Jean 
Jadot Nekrikščionių sekretoria
to valdytoju Vatikane. Kardino
las Wladyslaw Rubin paskirtas 
prefektu Rytų apeigų kongrega
cijai. Kurijoje yra taip pat dau
giau pakeitimų.

unqa su-
fe

Prezidentas-Carteris antradienio rytą pasiūlė bilijoną dolerių 
Detroito automobilių gamintojams, kad gamintų mažesnius 

_*-^vąųtomobilius, vartojančius mažiau gazolino.

IRANO “PARLAMENTARAI” SIŪLO 
TEISTI SUIMTUS AMERIKIEČIUS

tas pasižadėjo ir toliau bendra
darbiauti su Japonija.

Prezidentas būtų norėjęs pa
sitarti su nauja Japo'nijos vy
riausybe. Japonai kalba, kad 
nauju premjeru bus išrinktas 
Zenko Suzuki, glaudus velionies 
Ohiros bendradarbis, bet jis dar 
neišrinktas. Prezidentas, prieš 
išskrisdamas iš Japonijos, tar
sis su premjero pareigas einan
čiu Masajoši Ito, kad kuriam 
laikui sumažintų Amerikon ve
žamų ir čia pigiai pardavinėja
mų automobilių kiekį.

, Pčėzrdentas Carteris/prieš iš- 
į skrisdamas iš Detroito, auto
mobilių gamintojams pasiūlė 
vieno bilijono’ dolerių paskolą, 
kad galėtų persiorganizuoti ir 
gaminti mažiau? gazolino- varto
jančius mažesnius automobilius. 
Prezidentas priminė darbinin
kams, kad pramonininkams ne
reikės atleisti tokio didelio dar- 

i bininkų skaičiaus, ues jiems bus 
■ reikalingi įvairūs staty-bos spe

cialistai. Prezidentą pasiekė ži- 
Japonijos laikinoji vyriausybė nia, kad automobilių pramonei 

sutraukė į Tokijo 8,000 gerai; svarbiau neįleisti japonų auto- 
ginklūotų policininkų tvarkai ir mobilių negu pasiūlyti bilijoni- 
saugumui palaikyti, o trečiadie-Į nę paskolą.
nio vakare prie turimos policijos 
jėgos pridėjo dar 4,000 ginkluo
tų vyru. Viskas pavvko gerai. . , . ,- 1 . . j jos komunistų partijos ■ pirmi-

ats ’ri‘(ninku Hua Guofengu yra labai 
svarbus. Paaiškėjo, kad ketvir
tadienio ryto pasitarimuose da
lyvaus ne tik pats prezidentas

■ su kompartijos pirmininku Hua, 
' bet ten bus sekretorius Edmund 
į Muskie su keliais įtakingais jo 
i patarėjais ir keli kiti Kinijos bei 
(Sovietų Sąjungos patarėjai. Kon- 

, , Iferencija gausi, bet ji, prasidė- 
....(jusi ketvirtadienio rvtą. tą patį

Į ketvirtadienį pasibaigs.

IZRAELIS STATYS NAUJĄ 
AERODROMĄ

TEL AVIVAS, Izraelis. — Iz- 
raelio parlamentas leido vyriau-] lentas Carteris laiku atskrido į 

N sy±eXjWeltT.?apiekur trečiadienį, dalyva- 
ibeduinų iš jų apgyventų sričių -~’-
ir apmokėti perkėlimo išlaidas.

Izraelio kariuomenės vadovy
bei reikalinga žemė, esanti pie
tinėje Jeruzalės dalyje. Izrąelid 
kariams toje vietoje reikająigas 
karinės bazės aerpdroma# kad 
Izraelis galėtų gįnjrapsaugai rei
kalingas pozicijas. Beduinai la
bai nepatenkinti. Jie šimtmečius 
gyveno tose žemėse, kuriose da
bar Izraelis nori įrengti moder
nų aerodromą. Beduinų tarpe 
jau kilo šiam planui opozicija ir 
tarp jų atsirado tokių, kurie 
prisiekė verčiau mirti, negu ap
leisti protėvių žemes.

Izraelis turėjo gerą aerodromą 
Sinajaus srityje, bet jis 'teko 
Egiptui, kai jam buvo atiduotas 
Sinajus. Įvairūs įrengimai bus 
vėliau perleisti Izraeliui.

Izraelis užėmė Sinajaus dyku? 
mą 1967 metais, o iš tenykščio 
aerodromo turės galutinai išsi
kraustyti iki 1982 metų balan
džio mėnesio.

vo mirusio premjero Masajošil 
Ohirą pagerbimo iškilmėse. Iš-i 
kilmės vyko Tokijo centre, di-Į 
džiojoje kariškoje Budakan 
We. ..v

’Įj^Tokijo trečadienio rytui 
važiavo 1,600 prezidentų, pr 
jerų, karališkų šeimų narių ir 
daugybė ministeriu, kurie apie 
pusantros valandos nurodytoje 
vietoje klausė kailių ir i__
už 'mirusį 70 metų premjerą.

sa-

su-
em-

CHOMEINI TVIRTINA, KAD TIKTAI PARLAMENTAS 
NUSPRĘS SUIMTŲ AMERIKIEČIŲ LIKIMĄ

._ Dvi- leisti visus amerikiečius. Jis pri-
• Pravda tvirtina, kad Sovietų' dešimt trys naujo parlamento mena i 

valdžią i nori?'‘svarstyti naujus1 nariai paskelbė pareiškimą, ku- sprendimą. Juo ilgiau šio klau 
atomėeginklų apribojimus.

Pfavda viešai prisipažino, -kad 
Sovietų valdžia turi Europoje
vidutinio dydžio atomo bombų. j TEHERANAS, Iranas.

ir tarptautinio teismo
WASHINGTON, D.C. Se

natoriaus Edward M. Kennedy 
šąlininkai demokratų platformos 
komitete pasiūlė keisti konven
cijos taisykles ir atleisti delega
tus nuo pirminių balsavimų įpa
reigojimo? Pasiūlymas yra prie
šingas pirminių rinkimų įstaty
mui ir jų prasmei. Prez. Carte- 
ris ?pirminiuose rinkimuose su
rinko virš 1,666 delegatų, reika
lingų nuspręsti kandidatūrą į 
Baltuosius Rūmus, tuo tarp se-1 ,
natorius Kennedy tesurinko vos ras^° premjerų, 
keletą šimtų delegatų.

Platformos komitetas pasiū
lymą atmetė didele balsų dau
guma.

riuo tvirtina, kad suimti ameri- simo sprendimas bus vilkina- 
” kiečiai privalo būti teisiami už

— Pekino valdžia pareiškė šnipinėjimą prieš Iraną ir ša- 
protestą dėl prezidentinio kan-'chui suteiktą pagalbą.
didato Ronald Reagan pareiški-j 
mo, kad jis, gal būt, atnaujins' 
diplomatinius santykius su Tai-
vanus

ii

eina ginčai apie Zenko Suzuki 
numatomą paskyrimą nauju

— Jie visi privalo būti teisia
mi ne kaip individai, padarę nu
sikalstamą darbą, bet kaip gru
pė, padėjusi šachui išnaudoti 
Trano gyventojus, — pareiškė

Japonijos politikų tarpe naujo pa;lamenlo alstoVas Ha-
san J. Eshevari.

Praeitą savaitę 
Į mento narys siūlė

mas, tuo didesnių komplikacijų 
gali kilti.

RENGIASI
ŠACHO

Visi pripažįsta, kad preziden
to Carterio pasitarimas. su'Kini-

— Nepatvirtintomis žiniomis 
Irano reyoliucinė valdžia išsiun
tė .j Egiptą pro Libiją 20 tero
ristų nužudyti šacho artimuo
sius per jo laidotuves Kaird 
mieste. Tačiau chirurgas De- 
Baki pareiškė, kad šacho svei
kata po operacijų gerėja.

kitas parla- 
visus ameri-

— Pirmadienio'vakarą 20 mc-! kiečius galimai greičiau išleisti, 
tų amžiaus So. Carolinos gra- > bet teisti mariną M. MoellerĮ. 
žuolė Shawn Weatherly Pietų į Sekančią dieną visa eilė parla- 
Korėjoje išrinkta Pasaulio pro- mento narių pasisakė prieš šio 
žio karaliene. marino teismą, nes teismo metu

IŠŽUDYTI 
ŠEIMĄ

Washingtona pasiekė žinios, 
kad iš Irano 20 savanorių išvy
ko į Egiptą. Jeigu jų tenai dar 
nėra, tai netolimoje ateityje jie 
pasieks Egiptą, šių jaunų Irano 
teroristų tikslas yra pasiekti 
patį šachą arba artimiausius jo 
šeimos narius. Jeigu vidurių vėžį 
turintis šachas mirtų, tai ten nu- 
vykusieji iraniečiai bandys pa
siekti kitus šacho šeimos na
rius. Jiems labai svarbu nužu-

NUSTATĖ DU SALVADO- 
RIEčIŲ ŽUDIKUS

AJO, Arizona. — Šerifui pa-, 
vyko išaiškinti du meksikiečius, 
kurie buvo sutikę pervežti per’

marino teismą, nes teismo metu 
- gali išeiti į paviršių, kaip be- 

ginklis marinas galėjd išprievar- 
tauti ginkluotą studentę, suėmu
sią ir rūsyje laikiusią mariną.

CHOMEINI KAITA
LIOJA NUOMONĘ

Mula Chomeini pareiškė, kad 
tik parlamentas turės nuspręsti 
53 suimtų amerikiečių likimą. 

’ bet dažnai jis taip pat kalba 
apie reikalą galimai greičiau 

i paleisti visus suimtus ameri- 
i kiečius.

dyti visus šecho šeimos narius, j sieną salvadoriečius, bet nepajė- 
bet labiausiai jiems rūpi šacho ffė tai padaryti, šerifui pavyko 
dvynukė sesuo, princesė Airaf. rasti gyvus 14 salvadoriečių, ku

Prezidentas Carteris, 
dęs į Haneda aerodromą, laik
raštininkams pareiškė, kad jis 
atvykęs pareikšti užuojautą ve
lionės žmonai, jo šeimos nariams ‘ 
ir visiems Japonijos gyvento-j 
jams. Jam tekę arčiau pažinti1 
Ohirą Washingtone, kai jis bu-j 
vo’ atvažiavęs tartis įvairiais Ja-j 
ponijos ūkio reikalais. Preziden-Į 
tas pareiškė įsitikinimą, 
santykiai tarp Japonijos ir

, Į stiprės ir augs.
Pirmiausia i specialiai

šerifui pavyko

KALENDO KELIS

Liepos 10: Rufina, Maurici
jus, Eirimė, Švitra, Mantrimas, 
Gilvainis.

Saulė teka 5:23, leidžiasi 8:26.
Oras debesuotas, lis.

Valstybės sekretorius Edmund 
Muskie Japonijoje vadovauja 
JAV užsienio delegacijai, kuri 
tariasi su Japonijos užsienio 

reikalų ministeriu.

Prezidentas Bani Sadr yra' įsi
tikinęs, kad prezidentas Carte- 
ris atšaldys visas Amerikoje įšal
dytas Irano vertybes, kai Iranas 
paleis visus 53 suimtus ameri
kiečius. Kad nekiltų koks nau
jas nesusipratimas, tai preziden
tas Bani Sadr siūlo tuojau pa-

rie buvo nuvežti j Arizonos dy- 
Teroristsi bandytų ją nuzudy-f kurną ir paleisti.

Šerifas, kitų padedamas, atgai
vino rastus ištroškusius salva- 
doriečius, o kai pradėjo juos 
klausinėti, tai nustatė, kas ga
lėjo būti tie meksikiečiai, turėję 
pervežti salvadoriečius per dy
kumą j Ameriką. Išaiškėjo, kad 
ir jie patys nežinojo kelių ir 
priemonių apsisaugoti nuo karš
čio ir troškulio.

Buvd susitikę Amerikos, Mek
sikos ir Salvadoro pareigūnai. 
Jie pasikeitė mintimis apie sal- 
vadoriečių tragediją. Pasikeista 
informacijomis apie apgavystę, 
pinigų atėmimą, sumušimą ir 
vienos moters išprievartavimą, 
o vėliau palikimą likimo valiai 
dykumos karštyje.

ti šacho laidotuvių metu. Jeigu 
nagalėtų prie jos prieiti, tai ta-l 
da bandytų ją surasti kitais bū
dais ir nužudyti. Teroristams 
taip pat rūpi nužudyti šacho 
žmoną ir visus jo vaikus.

ŠACHĄ KANKINA 
KEPENŲ VĖŽYS

Irano šachą kankina kepenų 
vėžys. Gydytojai naudoją pačias 
moderniškiausias priemones, bet 
žinovai tvirtina, kad nepaprastai 
sunku skausmus sumažinti, o 
dar sunkiau juos pagydyti. 
Egipto kariuomenės gydytojai 
yra geri, jie baigė žymiausias 
Amerikos ir Europos medicinos 
mokyklas.

pa-i 
ruoštą salę buvo pakviestas, pa
gal japonišką alfabetą, Bangla
dešo -atstovas, o antruoju sekei 
Amerikbs atstovas prez. Carte- 
ris, trečiuoju ėjo Kinijos atsto
vas ir kiti 1,600 atvykusiųjų mi
rusio pagerbti.

Iškilmes pradėjot laikinai 
premjero pareigas einantis Ma- 
sajoši Ito. buvęs mirusio prem
jero kabineto narys. Vėliau 
trumpas kalbas pasakė kiti Ja
ponijos aukšti pareigūnai. Atvy
kę svečiai susikaupę klausėsi 
kalbų.

Baigus iškilmes Budokan sa
lėje, prezidentas Carteris nuvy
ko į imperatoriaus Hirohito rū
mus ir len visą pusvalandį ta- ’ 
rėsi abiejų valstybių reikalais. i
Imperatorius buvo dėkingas pre- l
zidentui už atsilankymą ir reiš
kė, pasitenkinimą, kad preziden-

Haa Kao-fenj

komunistų partijosKinijos 
pirmininkas Hua Guofengas 
tariasi su JAV prezidentu, 
o pertraukų metu instruk
tuoja Kinijos krašto apsau
gos ir kitas komisijas, kaip 

laikvtis dervbu metu.



Lyg lunatikas sugalvojo, 
o kaip genijus pastatė

Apie San Francisco įlankos 
tHtus yra parašyta nemažai kny-

-• beL dulkės įvažiayjmąj miestą. _ 
‘ uždarė, pridarė daug nemalonu

mų ir nuostolių, vien nuvalymo ( 
išlaidos — 30,000 dolerių su 
viršum.

“Berkeley Barb” mirtis

išleista albumėlių, pripos- 
į.oczijcs -ir kitokios lite- 

•_S apstu. Tik ką perskai- 
praeitais metais išspaus-

mt
ra!:.
čiau
dinlą “High Steel — Building
the Bridges Across San Fran
cisco Lav šioj knygoj daug 

Uiytų tiltą statant 
pradedi, n 1 pamatų kasimu 
baigiant atidarymo kaspino per- 
kizpinįu. Suglaustai duota sta
tybos istorija. Vieni veikė už 
statybą, o kitos jėgos priešinosi, 
net. per teismą bandė projektus 
sustabdyti. Įvairiausios priežas
tys išrastos, net tiltų statybai 
priešintasi, sakant, jog jie suga
dinsią įlankos gamtos vaizdą.

Per įlanką yra keletas tiltų, 
bet knygoje pavaizduojami tik 
du: San Francisco-Oakland įlan
kos ir Golden Gate, šie du tiltai 
esą didžiausi teclmikos ir tiltų 
statybos meno pasiekimai, pa
žiba. Fotografijos ir aprašymas 
parodo, kaip sunkus ir sudėtin
gas buvo darbas, kiek sunaudo
ta metalo, cemento ir kitokių 
medžiagų, ir kiek žmonių nelai
mėse gyvybės neteko. Specialios 
mašinos buvo pagamintos ly
nams arba plieninėms virvėms 
susukti bei įvairioms tilto da
lims į joms skirtą vietą užkelti 
ir pritvirtinti.

Ir tuo lunatiku ir genijumi, 
kuris tuos tiltus suplanavo ir 
statybą vykdė, pristatomas inži
nierius, svajotojas ir poetas Jo
seph B. Strauss. Jo štabe dirbo 
šimtas inžinierių ir keletas geo
logijos mokslininkų.

Nudstabūs darbai, bet dar la
biau nustebau, knygoje radęs 
sakinius, jog dabartiniais laikais 
jokia kaina tokie tiltai nebega
lėtų būti pastatyti. (Kelių mėtų j Vietnamo" karo metais Berke- 
statyba buvo baigta’ 1936 me-.’ ley niieste buvo pradėtas leisti 
tais Oakland Bay ir 1937 m. savaitinukas^"Berkeley Barb”. 
Golden Gate tilto.) Juk vaikščio- Tai “laisvos minties”, laisvojo 
ta ant mėnulio, kodėl nebega- ( ir kavos prie§ 4arą išk
ištų tiltų pastatyti! Atsakoma, j-ašlis, maištautojų oficiozas. Bu- 
jog dabar nebesą tiek specialis-j v0 pasiekęs 90,000 egz, tiražo, 
tų ir tiek pinigų (There are not

.^ enough skilled workmen in thej Versitete aprinistant, anų laikų

‘Elgetar su nuvalkiotu krepšiu 
Slankiojo palangėmis vasaros metu, 
Jis skundėsi likimu savo: 
Per visą dieną jis valgyti negavo.

Neramumams Berkeley uni-

labor lorce and not enough to-j aktyvistams demonstra toriams 
Gated dollars in our coffers), ‘senstant, ir laikraštukas nustojo 

Gal ir teisybė, juk ir dantims | populiarumo. Leidėjai keitėsi, 
valyti šepetėliai čia dabar parda-Hįražas sumažėjo, kurį laiką net 
vinėjami, Japonijoj pagaminti...1 — - * = l------ j_i----------

f *■ _

Dulkės tiltą uždarė
Birželio 25 d. pavakary ren

giausi iŠ Berkeley per Oakland 
Bay tiltą važiuoti į San Francis
co. Nuo įsipainiojimo išgelbėjo 
radijo žinia, jog tiltas į San 
Francisco uždarytas, tūkstan
čiai automobilistų per mylių 
mylias kelius užkimšd.

Iš sunkvežimio iškrito 50 sva
rų maišas su chemikalais, kurie 
išdulkėjo ant tilto. Tiriama, gal 
nuodai? Net devynias valandas 
chemikai ir darbininkai, panau
dodami 100 galonų spirito, dir
bo, kol tiltą nuvalė.

Po to paaiškėjo, jog buvo da
žų gamyboje vartojama “pud
ra”, sveikatai nekenksminga. 
Igšąstis lyg perdėtas, privedęs 
prie tokio ilgo' tilte? uždarymo, 
pačio pirmo tokio'nuo tilto pa
statymo. Kai inž. Strauss tiltą 
projektavo, tuometinis Karo1 de
partamentas priešinosi, besibai- 
mindamas, jog karo metu tiltus 
subombardavus, uostai liks už
blokuoti. šį kartą ne bombos,

veltui gatvėse buvo dalijamas, 
kad tik patraukti publikos dė
mesį. Nepagelbėjo. Birželio mė
nesį tiražui smukus žemiau 
3,000 egz., laikraštukas pavers
tas dvisavaitinuku, o dabar lie- • 
pos pradžioje tas lyg pogrindžio 
laikraštis tikrai nukeliavo į “po
grindį” — pasilaidojo, jo spaus
dinimas sustabdytas.

Areštas už atkimštą bonką
Kitados Los Angeles lietuviai 

pikniką udami parkuose nesibai
mino alutį pagurkšnuoti ir “bur
nelę” išmesti, kai viešojo parko 
prievaizda pavaišintas nematy
davo kas aplinkui dedasi. 7

Dabar, birželio pabaigoje, gu-i
bernatorius Brown pasirašė įsta-Į programa Naujojoje Anglijoje 
tymą, jog bus galima areštuoti 
asmenį ne tik už gėrimą, bet ir 
už turėjimą parkuose, pajūryje 
ar kitose viešose vietose at
kimštą bonką ar net alaus skar- 
dinS- .

Ir vėl apie Mike Paskier
Iš San Francisco grįžęs susi

radau jau kelių dienų senstelė

U Naujosios Zelandijos gamtos vaizdelis.

'SO. BOSTON, MASS.
*V" ■, - < z

METINĖ MINKŲ RADIJO GEGUŽINĖ — PIKNIKAS
Seniausia lietuviška radijo mas, nes išvykęs prieš terminą

,Hsart Month "

New Pacemakers To Tool’ Mother Nature
Artificial heart pacemakers, 

devices which help* -over a 
million hearts beat properly 
throughout the world, have 
been doing only part of the 
job for some people.

For every 100 pacemaker 
patients, there may be 10 

. whose hearts need help from 
j a pacemaker which exactly 
mimics normal heart function.

In a normal heart, the 
upper chambers (the two 
atria) and the lower chambers 
(the two ventricles) contract, 
or beat, separately, in se
quence to provide the most 

• efficient way to pump blood 
to the lungs. Most pace
makers, however, because of 
previous design limitations, 
stimulate only the lower 
ventricles. Thus, the pumping 
contribution of blood by the 

. atria is lost.
For most pacemaker pa

tients, this doesn’t really 
matter because the ventricles 
alone are capable of pumping 
enough blood to meet the 
body’s needs. Others, how
ever — particularly those with 
more severe cardiac problems 
— suffer symptoms such as 
dizziness and palpitations 
when they lose the contribu
tion of the atrial contraction.

The reason for this can be 
easily explained by consider
ing howr the normal heart 
works. In a heart with a 
normal conduction system, 
the electrical impulses that 
originate within the heart 
itself cause the atria to beat 
first. This atrial contraction 
forces blood into the ven
tricles. After an appropriate 
delay, the electrical impulse 
travels from the atria to the 
ventricles, where it causes the

Most pacemakers have only 
one lead — the wire that carries 
stimulating electrical impulses 
to the heart This pacemaker, 
which stimulates both the 
upper and lower chambers of 
the heart, has two heart 
wires. One wire is placed in the 
lower chamber and the other 
is placed in the upper chamber. . _ .
Patients who need to have chronized. ,They_ are out of 
more blood pumped by their 
heart benefit from this type 
of pacing since the sequential _ t
paced heart beats are capable between the atria,-and the 
of providing additional blood veWtriclea W -not -well tėr* 
flow erated by some peojole. and

With pacing wires in both the upper chamber (the atrium) ; 
and the lower chamber (the ventricle) of the heart, a new type 
of pacemaker can provide stimulation to both chambers in an 
orderly sequence. By stimulating both chambers, a heart can 
be made to pump more blood than it could if it was stimulated 
in the lower chamber only. For pacemaker wearers with certain 
kinds of heart disease,,pacing in this manner gives their hearts 
the best chance to provide the most blood it can to the rest of 
the body.
ventricles to contract. This 
sequential contraction of first 
the atria and then the ventri-’ -palpitations, which were 
cles gives the heart its ‘lub- 
dub’ sound and provides 
maximum blood flow to the 
body.

In a heart with a defec
tive conduction system, the 
natural impulses originating 
in the atria may be "delayed 
or prevented frorfi reaching 
the ventricles.,If this happens, 
the heart’s 'ventricles will 
usually continue to beat, but 
at a very slow rate. This 
condition is called heart 
block and usually necessi
tates an artificial pacemaker.

Most artificial pacemakers 
bypass the atria altogether 
and carry their electrical 
stimulus directly to the 
ventricle. This is done by in
serting the pacemaker’s cur
rent-carrying electrical wire 
(the lead) into the ventricle, 
where it would cause the 
ventricle to contract each 
time the pacemaker fires.

At the same time, how
ever, the atria alsd beat on 
their own in response to the 
heart's natural impulse. But 
beats are no longer syn-

step, working iflte Hfo legs 
attempting to take the same" 
step at the same time.
- This, lack of coordination

results in symptoms like 
dizziness, fainting and

I 
mentioned earlier.

A new kind of pacemaker 
has been developed which 
stimulates both the atria 
and ventricles in sequence. 
By using two sets of heart 
wires — one wire goes in the * 
right atria and the other in 
the right ventricle — this 
new pacemaker stimulates the 
heart in a way that causes the 
atria to contract first and 
enipty their blood supply into 
the ventricles. Then the pace
maker stimulates “the ventri
cles, causing them to push the 
blood throughout tffFbody.’ ’

1 When the normal contrac
tion sequence is re-edablished 
through pacing t in w both, 
chambers, the heart1 occomcs 
a more efficient pump by as 
much as 30 percent. “With 
more blood being pushed 
through the body, more 
oxygen becomes available to 
the body’s organs and they 
all begin to function more 
efficiently*

With these new pacemak
ers, those patients who need 
ihe additional blood’sup
plied by the contraction of 
the upper chamber will get ft, 
since the pacemaker provides 
stimulation to both chambers 
in 1 coordinated sequence that— 
imitates Mother Nature’s 

"r^tur< electrical pathway! of
hearts.. ____ ..

rengia sava 46 m. sukaktuvių 
metinį pikniką Romuvos parke, 
71 Claremont Ave., Brocktone, 
sekmadienį, rugpjūčio 10 d.

Bus trys piniginės dovanos 
negražiausius mezginius, dro
žinius ir tapybą, atneštus į pik
niką. Pirmą dovaną $50 paskyrė 
So". Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugija; antrą premiją — $25 
ir trečią — $10. -■ :

Programa prasidės 4 vai. po
piet su magikmnuostabiu Dono
hue —“Paslapties žmogus”. Me
tinis gražuolės “‘Miss Lithuania 
of NjE.” rinkimas, šokių varžy-

jūsį Los Angeles Times. Yra 
straipsnis: “Suspect Sought for 
Deportation Found in Florida”.

Tai žinia apie Santa Monica 
mieste gyvenusį lietuvį Mike 
Paskier — Mečį Paškevičių. Jis 
kaltinamas bendradarbiavimu 
su naciais karo metu Lietuvoje 
žydus ir kitus žmones žudant. 
Liepos 1 d. turėjo stoti į imig
racijos teismą, nes jam sudaryta 
deportacijos byla už nuslėpimą, 
santykiavimo su naciais, kai pra
šė Amerikon įvažiavimo vizos.

Šaukimas teisman Paškevi
čiui neįteiktas, nes iš Santa Mo
nica miesto išvykęs. Dienraštis 
rašo, jog jis užtiktas Floridoje, 
prie St. Petersburg Beach, Boca 
Ciega Bay, ten už 78,000 dole
rių gegužės 15 di nusipirkęs kon- 
dominium. Jo žmona -Hildegarde 
birželio 20 d. mirusi, mirties- 
priežastis tiriama.

Reporteris rašo, jog į Parker 
butą paskambinus atsiliepusi 
moteris, pasisakydama esanti 
draugė Jr sakiusi, jog Pasker 
vėl turėjęs širdies priepuolį ir 

. negali telefonuvkalbėti.
Los Angeles Imigracijos įstai

gai nesą žinoma, kodėl Pasker 
iš Kalifornijos išvyko, bet toks 
jo išvykimas <ncsąs pasislėpi-

teisman šaukimą įteikti. Jau po 
gruodžio mėnesio, kai jų namas 
buvo bombos apgadintas, Pasker 
ir jo žmona buvę iš Pietinės Ka
lifornijos išvykę. ;

Pasker byla būsianti spren-Į 
džiama Miami mieste Imigraci
jos teisme, bet data dar nepa
skirta. J. Klauseikis
bos, grojant Mickey Haberek 
orkestrui. Bus dovanos šokių 
laimėtojamšl ' ” ’ ? L.

Komitete rinkti- rankdarbius, 
gražuoles ir .geriausius šokėjusi 
dalyvaus: Ona Ivaškienė — Lie-Į 
tuvių tautinių šokių ‘Sambūrio 
vedėja, Elena Valiukonienė — 
Bostono Jono Vanagaičio šau
lių kuopos Moterų vadovė, My
kolas Drunga — Baltic Asso
ciates bendrovės direktorius, 
inž. Klaudius Šakenis ir biznie
rius Henrikas Čepas.

Praeitų metų gražuolė p-lė Ni
jolė Ivanauskaitė iš Dorcheste- 
rio įteiks šių mėtų išrinktai gra
žuolei jos grožio kaspiną. Išrink
toji taip pat gaus puikią statulą 
nuo Ronald Reagan, Respubli
konų partijos kandidato į JAV 
prezidentus, bukietą raudonų 
rožių nuo Baltic Florists gėlių ir 
dovanų krautuvės, auksuotą 
grandinėlę ir $40 vertės apyran
kę nuo Ketvirčio brangenybių 
krautuvės iš So. Bostono.

Autobusą išleis Antanas And- 
ruloiiis nuo So. Bostono Lietu
vių Piliečių klubo 1:30 vai. po
piet. Autobuso kaina į pikniką 
ir atgal $5, įžanga į pikniką 
$2 suaugusiems, vaikams 75 čt

Pikniko gaspadorius bus Vy
tautas Jurgėla, o skanius lietu
viškus valgius gamins miela šei- 
Tniiririkė Monika Plevokienė ir 
jos malonios pagelbininkės. Ren
gėjai kviečia visus į šį linksmą, 
lietuvišką, metinį radijo pikni
ką, užbaigti vasarą kartu su sa
vo draugais ir pažįstamais.

Steponas ir Valentina
Minkai

Dar didesnio burto pasigenda 
Ir viską galų gale praranda. 
Štai, pavyzdžiui, savininkas ano namo 
Su didele sėkme prekiavo, 
Bet gobšumas jį pagavo 
Ir panoro padidint turtą savo. 
Vietoj to, kad būt sau be rūpesčio, ramus. 
Jis pasiuntė su prekėm užjūrin laivus;- -- 
Bet laivai audroj paskendo 
Ir jis savo turto pasigedo.
Dabar jo prekės jūrs dugne jau pūva, 
O jis tikėjosi uždirbti aukso krūvą. . 
Kitas turtuolis dvarą išnuomavo 
Ir pelno visą milijoną gavo. 
-Bet-jam toli gražu to dar neužteko. 
Jiis sukčiui į rankas pateko. 
Įlindo į skolas ir subankrutavo.
Trumpai pasakius, kiekvieno kelias bus slidus, 
Kai jis bus perdaug gobšus.
Čia aitvaras staiga prie vargšo atsirado, 
Kuris iš išgąsčio bemaž nustojo žado. 
Aitvaras tarė: “Aš tau toriu patarnauti, 
Kad galėtum tu nuo vargo atsigauti 
Savo krepšį nedelsiant iškratyk, 
Ir prieš mane ji pjalaikyk. 
Į ųj įpilsiu dukatų krūvą;
Viskas tau liks, kas į krepšį tą pakliūva ; 

. Bet jei iš krepšio kas iškristų,
Į šiukšles toujau pavirstų, 
žiūrėk gi aš įspėju įsakmiai. 
Man įsakyta laikytis tų sąlygų griežtai. 
Tavo krepšys yr silpnas ir gali neatlaikyti, 
Todėl turi savo gobšumą prilaikyti”.

. Iš-džiaugsmo elgeta bemaž/^palądk^y. .. 
-Ir savo krepšį jis prieš aitvarą jau laiko. 
Auksas į krepšį vis byrėjo
Ir svoris jo bė paliovos sunkėjo. <

—“Gal jau pakaks?”—“Ne,daugiau dar duok”. 
—‘Žiūrėk, kad jis neplyštų”. t . . . , 
—“Tik pilk ir negaišuok”.
—“Tu Krezu jau tapai, tik pažiūrėk”.
—“Nors gniūžtę dar pridėk”. :• <
—“Na, užteks, krepšys jau neatlaikys;

Bet čia staiga suiro tas krepšys ; ’ ■
—“Dar nors žiupsnelį”.

Nebūk perdaug gobšus, seneli”.
Iš jo išbiro auksas ir šiukšlėmis pavirto, 
O mūs elgeta iš širdgėlos pravirko.
Tik kiauras krepšys jam paliko /' 
Ir jį vėl pirmykštis vargas pasitiko.
Vytautas Petraitis, PASAKĖČIOS pagal Krylo

vą, 217 psl., gaunamos NaujienSe. Kaina S3.

They call it 
“The Overnight Wonder ” 

for constipation. •
Are you uncomfortable with your laxative? Then meet 

the little white pill they call “The Overnight Wonder? Just 
one pill at bedtime safely surely stimulates your system’s 7 
own natural rhythm. Overnight. So in the morning, you’re * 
back on the bright side. Comfortably! It’s 
a good feeling.

What is “The Overnight Wonder’’? 
Ex-Lax" Pilis. That’s right—pf/fc from 
Ex-Lax. Look for the white box.

Use only as directed.

t. SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE |

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl; liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir'1 

susirūpinimą ...... ...... .............-------------------- $8,00.
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 

grožis. Kietais viršdliais .  ’...... ’.... $1.00
Minkštais viršeliais, tik......................... $3.00

Dr. A. J. Giusen — AUKŠTA ‘KULTŪRA —ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik..... . $2.00
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

mooe> orderį, pcęię parodytos, kaiąos pri-į 
dedant $1 persiuntimo Išlaidoms.' <

yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu mtemairtrt tff- 
gsnracija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau 'per 92 metu.

SLA-—atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuaa 
darbus dirua

Sla — išmokėjo daugiai kaip AŠTUONIS MIUJONŪS doleriu 
apdraudų savo nariams.

8La — apdraudžia pigiausiomis kainomis SLA neieško pelno, na* 
natos patarnauja tik savišalpos pagrindu.

. ' J ,
Kiekvienas lietuvis Ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki CUkOBO.

SUA — apdraudžia tr Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudingi jaunimui, aietiančiak 
aukštojo mokslo ir ju gyvautum yAriai

jfT 7 
■fcLui — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdraudė: ui

$1.000 apdraudoe suma temoka tik £3.00 metama

SLA — kuopų vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
f savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, he Jums 
mielai pagelbės i SLA išrašyti.

Galite kreiptis tr tiesiai 1 SLA Centr$:

UTHUANIAN ALLIANCE OF AMER4CA
N.w York. N. Y. 10001 /- .—;

M7 W. JOtb St. y ,v- r— 
CHli UJ-tiin

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO. IL 60608

ica?'’ 8, LU. Tiiur;

H U H U H3333333335? i t f J t t 13
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% . xxxni SINODAS
šių metų šaukiamas reforma- Sinode skaitytos trys paskai

tų Sinodas išryškino 'savotišką tos ir daromi pranešimai praėjo 
laiko ženklą. Kuomet aplinkui sklandžiu tempu, kas dąr labiau 
siaučia lietuvių išeivijoje vidų- pagyvino nuotaikas, kuriose pa
jinės nesantaikos, aštrėja tarpu- 
^vicf kovos, ateina neramios ži- 
Ūios-iš'tėvynės ir visą pasaulį 
gaubia grėsmingi debesys, rei
kėtų laukti pesimistinių gaidų 
ir lietuvių reformatų tarpe.

Nieko panašaus nesulaukta. 
Dįįnumas; skaidri, sakytum vii-' 
tinga nuotaiką, lydėjo Sinodą, 
kuri atspindėjo visuose jo dar
buose' ir* parengimuose.

Kaip įrodymas reformatų gy
vybingumo, ant stalo gulėjo pa
krautos krūvos tik ką išleisto 
Devenių Kultūrinio Fondo Jokū
bo Kregždės veikalo “Reformaci
ja Lietuvoje”, ir išėjęs paskuti
nis “Mūšų Sparnų” žurnalo 
48-asis numeris, Tolygiai ant 
stalo, buvo pakrauti platinimui 
Devėriių Kultūrinio'Fondo išleis
tus “Lietuvos žemėlapis”.

f Sincxps sužinojo iš supt. kun. 
P^Dilio pranešimo, kad po dau
gelio’ pastangų pavyko Pasaulio 
Reformuotų Bažnyčių ■ Sąjungos 
prezidentui dr. James L McCor- 
duf' gauti leidimą atlankyti Lie
tuvos Ev,. Reformatų Bažnyčią 
ir vietoąėį isūšipažinti suj os pa- , 
dėtimi Deja, vos pora dienų 
prieš išvąžiaviiną dr. - J;. McCor- 
dui išduota Sovietų ambasados 
viza buvo j atšaukta, bet savo 
sveikinimo žodyje šiam Sinodui 
užtikrino,, kad ir toliau dėsiąs 
pastangas atsilankyti Lietuvoje 
ir ištirti Lietuvos Ęv. Reformatų 
Pažhyčibš tikrąją‘^padėtį.

' Šiame Sinode buvo maloniai 
sutikti ir pagerbti inž. H. Pavi- 
lonis, teis. Jonas Kutra ir Petras 
Variakoj is, kurie lygiai prieš 30 
mėtų Chicagoje įsteigė reforma
tų parapijos užuomazgą, iš ki> 
^os įšaūgd; religinis iri. kidturi 
nįs. centras, apjungęs lietuvius 
reformatus, išblaškytus po visą 
laisvąj į pasaulį, u

siekė savo viršūnę per atlaiky
tas iškilmingas pamaldas ir tra
dicinius pietus. _

Prie nuotaikų pakėlimo daug 
prisidėjo atvykę iš toliau kura
toriai ir svečiai bei gausiai su
laukti sveikinimai iš tolimų vie
tovių ir pasaulio’ člalių. Ypatin
gai nudžiugino svečiai, atvykę iš 
saulėtos Kalifornijos, kurių tar
pe matėme krt, Hermaną Pavi- 
lonį su žmona Emilija ir sūnum 
Anthony, krt. Joną Kutrą, krt. 
Hypatiją Yčaitę Petkienę ir krt. 
Danutę Kregždienę iš Cincin
nati, Ohio.

Lietuvos Ev. Reformatų Baž
nyčios XXXIII Sinodas Įvyko į 
1980: m. birželio 21-22 dJ. Chi-j 
cagoje, nuosavoje reformatų 
bažnyčioje. Sinodo posėdžiai 
pradėti, gen. supt. kun. St. Nei-J 
mano trumpomis pamaldomis, 
kuęįuose kun. -E. Gerulis tarė 
atidaromąjį žodį. Lyg atideng
damas.. Sinodo, darbingumo ir 
vilties paslaptį, kun. E. Gerulis 
nurodė į tikėjimą kaip j dva
sinės .jėgos šaltinį, kurį prara
dus, žmogus grimsta į pesimiz
mą, pasimetimą ir beviltiškumą. 
Praradusiam tikėjimą lietuviui 
tolygiai lietuvių tautos laisvės 
kova tampa beprasmiška ir 
klaidi. .. .. į

Po trumpų pamaldų Sinodas

H;. - ’• u- t- ._____■*

APIE CUKRŲ IR BALTUS MILTUS
\ - * • ■’ i __ ,

(Trumpa's atpasakojimas iš Executive Health; The-report that 
briefs you on what tp watch.' Rašo Miles 11. Robinson, M.D.)
Žmonių mirtingumas' širdimi maltų javų, 

yra didelis. Ypač jis pasidarė 
epidemiškas , nuo -riebaus . mais- 
o ir gausaus cukraus vartojimo. 
Cukrus yra toks didelis bloga-

tokiuose miltuose 
pasilikdavo viskas, kas grūduo
se yra. Iš miltų pagamintas mais 
tas buvo sveikas. Eigiptiečiai 
pirmieji pradėjo miltus sijoti,

Valant, pikliavojant kviečius 
jie netenka 60% kalcijaus, 71% 
fosforo, 85% magnezijos, 77% 
kali jaus, 78% sodos. Nendrių 
cukrus taip pat labai valomas, 
kad būtų baltas, netenka 93% 
pelenų, 93% ch romi j aus, 89% 
mangano, 98% magnezijos.

Cholesterolis žmogaus kūne 
gaminamas kepenyse ir žamy-

darys, kad jis žmogų smarkiai ■ žinoma, tokie miltai buvo priei-(no sienelėse. Jis reikalingas žmo
origriebia. j . .

Senais laikais, kai maistas bu
vo gaminamas Iš ’ paprastai: su-

narni tik turtingiesiems, nes vis- gaus kūno celėms, taip pat ir 
kas buvo dirbama rankomis, ir tulžiai. Cholesterolio kiekis krau 
tai buvo brangu.. Romėnų ka- juje priklauso nuo to, kaip yra 
riai duoną valgydavo rupią, o išbalansuoti šie penki reikalavi- 
tokia duona jiems duodavo fizi- ^mai: 1) ką kūnas gauna, 2) ką 
nes ir dvasinės stiprybės jų ii- Pa^s pasigamina, 3) ką paver- 
giefns karams. Sylvester Gra- čia į tulžies rūkštis, 4) ką per- 
ham jau 18-šm. pastebėjo, kad cirkuliuoja į kraują iš to, kas 
rupūs miltai žmogaus sveikatai Yra viduriuose, atgal į kepenis, 
naudingi. To šimtmečio medici- Į 5) kas nereikalinga, pašalina- 
na dar nieko nežinojo apie ce- j ma> išmetama. Jeigu tie keturi 
les ir bakterijas- Net 1860 m. i paskutinieji reikalavimai nesi- 
Massechusetts Medical Society Į balansuoja, cholesterolio kiekis 
pastaba, kad. materia medica la- kraujuje gali padidėti, nesvar
biau tiktų paskandinti, nes vi-i bu, kiek maisto yra suvalgoma, 
siems žmonėms iš to būsų nau- Pektinas ir ligninas, kuris yra 
dos, yra gana įdomi.

Kai revoliucijos ir karo me
tais javai buvo taupomi, tai duo
na buvo valgoma rupi, bet žmo
nių' mirtingumas žymiai suma
žėdavo, pav., 1917 m. Sąjungi
ninkų -blokada ^Danijoje' Gar
sus britų gydytojas Lane, mi
ręs 1943 m., pirmas rašė, kad 
žmonės turi valgytL rupią ■duo- 
n^’ f .. - • t • . . i . .Dabar pastebimas, vėl renesah j gūna žmogaus žarnyne, Ju per-
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galutinai ir tobulai sufpnnuotą 
krikščionybės tikėjųno išpažini
mą, kai tuo tarpų Kalvinas, kaip 
r po jo sekę reformatų teologai, 
jasisakė už evoliucinę reforma- 
:ijos pažangą, nes žmogus dėl 
?avo protinio ribotumo’ tik pa
laipsniui gali atidengti naujas 
Heviškas.' ir žmoniškas tiesas, 
kurios veda žmogų į palaipsnį 
tobulėjimą ir kultūrėjimą. Tuo 
oūdu nuo pat Reformacijos pra
džios susidarė dvi pagrindinės 
srovės, konservatyvinė ir Libe- 

i -ali; kurios nužymėjo deinokra- 
.inio pasauliu dialektinį išsivys
tymą.; ;■<’ -i- ' •

Antrą paskaitą skaitė gen. 
supt. kun. Št. Neimanas 'tema: 

. :‘Kun.. Barnelio 50, m. kųnigavi- 
} mo ir 75 m. amžiaus sukaktys”, 
i Įdomu atžymėti, ’ kad kun. Fr. 
• Barnelio protėviai yra kilę iš 

į ■j Į prancūzų hugenotų,; kurie: ilgęs- 
l ttį laiką gyveno šiaurės Vokieti- 
jojė, iš kur persikėlė į Rusiją, o.' 
vėliau pastoviai įsikūrė Lietuvo
je., Kun. Barnelis buvo gen. 
supt. kun. P. Jakubėno 1930 m. 
Biržuose ordinuotas* į kunigus, 
bet jau 1940 m. repatriavo į Vo
kietiją ir kunigavo veik per 40 
metų vokiečių reformatų para- 

| pi joje, aptarnaudamas drauge 
. --------- .. . . Iišsklaidytus. lietuvius reforma-

V. karosą ir kun. E. Geruli; } sveikinimai žodžiu ir raštu. Ku- Po sveikinimų sekė 4rys pa- tu^, Visą; laiką -palaikė artimus 
nigas K. Burbulys ilgesniame skaitos. Supt. kun. P. Dilys sa- ryšius^sū-Kolegija, kaip niiolati' 
žodyje nurodė Sinodui savo pa- vo paskaitoje ‘Confesio Augus- ^is j<3s-narys.- Išėjęs. į pensiją 
geidavimus, kaip sustiprinti tana ir reformatai’, kurios min- gyveną su žmona Birute Vak. 
Evangelijos tiesų skelbimą lie- tis vėliau pakartojo ir praplėtė Vokietijoje. .. : i '
tuvių tautoje.' Alg. Kiemaitis, savo pamoksle, buvo išklausyta m r, .‘.J ’r ,
Tėviškės parapijos ir senj. kun: su dideliu dėmesiu. 1550 metais H dJ-'

Jono Yčo 100 -metų gimimo šiir 
įkakčiai atžjunėti. Reikia šio’je 
vietoje priminti, kad dr. Kregž- 
dienė ir krt- H. Petkienė yra. 
prof. Jono Yčo; dukros,j,kas jo 
pagerbimui suteikė asmeniškai 
intymų ; pobūdį.- Paskaita ską-i 
tyta' ramiu S tonu,-įdažnai nu
krypstant į ■ąsihėBįflfes detales, 

e iškėlė neeilinę Jo^Į>-“^č6^ asrne- 
nyfięi; plačiai ž^m6Į > Įlietų vių:

Ji 
sunkus t ir - erškėčiuotas.

Bajgęs A Petrapilio'i-ųriiyersitetd 
istorijos-filologijošTAkųlteįą ga
vo tarnybą Tomske,; fš kur; karo 
metu persikėlė į- Voronežą ir 
vadovavo Martyno Yčo'ir savo 
vardo gimnazijoms,, paruošda
mas lietuviškos inteligentijos 
kadrus atgimstančiai Lietuvai.. 
Sugrįžęs Vilniun tampą pirmuo
ju Lietbvos- švietimo ministru, 
kuriame poste išbūna trijuose 
kabinetuose. Ilgesnį laiką direk
toriauja Panevėžio gimnazijai ir 
drauge ruošė doktoratą, kurį 
apgynė Karaliaučiaus universi
tete. Visą likusį gyvenimą pro
fesoriauja Kaund universitete, 
yra palikęs eilę veikalų, iš Lie
tuvos istorijos. Drauge buvo 
veiklus reformatų gyvenime, 
dažnai pirmininkavęs Sinodams 
ir prisidėjęs plunksna prie Lie
tuvos reformacijos iškėlimo 
spaudoje.

(Bus daugiau

M. ŠILEIKIS Šventadienis. (Angį. piešinys)

ištremtieji kovoje už Lietuvos Jokūbas Dagys, krt. M. Tarnu 
laisvę. Iš žymesnių lietuvių re
formatų veikėjų paskutiniųjų 
sinodinių metų bėgyje iškeliayo

.z t r- * . - -I amžinybėn — dr. Povilas šepe-
pradėjo posėdžius, išrinkdamas! tySj krt. Marė Krisikėnaitė - Pe- 
direktorium krt. Hypatiją Yčai-L 
tę Petkienę, cenzorium supt.] peiiachewski. 
kun. P. Dilį; į sekretorijatą krt.i

lėnas Sr., M. Yčas, krt G. šer
nas, krt. Ona Yčienė, krt. H. 
Žiūrienė, krt. Ji Aukštikalnis, V. 
Anysienė, F. Mažuikienė, Al, 
Neįmanaitė ir M. Bernšteinaitė

sienė, pulk. M. Karaša ir Walter, iš Vak. Vokietijos, krt. P. Ra- 
mutėnąs iš Naujosios Zelandijos

Atlikus pagerbimo aktą, sekė bei kiti. ’

į mandatų ir rezoliucijų komi
siją: krt. P. Variakojj, krt. J.. 
Indriūną ir krt. J. Variakojj.
t Sudarius Sinodo vadovybę se
kė mirusiųjų ir ištremtųjų pa
gerbimas, kurį pravedė supt, 
kun. P. Dilys. Ta proga buvo 
paminėti visi lietuviai, žuvę ar

tuvių tautoje. Alg.

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN-

ig; ^^llfetiiyiai kviečiami atkreipti į Naujienas 
giyo ^asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa-

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ.
į.. Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati* 
nimo vajaus talką!

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimą skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomi*

NAUJIENOS
1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ doL
Pavardė ir vardas _______~ 
Adresas . _____ _________

• ' Užsakau Naujienas kaip dovaną savo 
yra nauju skaitytojas.' priede ——_ dol' 
Pavardė ir vardu_ ______________________
Adresas ______ _________________________

.kuris

Sponzoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ doh
Pavardė ir vardu---------------------------------------------------------
Adresas ----- i----------------------------------------------------------------

• Platinimo vajaua'proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas---------------------------------------------------------
Adresas ——----------------------------------------------------------------

A. Trakio vardu, išvykusio į Ausburgp seime buvo paskelb-. anu e re^ ePe’ s Pr?-' 
Vak. Vokietijoje rengiamą Au-ftas Confesio Ąugustana — Re- 
gustana Confesid 450 metų su- formacijos tikėjimo išpažinimas, 
kaktį, palinkėjo Sinodui visoke- kuriuo norėta reformuoti visą 

Katalikų Bažnyčią. Tam suma-; sėkmės darbuose ir Diė-
j vu palaimos. Visa eilė sveikini- nymui, pritarė Reichstagas ir 
Imu žodžiu buvo pareikšti' ar iriip.-Karolis V; bet popiežius 
perduoti nuo kitų per sinodinius | atmetęs- ir nuo tos datos prasi- 
pietus. ! dėjo skilimas tarp katalikiško ir

Sveikinimų raštu buvo atsiųs-’ protestantiško pasaulio. • 
Į Prelegentas savo paskaitoje 
iškėlė du vertus dėmesio md- - , , -j.- .j ---
mentus. ■: Viena, kad -popiežius] taut-°Je' -Jo -keljasqi.gyVehima 
Paulius VI buvo privačiai prasi- bu'° 
taręs priimti Confesio Augusta
ną kaip pagrindą visų krikščio
niškųjų Bažnyčių ekumeniniam 
apjungimui, bet jam mirus, nau
jas popiežius Jonas Paulius II 
vargu su tokiu radikaliu posūkiu 
sutiktų, nes yra ištikimas R. Ka
talikų Bažnyčios dogmoms ir 
tradicijai.

Antru atveju prelegentas iš
ryškino esminį skirtumą tarp

ta 26, iš kurių pažymėtini: Pa
saulio Reformuotų Bažnyčių Są
jungos prezidentė dr. James I. 
McCordo, Princeton, N.J.; PRBS 
gen. sekr. dr. Edmond Perret, 
Geneva, Šveicarija; š. Amerikos 
PRBS gen. sekr- dr. James E. 
Andrews, Atlanta, Gą.; Lietuvos’ 
Ev. Reformatų Bažnyčios gar
bės kuratorius dr. Marcei Pra- 
dervand, Šveicarija; Senj. kun. 
A. Keleris, Lietuvių Ev. liutero
nų egzilinės Bažnyčios vardu, 
Vak. Vokietija; kun. A. Barnelis 
su žmona, Vak. Vokietija; krt.
A. Devenienė, dr. A. Dęvenis, liuteroniškos ir kalvinistinės re- 
krt. L. Knopfmileris, P. Keželis, formacijos. Liuteris ir Melanch- 
N. Michuraitė, M. šenferienė, ‘ temas Confesio Augustaną laikė

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

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

Atdara šiokiadieniais nuo

TeL 476-2206

Išėjusi <i spaudos ir galima gauti knygų rinkojv

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių perau
gas daryti {takos J krašto politiką. 103 psl Kaina 11.50.

Knygos bus išsiųsto*, Jei 11.50 čeki* arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu: 

z

1TSJ So. HalMed St, CMcaf*, DL ••••I
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medienoje, ašakose (fibre) kar
tu su valgomu maistu, mažina 
ch,olestęrolj kraujuje. ■ o

Cuk.aus daugumas maiste yra 
žalingas arterijoms, nes žmo
gaus kūnas jį paverčia į rieba
lus, kurie drauge su cholestero
liu nusėda ant arterijų sienelių. 
Trumpai tariant, ir be medienos 
ir be sėlenų maistąs išveda iš 
lygsvaros normalų bakterijų au-

MPOUTAMT NEWS FOR

BACKACHE SUFFERERS!
MOMENTUM* Tablets ire 

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

muscular backache, remember this: 
Momentum Tablets are 50% strc ^ger 
than Doan’s. That means MOMENTUM 

you 50% more pain reliever per 
dose to relieve backache.

lb reduce pain, soothe inflammation 
sb musdes loosen-you can move more 
freely m minutes! There’s no stronger 
backache medcatKxi you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets. lake only as directed.

No. 79

tos rupiam maistui^ neišvaly
tam, su mineralais,, vitaminais.

1815, m; vienam žmogui vi
dutiniškai , tekdavo 15 svarų cu- 
kraus per metus, o jau 1956 m. 
120' svarų. Atėjus automobilių 
amžiui ir atėmus žmonėms ko
jas, valgant labai išvalytą ir 
koncentruotą maistą, atėjo mo
derni epidemija: širdies smūgis. 
Žmogus, - turėdamas - prisotinti 
savo apetitą; persįyalgo valgy
dama^ koncentruotus angliavan 
denius. Toks žarnyno sugeria
mas maistas yra cukrus krauju? 
je. žolėdžiai gyvuliai ir žvėre
liai turėdami, prieš .akis visą Jau' 
ką žolės, nepersiėda. ' _

Kviečių didelis iki baltumo va 
lymasį y. y. jų pikliavojimas, su 
naikina? juose 11 %- proteinų- 
Pav., ’ išvalyti, pikliavoti miltai

didelis gausumas tulžies drus
kas suskaldo j tulžies rūkštis, 
kurios daugiausia yra vėl grįž
tančios : į: kepenis. Dabartiniai 
tyrinėjimai nori nustatyti, ar 
žmogaus žarnyno nenormali bak 
terijų flora nebūtų priežastim 
.arterijų sužalojimo?

Mūsų1 žarnyne bakterijos savo 
veikimu cholesterolio-tulžies sis
temoje gamina daug .vitaminų: 
niacino, riboflavino, K., B-I2, 
folinės rūkšties, biotino, para- 
aminoibenzoines rūkšties.

Šiame krašte mūsų žarnynas 
yra. labai apkrautas, bet mes tu
rime tinkamu maistu išlaikyti 
mūsų normalias ir mums nau
dingas bakterijas.

Vakariečių dieta jas išveda iš 
lygsvaros savo baltais miltais ir 
neribotu cukraus vartojimu-

Lietuviškoje Chicago j e yra
netenka. 40% chromįjaus, 86% viena1 maža lietuvių užkandinė, 
mangano, .76% geležies, 89%>. kuri nuolat garsinasi savo svei- 
kobąįto,’68% vario, 78% cinko >
48 %: jįnhbdeno, tai vis menkos kiamas gausiai perkrautais bal-

ku maistu, o tas maistas patie-

daleles ’$ elementų, kad žmogus 
gyventų :ir sveikas būtų. Tas 
pats’ yra ir: su • ryžiais ir- kukurū- ■
žais.: % i-

tais miltais ir cukrumi.
• ■ i ‘ Studiosus

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• ’ LITERATORA, lietuvių: literatūros, meno ir mokslo 

1954 m. metraštis.. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Štankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio’Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

•. VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už $2.

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui; Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitcfvardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina $6.

• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi* 
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik $3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 56.

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 psl. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina 52.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo išlaidoms. 
^^ MAUjĮiCHKAOO ». ILL Tlmraday' July 10, 198o'T“^
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sitrauktų j buvusias savo žemes ir džiaugtųsi savame 
rojuje, tai Sovietų valdžios atstovai šaukia, kad jie ki
šasi j Sovietų Sąjungos vidaus reikalus. Sovietų karo 
jėgos užima ištisas valstybes ir ten sauvaliauja, bet ki
tiems neleidžia paprašyti paprasčiausio teisėtumo.

Praeitais metais ir anksčiau Amerikos neapdairus 
žurnalistas Ch. Allen New Yorko ir Chicagos angliš
kose laikraščiuose atspausdino kelis straipsnius, kal
tindamas kelis lietuvius. Paprastas tyrinėjimas parodė, 
kad žurnalistas Allen buvo suklaidintas klastotais So
vietų dokumentais. Amerikos teismo organai apklausi- 
nėjo kelis Amerikoje ramiai gyvenančius lietuvius, bet 
nė vienam negalėjo bylos sudaryti, nes klastotas doku
mentas j Amerikos teismus neina.

žurnalistas Allen ir tie laikraščiai padarė didelių 
nemalonumų, bet nebuvo pagrindo byloms iškelti ir kal
tinimus nagrinėti. Jeigu kaltinimai būtų buvę pagrįsti,
tai būtų iškeltos bylos, jos būtų teismuose išnagrinėtos,

Lietuvos užsienių reikalų ministeris J. Urbšys pasirašo sutartį. Stovi iš kairės į dešinę: L. Natkevičius, Mo- 
, lotovas, Bizauskas, Raštikis, Potiomkinas, Stalinas, ^Vorošiiovas, Zdanovas ir-Pozdniakovas-

V. Karosas

KRISTIJONO DONELAIČIO IDĖJINIS 
PALIKIMAS

Kriminalistai ieško nusikaltėlių 
Amerikoje

Sovietų Sąjungos agentai, mokėję prieiti žioplą 
Amerikos žurnalistą, Įtikino juos ieškoti didžiausių ka
ro nusikaltėlių Amerikoje, bet ne buvusių nacių drau
gų eilėse. Sovietų valdžia, Stalino ir Molotovo ragina
ma, pasirašė sutartį su Ribentropu Antrojo pasaulinio 
karui pradėti, bet iki šio meto nepatrauktas teisman nė 
vienas Sovietų diplomatas ar valdžios žmogus, kuris 
susitarė ir pradėjo patį žiauriausią karą. Didžiausieji 
nacių kriminalistai patys nusižudė arba buvo pakarti 
už patį 'didžiausią nusikaltimą, bet dkį šio meto 'krimi
nalistai rusai ne tik nenubausti, b'ėt 'ir netardyti. ..

Pats Stalinas buvo liudininkas, kai Molotovas, Sta
lino liepiamas, Maskvoje pasirašė sutartį su Ribentro
pu. Ribentropas buvo pakartas, o Molotovo ar Stalino 
niekas nebaudė. Vokiečiai panaikino šią sutartį, bet 
Sovietų Sąjunga iki šios dienos minėtos sutarties ne
panaikino, nes ji nori naudotis tos sutarties Sovietams 
naudingais paragrafais.

Hitlerio vokiečiams sumušus Lenkijos- karo - jėgas, 
Sovietų kariuomenė įsiveržė į Rytų Lenkijos sritis ir 
jas pasisavino. Ta sutartis leido Sovietams užimti visas 
tris Pabaltijo valstybes. Sovietų karo jėgos-užėmė Lie-, 
tuvą, Latviją ir Estiją, ir prisijungė šiuos kraštus ir 
tautas prie Sovietų Sąjungos. Lietuviai, latviai ir estai 
praeitais metais reikalavo Sovietų valdžią panaikinti 
Ribentropo ir Molotovo .pasirašytą sutartį, bet Maskva 
suėmė pasirašiusius 45 pabaltiečius, bet nepatraukė .tei
sman karo pradžios kriminalistų., . r

Dabartiniu' metu Sovietų Sąjungoje yra laisvi visi 
karo kriminalistai, o paskutiniais mėnesiais Sovietų 
policija kiša į kalėjimus ir tuos, kurie drįsta pareika
lauti, kad būtų .patraukti teisman patys didžiausieji 
karo kriminalistai. Sov. Sąjungoje ^yrą didelių nusikal
timu reikalavimas išaiškinti karo nusikaltėlius.

Sovietijoje uždrausta kalbėti apie .Sovietijoj ir So
vietų pavergtuose kraštuose laisvai vaikščiojančius ka
ro nusikaltėlius, bet Sovietų agentai bando ieškoti karo 
nusikaltėlių Amerikoje. Sovietų teismų organai -nedrį
sta kištis į Amerikos teisėtumo ir teisingumo reikalų 
tvarkymą, bet jie kitus kursto imtis

ir nusikaltėliai nubausti. Tokių bylų nebuvo, teismai 
negalėjo žurnalisto Allen iškeltus kaltinimus tyrinėti, 
nes jie buvo paremti komunistų klastotais .doku
mentais.

Bet lietuviai komunistai neaprimsta. Č. Allen kal
tinimai, paremti kažkokio izraelitų komiteto, buvo be
jėgiai, bet Vilniuje atsiradęs komunistas Alfredas Kaz
lauskas ir toliau tęsia žurnalisto Allen nutrauktą dar
bą. Jis reikalauja, kad būtų nuteisti visi karo nusikal
tėliai, susitepę svetimu < krauju rankas. Tikrumoje 
reiktų išaiškinti apie- kruvinus žmogžudžius Sovietų 
Sąjungoje. • ' ‘

Alfredas Kazlauskas, Amerikoje nebuvo ir Ameri
kos lietuvių gyvenimo nepažįsta. Tvirtina, kad Ameri
koje prieš karo nusikaltėlius atkakliausiai kovojo ir ko
voja Vilnis ir Laisvė, bet jis nedrįsta-pasakyti, kad ne 
tik Vilnis, bet ir-.Laisvė minta iš to paties lovio, iš ku
rio duonai, mėsai ir kitoms privilegijoms pinigus gau
na, tas pats Kazlauskas. Jeigu jis Vilnį ir Laisvę pažin
tų, žinotų jų vestą darbą, tai šiandien tokių niekų 
nerašytų. ' * ’ 4 ••

Amerikos lietuviai Alfreda Kazlauško nepažįsta. 
Greičiausiai apie Amerikos lietuvius jis patyrė ir savo 
laiku ėjusios Vilnies ir Bimbos redaguojamo savaiti- 
nuko Laisvės. Jis galėjo paskaityti Joniko, Mizaros, 
Pruseikos ir net Kaazkevičiaus “raštus” .apie Ameri
kos lietuvius. Praeitą savaitę Ameriką pasiekusio Gim
tojo Krašto numeryje, be-kitų dalykų, jis šitaip rašo: ?

“Daug karo nusikaltėlių rado prieglaudą JAV.
Tik 1974 metais JAV imigracijos ir neturalizacijos 
įstaiga pradėjo sudarinėti karo nusikaltėlių są
rašus.

Čia prisimintina, kad pačios JAV Antrajame 
pasauliniame kare neteko apie pusę milijono gy
ventojų. Todėl pažangioji JAV visuomenės dalis 
negali būti abejinga, kada, kai kurie įtakingi jų 
šalies sluoksniai globoja nacių talkininkus.

Daugiausia karo nusikaltėlių susisuko gūžtas
Chicago je. Čia yra ir žinomas lietuvių rajonas — 
Market parkas, kuriame slepiasi ne vienas iš Lie
tuvos pasprukęs karo nusikaltėlis.‘ Neatsitiktinai ___
kaip tik Čikagos miesto pažangūs piliečiai pirmieji giamose lietuvių -valgyklose ir galėtų pasirinkti tokių 
pakėlė balsą prieš nacistinių nušikaltėlių glo
bojimą.”

į

Donelaičio raštų leidinį Rusi
jos ipokslo akademijai, “kaip 
parengiamąjį darbą į tolimes
nes studijas lietuvių ir slavų 
kalbų ryšiams tirti’’.

Panašiais sumetimais kal
botyros tikslams Vokietijoje 

. G. H.F. NesAman 1869 m. pir- 
į mą kartą išleido gerai parupš- 
tą pilną Donelaičio raštų rin
kinį Lietuviai Amerikoje tik 
1897 m. šleido “Kristijono Do- 
nelaiczio Rasztus” ir, po spau
dos atgavimo, Ignas šlapelis 

į! Vilniuje 1909 m. ir 1914 m. pa
kartotinai išleido Donelaičio 
raštus. . Per visą Nepriklauso
mybės laikotarpį tik 1910 m. 

t- . i • i - „ •• , - i buvo gražiai išleisti poeto raš-Kaip kiekvieno genijaus, taip .... , . F -
„•n.n.uiA;. Mai> kurie pakartoti tremtyje.

Iš to matome kaip lietuvių tau 
ta, veik per pasantro šimtme- 

•c\o.mažai tesidomėjo savo di
džiausiu poetu, jau nekalbant 
apie tai, kad' nebuvo jam ruo
šiami sukaktuvianiai minėji
mai,' statomi paminklai ar. 
šiaip atžymėtas rimesnėmis 
studijomis.

(Bus daugiau)

Prasidėję minėjimai skirti laikai. Pakartotinai išleistas K 
Kristijono Donelaičio 200 me- Donelaičio pilnas raštų rinki 
tų mirties sukakčiai atžymėti, nys ir tikimasi per antruosius Į
pasiekė veik kiekvieną lietu-1 poeto sukaktuvinius metus 
vio gyvenamą užkampį tėvy-ldar plačiau paminėti jo ,atmi
nėję. ąr laisvajame pasaulyje, nimą, giliau įsigilinti į jo poe- 
Šis reiškinys tuo labiau įsidė- tinį ir idėjinį palikimą. Tik 
mėtinas, nes dar 1964 m. visa’ dabar, praslinkus 200 metų 
lietuvių tauta iškilmingai ąt-. nuo jo mirties, ima atsiskleisti 
žymėjo mūsų tautos didžiojo poeto genijus ir jo didelė reik- 
poeto 250 metų gimimo su
kaktį,, kurio garsas toIL .nuai-; 
dėjo už.Iaėttrvoš ribų. .Jo var-- 
das buvo gretinamas su ^di
džiausiais pasaulio meno kū
rėjais. žymaus lituanisto Jųr-i gjngas, mes iki šios dienus ne-j 
gio Lebedžio buvo pripažin- įstengiama jo pilnai siĮprasii.” 
tas lietųyių tautos genijum-j Mirė 1780 m. vasario 18 d.ToL

poeto genijus ir jo didelė reik
šmė lietuvių tautos dabarčiai 
ir ateičiai.

ir Donelaičio kelias Į lietuvių’ 
tautos sūmonę buvo itin var-

minkiemyje, kur kunigavo 27- 
rius metus, bet jo sukurta epi
nė poema “Metai’’ 'L. Rėzps 
išleisti tik 1818 m., taigi veik 
p.o 40 m. nuo jo mirties. Per 
tą laiką, -kaip sprendžiama iš. 
jo išlikusių laiškų ir"kitų davi
nių,yra dipgę-Jiiti poeto raštai, 
jo sukurtos giesmės ir. bent 
viena kompozicija fortepijo

nui. ...
. - ... - t -. ’

Nors pirmasis Donelaičio 
raštų leidinys, su L. Rezos vo
kišku vertimu ir reikšmingu 
įvadu, buvo sulaukęs vokiečių 
literatų gražaus a'tsiliepnnų 
taip pa t. entuziastiškai atsilie- 

'pė Ad. Mckevičius ir Simonas

Donelaičio raštai buvo ver
čiami nuo pat pirmojo L. Rė
zos leidinio į svetimas kalbas, 
ir neseniai buvo išleista jo 
poema “Metai” pajonų kal
ba.

Vien per pirmuosius -Done
laičio Jubiliejinius metus bu
vo paskelbta per 1500 strarps-^ 
nių, studijų ir knygų, skirtų 
vien Donelaičio darbų reikš
mės nagrinėjimui. Jo atmin
čiai Vilniaus u-to rūmuos bu
vo pastatytas bronzinis pa
minklas. Neperseniai kitas įs
pūdingas paminklas atideng
tas Klaipėdos miesto centre. 
Lietuvių tautos mylėtojų pas
tangomis buvo atstatyta per Daukantas, ybet tik praslinkus 
karą sugriauta Tolminkiemio pusamžiui, 1865 m. akad. 
bažnyčia ir surasti poeto pą- Schleicher paruošė antrąjį K.

A.

sius lietuvius. Jis gyventų ramiame name, valgytų mė-

barščių ir dešrų, kokie jam geriausiai patinka.
Svarbiausia, kad jam nereikėtų apie Marquette 

(Gimtasis Kraštas, 1S80 m. gegužės 15 d., 4 psL) i Parko lietuvius rašyti to,'ko jis nežino. Jeigu jau poli- 
Kazjauskas nežino, ką jis rašo. Jeigu jis būtų Mar-rtikė Jane.-By me mėgsta užsukti. į Marquette Parką, 

quette Parke pabuvęs, tai jis nenorėtų grįžti į komuni- Į kad galėtų pasidžiaugti, kaip nieko neturėję lietuviai 
stų .valdomą Vilnių ar Kauną. Jis pasiliktų visam gyve- švariai ir pavyzdingai gyvena, tai tokių niekų apie 

šio darbo. Jeigu nimui Marquette Parke, nes čia rastų pačius geriau-' Marquette Parko lietuvius nerašytų.

. ZENKO SUZUKI DIRBO 
šu socialistais -

TOKIJO, Japonija. — .Zenkoe 
Suzuki, 69 metų amžiaus poliv 
tikas, išrinktas liberalų dernol 
kratų partijos vadu, nors oficiai 
liai to dar neskelbiama. .Ilgus 
metus jis buvo japonų socialistų 
demokratų partijos veiklus na
rys. Nuo’ socialistų jis pasitrau
kė, kai didoką dalis socialistinio 
jaunimo pasuko komunistine 
kryptimi ir pradėjo griauti de
mokratinę santvarką.

Zenko Suzuki buvo demokraf 
tas. Jis Įstojo j liberalų demo
kratų partiją prieš 18 nietų ir 
paskutiniu .melu glaudžiai bend
radarbiavo su Masajoši Ohira. 
Suzuki labai gerai pažįsta Japo
nijos ūkį ir moka^gana darniai 
dirbti su kilų pažiūrų politikais.

Vyrauja įsitikinimas, kad Z. 
Suzuki pajėgs sudaryti kabinetą 
ir gaus reikalingą parlamento 
daugumą.

PETRAS TARL'LIS

ŽIRGELIAI PADEBESIAIS
(Tęsinys)

ĮVYKIAI VERANDOJE
— Na, gerai, aš su jumis nekalbėsiu. Aš kal

bėsiu tiesiai į ją — Verandą, iš didžiosios raidės, 
ponai! Tamsta Veranda! Tu esi puiki, visame 
puošnume, kaip jauna mergaitė atėjusi į pirmąjį 
savo gyvenime balių. Aš linkiu, .kad tu tarnau 
turn savininkui, džiugintum jį ir sukeltum pavy
dą visų kitų., visų kitų verandą L.

— Valio, valio, — ėmė Šaukti svečiai bent 
tuo būdu vildamiesi jį sulaikyti, t O šis'patenkin
tas šypsojos, tikėdamas, kad jam pavyko svečius 
pralinksminti.

Niurnienė sėdėdama greta tyliųjų Mėlynių, 
kalbėjo jiems labai autoritetingai I ir vis sekė, ką 
veikia jos vyras.Kai tik jis paimdavo į ranką deg-’ 
tinės stiklelį, tuojau pasigirsdavo:

— Aniccettai! — tyliai ir nuodingai.
Tik jos vyras šiandien elgėsi neįprastai. Juk 

ir vaikiu, kai nėra svetimų, ir klauso jr nėsiožiuo- 
ja. o tik palaikys svetimas žmogus, Niurnienė 
puikiai žino, tada jų nesulaikysi. Numano jie, 
gudruoliai, kad prie svečio jų niekas nėbaus. 
Lygiai šiandien L Anicetas šitaip elgiasi. Dabar

jis puikiai girdėjo žmonos^balsą, bet apsimetė 
kurčiu. Kaip niekur nieko išmetė degtinę, nusi
šluostė lūpas, dar porą žodžių kaimynui pasakė 
(negi nutrauksi taip . staigiai pradėtos kalbos)^, 
atsigrįžta ir klausia:

— Tu, mamyte, ką nors man sakei?
— Gerai jau gerai. Gerk! Matyt, nori, 

ant pečių namo parvilkčiau.
—Argi aš geriu? Ką tu! — visai nekaltą 

dą padaro Anicetas.
— O štai, dabar, tik ką—negėrei?
— Ką tu sakai? 0 aš ir nepastebėjau...
Ir šitaip visą laiką, tarp visų kitų kalbų, 

tarp juoko ir Kojėliūno dainelių vis toji Niur
nienė įberdavo savo tylias, bet nuodingas, kaip 
kadugio uogas,, pastabėles tam savo Anicetui, iš
sprūdusiam šiandien iš jos rankų.

Vaišės užtruko. Jau Monika atnešė savo iš- 
mislingus tortus, jau kava skaniai verandoje pa
kvipo. Baliūnavičius, prie progos čia paminėsi
me, kad jis bodėjosi savo pavardės ir norėjo pakei
sti į lietuviškesnę. Jis jau buvo pasirinkęs tokią .prastai ji atsakė: “Ak, ir pati nežinau. Mintis 

______ in___ li__________ n

kad

vei-

laukus: “Kokiam velniui .dabar bubnus paleidai? 
Mažą pikiuką būtum apsukęs”.

Motina, kaip ir daugelis moterų, kažkada 
svajojo šitaip svečius priiminėti. Tik jai buvo 
gaila, kad šios dienos svečiai tokie svetimi jai, to
limi. Ji apsidairė aplinkui, Rodos, visi patenkin
ti? Bent tiek gerai. £tai net toji Niurnienė šyp
sosi. O kad ji, Monika, asmeniškai menką džiaug
smą iš to viso turi, tai gal čia jos pačios kaltė, ar 
ką? Kad tik paskui mieste kalbų nebūtų, štai ir 
Antanas prie kortų prisėdo. Svečiai jau laikėsi | 
daug lengviau, kaip pradžioje, kai kas atsikelda
vo, pasivaikščiodavo, atskiromis grupėmis šne
kučiavosi. Kojėliūno ir Inkštiraitienės jau se
niai verandoje nebuvo. Iš kambarių, tiesa, buvo 
girdėt katino stiliaus rulados. Monika žiūri į pa-

’ ^yvėjusį dabar Antano veidą ir galvoja, kad gal 
būtų ir praeis toji keista po nuotaika. Kas jam 
yra? Tur būt ir jis pats nežino, ko jam šiuo me
tu trūksta. Monika susimąsto. Ir kai tokiu atve
ju ją kas paklausia: “Apie ką jūs galvojat”. Pa-

skambią pavardę: “Tautragis”. Bet jo nuosava 
žmona žiauriai jį sukritikavo ,sakydama: “Ir ko
kiam galui tau tas ragas? Be rago tu negali?” 
Taip ir liko jam toji nebemiela pavardė! Taigi, 
Baliūnavičius ir kiti rimtesnieji susėdo prie tėr- 
tų. Iš ten girdėjos: “Septyni kryžiai”. O kiek pa

tik nubėgo, nubėgo...”
- c ? 1 y \ t 

kažinkoks bildesys.Staiga .kambariuos
Triukšmas. z "

— šalin, niekšą!
Monika išsigąsta ir pašoka. Bėga į vidų, nu-

jausdama, kad ten jau kažkas negero įvyko.
Svečiai verandoje vieną minutę nutyla.
— Čia, roods, pono Inkštiraičio balsąs?—ne

kaltai klausia Niurnienė.
Bet pats šeimininkas Tutulas ramiai sako: '
— Monika, žmona gi nuėjo. -Ji viską sutvar

kys. Nekreipkit dėmesio.
Tik tuo pat metu suklykė moteriškas balsast
— Aš mačiau ką tu darei... — vėl suriko jau 

įsiutęs Inkštiraitis.
— Bet gi tamsta, čia nieko nebuvo!... — gir

dis sujaudintas Monikos balsas. Ir tuojau ji gau
na visai nemandagų Inkštiraičio atsakymą:

— Tai ko tamsta norį, kad būtų?
Tuojau Monika pasirodo duryse ir išblyį 

kus šaukia savo vyrą:
— Antanai, eik čia ,greičiau... tarytum 

ją pačią nuo . kažin kokio pavojaus gelbėti. Taip 
ji dabar baugi ir bejėgė |

— Jau ponas Inkštiraitis toks ramus žmo
gus. Jei jis taip suriko? - 
nięnė. » , , .

—‘Kąip liūtas, 'mamytė, — pamerlcė jai nu<į 
savas vyras. ” ‘"ii

samprotavo Niuį-
< & W I

I (Bus daugiau) B
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-Taigi čia turime aiškius aprašymus apie didįjį Dievo atpir
kimo planą, reikalaujantį, kad Jo viengimis Sūnus būtų padaly
tas kūnu — tobulu žmogumi, kad tokiu būdu jis pasidarytų lin- 
kantas numirti už prarastąjį per Adomą gyvmimą. Ir taip buvo 
atidarytas kelias išgelbėjimui iš mirties Adonio ir visos jc' ainijos;

» kitaip sakant, visos žmonijos. Aišku tat, kad Jėzus mirė už 
visą žmoniją. / ■

Visas pasaulis giria pasiaukojimo dvasią kitų naudai ir pri
pažįsta vertybę tų, kurie apsiima būti žmonių valdovais. Visi žino 
"kiek .pikto gali padaryti valdovas, kuris ieško tik savos naudos, 
savo.gerovės, savd pasisekimo ir savo galybės padidinimo, nežiū
rint kaip tai -gali atsiliepti į kitus. Labiausiai pagirtinas dalykas 
tuose, kurie rūpinasi valdžios reikalais, gali bfrti noringumas 
tarnauti ir rūpintis ne savo, bet žmonių reikalais.

tv. RASTO TYRINĖTOJAI

j. Mnxikint, 185 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

►TUVIŲ DIREKTORIUS

Tel. 226-1344
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

DR. PAUL V. DARGIN 
GYDYTOJAS Ut CHIRURGAS 

.WaaMNtfer CMunwrity tlmikoc 
mUdicina* dirataoriu*

DR. K. G. BALUKAS 
M.UMRUA ir motkrv ugo* 

GiMBKOLOGINl CHIRURGIJA

'•MB Ba, Tuiaiki Rd. (Crawford 
Modūal Boildine) ToL LU 5-6444 
Griūna ligonius pasai ausitarū&o-

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Laidotuvių Direktoriai

Dail. Jurgis Juodis “Avė Mana
£ “Lietuvos Aidai’ 
2E KAZt BRAZDŽIONYTč

Program** *•*•!&.

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vaL vakaro.

Vim* laidos ii W0PA stotiec 
banga 1490 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
ii WT1S swues 1110—AM banga

2646 W. 71st Street 
Chicago^ Illinois 60621 

Telef. 778-5374

CHARLES STASUKAITIS

Mažeika E/Evans

VALANDOS: 3—8 darbo dienomi* ir

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
-BPCCMLYB4 AKIŲ LIGG* 

9907 Wgtf 183rd Strwt 
'Velarwiqa I ■ mure rim*

OPTOMETR1STAS 
> KALBA UBTUVISKAI 

W. n M ToL 737-5145 
Ttknoa aki*. Pritaiko akiniu* 

^contact lenMs'"
VaL 101 fiUELtanma. Uždaryta

Dr. LEONAS SĖIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet 
ketvirtai 5—7 vaL vak. 

Gfiso telefonas: 776-2830.
Rezidencijos telef.: 448-5545

RADIJO MIMO* VALANDOS

Vises

14M HL JL M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4:00 
4:30 vaL vak. šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

V*dė|a Aldona Daukut 

T* I*': HZmt«ck ««» 

7159 So. MAPLEWOOD AVE 
'CHICAGO,-ILL. 60629

GETRELIEF 
FROM CONSTIPATION 

WITHOUT _ 
SPASMS OR CRAMPS

KRISTIJONO DONELAIČIO MOKYKLOS 
MOKINIU MINTYS 

(Tęsinys)
Metai 4uri keturis laikus. Kiek-y 

vienas metu laikas-turi skirtin
gą grožį. Vieni žmonės daugiau 
mėgsta pavasarį -kiti — rudenį. 
Dar, kitiems geriau patinka va
sara arba žiema. Man patinka 
-visi metų laikai ir kiekvieną jų 
aš myliu skirtingai.

Myliu aš rudeni, jo ilgus va
karus ir žvaigždėtas naktis. Erd-

RUDENS MEILĖ :
Tik pažiūrėk pro langą ir pa

matyk, kad visų mėgstamiausias 
metų laikas vėl atkeliavo mus 
aplankyti. Dabar medžiai ir krū
mai stovi pasipuošę savd pačiais 
spalvingiausiais rūbais ir atrodo 
lyg auksu aplieti. Tik neilgai tas 
grožis tęsis. Po kebų savaičių jie 
jau stovės gėdingai nuogi, bę 
lapų. Jau negalės jie mūsų ap
saugoti nuo kraštų saulės spin

dulių savo maloniu pavėsiu. « . , , . . T.... ? ; narna vietnatves jausmas. Lie-tikrujų to mums daugiau ir nę-1 •
reikia, nes saulė dabar labai skq-l - - , -w, aL-ūi,, ', . , ,. • ir riedant-stiklu žemyn, imi kaz-jpiai beria savo -•'»■ . - -i
mūsų galvų. Matydami, kad vė
jai išardė jų lizdelius, paukščiai 
skrenda į šiltesnius kraštus, žvė
reliai bėginėja ir renka maistą 
žiemai. Visa gamta keičiasi.

Tik-pažiūrėk pro langą : penlp aš ir myliu rudenį, nes jis ugdė 
J tą valandą darosi tamsu! Jaįi 
dangus nebemėlynuoja, jau de
besys plikesni, sunkūs. Tačiap. 
rudenį yra ir malonių dalyk ij. 
Namuose ruošiamasi Padėkos 
d.cnai. Vaikai jau svajoja ap®

savo žaidėjus. Jeigu komanda 
pralošia, jiems tikra tragedija; 
jeigu išlošia — didelė šventė. 
Dar kitų visas gyvenimas rude- 

(nį sukasi apie televizijos apara
tą. Taip namie sėdėdami, jie 
stebi rungtynes. Meilė sportui 
pasireiškia įvairiais būdais, bet: 
geriausia tą sportą pažinti. Ne
užtenka 
stadione

6845 SOUTH WESTERN AVE.
TeL 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000

tik stebėti rungtynes 
ar televizijoje.

Edvardas Tuskenis,
VIII B kl.
aje *

dieną spalio pradžioje,

EUDEIKIS
j vių toliai-, tamsa ir vėsuma k-vie- 
I čia mane susimąstyti: kas, yra, 
žmogus? Rudenį pilniau išgyve- 

" dinama vietnatves jausmas. Lie- 
tikrųjų to mums daugiau ir 'U- Mlffiantis j langa

i • ir riedant stiklu žemyn, imi kaž-. 
spin . IUS ai^ | ko -ilgėtis; rudens naktimis pasi- 

----- >. i gendi draugo...
Jeigu .pavasaris ir vasara yra 

pilni darbų ii* aktyvumo, tai ru
denį žmogus daugiau kreipia dė
mesio į. sava vidiuį “aš”. Todėl

1 žmoguje lai,» kas vertingiausia.
— jo 4vasią.

Andrius Gerulis, 
VIII B kl.

i

Rudens .meilė ^kiekvienam žmo-

Ofisą* 266? WUT frlfllT

OFISO VALu finu. anttuL, ttsčiaa

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

STOOL SOFTENER5

@5TEOPATHIC ZSItDICINE/ 
DOCTORS OF OSTEOPATHY, 
D.O/S, WILL MORE THAN 
DOUBLE THEIR PRESENT 
NUMBER-GROWING FROM 
16,000 TODAY TO MORE 
THAN 36,000 PHYSICIANS 
IN THE NEXT 20 YEARS/

OBTHOPWas-PBOTEZISTA.' 
tai - Protezai. Med. d*d 
Speciali pagalba kOfasgt

WHAT /S THE FASTEST GROWING 
HEALTH CARE PROFESSION-AND WHY?

! n.

pirmąjį sniegą ir slidinėjimą. į gui gali reikšti ką kitą. Vienas- 4 * - ** •
Rudens metu nereikia nuliūs

ti. Rudens meilė iš tikrųjų yra. 
žiemos laukimo ir pasiruošimo 
jai meilė.

Rūta Tamuiionytė.
VIII B kl.

T*taf.: Hta*F*ct 6-5444

11 OK ID A

turės meilės -žmogui ar žmo
nėms. Kiti turi meilės mokyklai, 
knygoms ar muzikai. Yra ir to
kių, kurie myli, sportą — fut
bolą, krepšinį, ledo rutulį. Kai 

j kurie žmonės negali iškęsti be 
. sporto ’ — žaidžia arba žiūri

rungtynių. Vaikai, dideli ir nia- 
' ži, susirenka-gatvėje arba parke' 

ir mėto futbolą- Dažniausiai jie 
žaidžia draugiškai, bet pasitaiko

. ir muštynių. Mokyklos turi 
sporto komandas.

--Yra ir profesionalų sporto en
tuziastų. Kiekvieną savaitę jie 
važiuoja .į stadioną ir išleidžia 
daug ‘pinigų, kad galėtų pama
tyti savo mėgstamiausią koman
dą. Kimšdsmi. valgius ir gėri
mas, .jie rėkia .kiek lik gali už

Vieną 
eidama pro parką į mokyklą, aš 
pastebėjau medžių lapus,-bekei- ' 
čiančius savo spalvas- Dabar jie 
'buvo labai gražūs: geltonavo,- 
raudonavo, rudavo. Dar kiti bu
vo ugnies spalvos. Pamokų me-' 
tu anglų kalbos klasėje, aš ret
karčiais vis pažiūrėdavau pro . 
langą. Kadangi ta klasė yra tre-/ 
čiame aukšte, aš mačiau medžių, 
viršūnes ir jomis ateinantį ru--. 
denį. Po pamokų su drauge bė- 
gome į parką. Mums buvo sma
gu. Bėgdamos girdėjome, kaip 
švelnus vėjas žaidžia su nukri
tusiais lapais, o oras toks skaid
rus. švarus, malonus, net gera' 
kvėpuoti. Mes matėm, kaip.lau
kiniai gyvulėliai ruošiasi žiemai 
ir pirmą kartą pastebėjome nau
jus, storus ir jau žieminius jų 
kailinėlius. .

Dabar, kai einu į mokyklą pro 
parką, matau plikas medžių ša
kas. Nebegirdžiu paukščių, pasi-. 
slėpė gyvulėliai. Pučia stiprus, 
vėjas, kuris nebežaidžia su gra
žiais lapais, o su šiukšlėmis. Be
veik niekas nebėginėja parke, 
nes lauke per šalta. Anglų .pa
mokos metu, kai pasižiūriu pro 
langą, matau tik sušalusias ša
kas. Kaip norėčiau, kad ruduo 
vėl iš naujo prasidėtų...

Silvija Fabi)ono.itė, i 
VIII B kl.

(Bus daugiau)

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

■H

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

Telef. 476-2345

DR. C. K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

St Petersburg, Fla. 33710
TeL (813) 321-4200

S3

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
2RMA RAIMA

MOVING

B |»Wriy 
ANTANAI VILIMAS 

T»l. «rtM 3765994

V). CL'S ARE FULLY LICENSED TO PRESCRIBE 
DRUGS, PERFORM SURGERY AND UTILIZE. 
ALL OTHER SCIENTIFICALLY ACCENTED 
MEANS FOR TREATING INJURY AND DISEASE, 
INCLUDING THE USE OF MANIPULATIVE 
THERAPY

TUS PARAGINK SKAITYTI > 
DIENRAŠTI “NAUJIENOS' Į 

PAT& SKAITYK IR DaR Ki ■

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TTPS ON 

tmissmy drmng

Although only five 
PERCE NT OF THE PHY- d 
.SICIAN POPULATION,^ 
D.O/S PROVIDE TOTiAL 

WEALTH CARE FDR MORE 1 
♦ THAN TEN PERCENT OF < 
/THE PUBLIC, SOME 20 į 
Į MILLION AMERICANS/^

YOU'LL RUN INTO TROU8Le IF 
THERE'S A SUDDEN STOP WHICH'$ffl MARY REASON 

FORTH! PROFESSION'S 1 
-RAPID-GROWTHS THE 

. EMPHASIS IT PLACES 
OH TRAINING GENERAL 
PRACTITIONERS. -

1 Chicago*
Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIMI 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE. ■PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE. TeL: YArd* 7-3401BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avtu, Cicero, IIL TeL: OLympic 2-1003PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel.: LAfayette 3-3572GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138 -1139

ni
vSTEPONAS C. LACK IR SuNuS

(LACKAWICZ)
2424 WEST 69th STREET REpubbc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, ID. 974-4410

3354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911
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Lithuanian Plaza Court šventė
Jau iš vakaro buvo iškabinti Pavakarėj ir vėl perėjau gat- 

skersai gatvę įrašai — kaspi- vę. Žmonių daugybė, 
nuošė sveikinimai.

11:30 vai. A. Regis prabilo į kad išpopuliarino Marquette' 
susirinkusią minią ir pasakė, Parko koloniją. Reikia manyti, 
kad atvyks Chicagos burmistrėj kad turės progc's matyti ir tele? 
Jane Byrne.

.Visuomenė turi būti dėkinga.

Jane Byrne. į vizijoje, nes daug reporterių
Ant Washtenaw stovėjo sunk-;ten vaikščiojo su foto kamero- 

včžimis su platforma — triEū-'niis, 
na. Ten grojo A. Modesto or , vaizdus, 
kestras. Ne tik jauni, bet ir su
augusieji gatvėje šoko.

; Gatve pilną stalų, įvairiomis 
reikmenimis apkrautų, žmonės 
pirko. Net seselės kazimierietės' nimo^daugybė, nes vyksta spor- 
turėjo įvairių mezginių 
Prie delikatesų krautuvės pa
dėti stalai, kėdės. Žmonės, atsi

tavėriių irgi buvo-stalų. Ten bu-^atvėje (dabar Lithuanian Pla- 
vo galima gauti vandenių ir net 
alaus. Kituose staluose — pa-{ 
veikslai, karoliai,, mezginiai ir, Į 
atrodo, kitokie niekučiai. Vienoki 
žmonės, apgulę stalus, šį bei tą 
nupirko. Žaislų buvo daugybė. 
Girdi, net iš ok. iLetuvos rank-1 
šluosčių ir gintaro buvo. Mačiau 
Čiurlionio' albumą. Vienas gra
žus a la 
gintarais, 
iš tolo...

Žodžiu,

užfiksuodami įdomesnius

Pavakare gatvėse daugiau jau
nimo. Prie buvusių, sporto namų 

’ grojo plokštelių muzika. Vienas 
1 kitas šoko gatvėje. Parke jau- 
rtitnA zlo j1 ffvl iA TrtZkC!

stall ^aSl ^a&au Por? palapinių. Ma- 
tomai, buvo gaunama gėrimų.

Reikia -skaityti,gkad Lithua
nia patiekal^“te7Valgė. pXįnian Festival buvusioji 69-oje

i za Court) visapusiškai pasise- 
, kė. Liepos 5-oji lietuviams neuž- 
, mirština. Tik fejerveckų tratė
simas įgriso. '•

Lithuanian Plaza Court šu- 
rum-burum baigėsi tik 11 valan- 

,da vakaro.

paveikslas dekoruotas
Kaina — $200. Bėk

tikras bazaras, kurio 
iš spaudos negalėjai įsivaizduoti.

Žmonių masė. Negali šaligat
viu praeiti. Tiesiog spūstis. Or
kestras-groja su daina, tai ang-. 
liškai, tai lietuviškai.

f Kšro veteranai, vėliavomis ne
gini, pasitinka buniiistrę Jane' 
pByrne.
Į A. Brazis sugieda Amerikos, 
po to Lietuvos himną. Gieda vi
sa minia.
: Fr. Savickas ir Fr. Brady svei
kiną atvykusią burmistre. A. Re
gis primena, kad burmistre jau 
trečią kartą lietuvių tarpe. Sa
vickas pristato svečius. Jų est
radoje nemažai. Sveikinimo žo
dį tariant burmistręi J. Byrne, 
-jai keliamos ovacijos.
:■ Po to kalbėjo inž. Talandis, 
Tautinių šokių šventės vadovas. 
Visus sveikino ir prašė dalyvau
ti šventėje, šokėją nebuvo, nes 
buvo jų repeticijos.

A. Regis visiems dėkojo. Ofi
cialioji dalis baigėsi 12:30 vai., 
bet gatvėje spūstis nemažėjo, 
nes žmonių daugybė. Eina nuo 
stalo' prie stalo,' gurkšnodami 
džiusus, alutį. Orkestras grojo 
ligi 6 vai. vakaro. 7 vai. jau est
rados nebuvo.

Temperatūra virš 80 laipsnių, 
nors 4:30 vai. ryto praėjo vie
sulas, išlaūždamas medžių šakas. 
Buvo perkūnija, smarkus lietus, 
bet oras pasiliko gražus. j

IE <
-.'/.I *

<

X-

m

2212 W. Cermak Road

533

3333

Chicago, nt TeL Virginia 7-7743

Namai, žmbč — Fiardavlmul 
REAL ESTATE FOR SALE

BUTŲ NUOMAVIMAS j
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 1

• NOTARIATAS • VERTIMAI. 3
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA , ’

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE . . 1

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233 f

NumI, Žwn4 — Pardavimai 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKAiNT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
£R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS.- 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ

MŲTŪAII FEDERAL SAVINGS 
PETR.LS K.UANAUSKAS, Prezidentas

. i i ■ L į '5

3

PETRAS PLESKEVIČIUS

PIRMOJO PĖSTININKŲ SAVANORIU Į
PULKO KŪRIMASIS

kų šautuvų su šoviniai^. Ją pa 
•J tį darė ir kiti kunigai.

Aišku, pažadėtos savanoriam; 
gėrybės buvo vienas iš ’svarbių 
j ų veiksnių skatinančių . stot 
savanoriais, nors greta bežėmii 
buvo daug turtingų ūkininkai 
čių, netgi valdininkų. Ne vis 
bežemiai ir mažažemiai ėjo dė 
žemės, buvo * (jų tarpe ir'aš) 
tokių, kuriems rūpėjo pirmoje 
eilėje savo valstybėsrir.’esBifeni- 
nė laisvė. . < ,.

i

1918 metų pabaigoje lietuviai, ypač šiltų, nebuvo apavo, nei 
inteligentai visuomenėje išvystė baltinių, nebuvo nei pakanka-! 
stiprią agitaciją kelti ginklą ir mai ginklų, o kurie ir buvo — 
stoti Lietuvos kariuomenėn.
Kas šventadienį kunigas Stebe- 
riokas ir atvažiuojantieji iš Aly 

TRUMPAI taus karininkai, vienas iš sa- 
—— —' - kyklos, kiti nuo šventoriaus bė-.dayosi senimas-ir jaunimas tio-

K. Paulius mai ginklų, o kurie ir buvo — 
tai praūžusio karo ‘ palikimas, 
išslapstytas nuo> vokiečiu < alĮies 
žemėse ir net šuliniuos^

Sekmadienio vakarais 1 'rink- į i * * £
A

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvos 
pirkimo sąlygos.

; • 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir 
į Maplewood. Labai tinka giminingoms 
| šeimoms.
! » MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
j Parke, 15 metų. Reikia skubiai par

duoti. Neaukšta kaina. - ;

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai >r sąžiningai. I 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Tatman Avė.. 
TeL 927-3559

rė karštus raginimus stoti sava- boję aktyvesnių, ūkininkų nv-.pra 
' noriais. Tie raginimai veikė jau,- ' sidėdavo kalbos ir ginčai* *Bet- 

Vaičaitis, So- Boston, nuomenę kaip kibirkštys, sukę- j gi labiausiai užkrėsdavo ‘pavyzr 
Mass;, prątę^dain£^...-j^ųų,mera- jjančios užsidegimą ginti savo ’ dys. Iš visur pradėjo traukti į 
tą, pafėrfiė Naa-jien^ | lėkimą tėvynę. Nors tie raginimai, pa- j Alytų savanonm. Eh jų ,ateįda- 
$10 auka. Taip pat dekur^tos iygįnamai, buvo neilgi, jų veiki-} v0 giminės ir pažįstami,' liurie 
apylinkės tautiečiui, užsisakiu- mas buv0 nepaprastas. Tas vy- plačiai ir palankiai pasakodavo 

‘šiam Naujienas pusei mętų, bet ne tik. Nedzingės miestely- apie savą —liętuvišką*kariuo-; 
•; je, bet ir visur kituose mieste- menę. Kitaip reagavoseniai.

— Antanas Matulis iš LaSalle ! liuose. ‘ ! Kai kurie ir jų nebuvo ^riėšin-
gi siųsti savo sūnus į k&iųoime 
nę; bet buvo- daug skeptikų ir 
net- aštrių priešininkų, ypatin
gai spyrėsi tie seniai; kurie no
rėjo, kad kitų’sūnus elttĮiįį ka
riuomenę, o jų pačių likdų^ima- 

jos priklausė ir mano tėvas.'
Šios rūšies seniai garsiai' reiš

kė savo nepasitenkinimą Kųn. 
s Steberioku, kaltino jį klaidinant 
ir vedant jaunu&menę 'ik "kelio, 
kad jis liepia neklausyti rtėvų 

Parko prie metinės prenumera-: šia prevencijos nuo vėžio ligų ir bėgti Į savanorius, n.ors tėvai 
tos pridėjo $5 auką. Julius Mm- moterims kursus liepos 21-25 d. ir neleidžia. Kas dėl marias,'tai 

' ....... r . nuo 9 ryto iki 1 vai. popiet. Re-j klausimas buvo visai panašus,
igistruotis bei informuotis tel.! Tėvai nei ’klausyti nenorėjo, 
434-6700, Ext. 468. į kad aš eičiau į kariuomenę. Aš

J . v buvau vienturtis sūnus, turėjau
■ ! - Vasario 16 gimnaziją šie-. amat^ galėjau

ba!gė Audronė J^an^te, pa(jorįai gyventi ir tėvus senat
vėje paremti; o jau ir tėvas jau- 

. , : nas nebuvo.
j — Chicagos skautai stovyk- Į Aš gi užsidegiau ir nutariau 
: lauš liepos 12-26 d. Rako stovyk- i bėgti, bet tam proga negreit pa- 
lavietėje, Custer, Mich: sitaikė. Vyrai vienas paskui ki-
_ Lietuviu Paštininku Sajun-;to išeidavo i kariuomenę, o aš 

gos pobūvis-gegužinė Jvyks lie- vis namie'. Teva> st“ :n™° 
'pos mėn. M d., sekmadienį įiekvien, zmgsnį mama verk- 

1 vai. popiet Vyčių salėje ir ao-i ° tevas ėdamas išreikš 
de, 47-dsios ir Campbell galvių! dav0 nepasUentamma, kai uze>- 
kampas. Bus įvairaus skanaus 
lietuviško maisto, veiks ątgai-I 
vos baras ir bus gausus dovanų, 
paskirstymas. Visą laiką gros j 
Evaldo Knolio orkestras. Visi! 
maloniai kviečiami linksmai: 
praleisti sekmadienio popietę su* 
paštininkais. Įėjimas — auka. > j

— Horoscopes or Astrological 
Tarot Card Readings. Saturday'jos, išėjo ne viena dešimtis vy
li to 5 no appointment neces-1 rų. Pats mačiau, kaip patikimi 
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N.. kunigo -vyrai vežė į Alytų do 
STATE St., Rm. 1717. Mes kai-į vanas kariuomenei: tem buvo 
bame lietuviškai. 782-3777 ot( nemaža pagalvių, baltinių, kai- 
925-8392. Professional Member linių,; pirštinių, keli vežimai pa- 
Vmerican Federation of Astro- šaro, šiaudų, maisto ir net 12 
Išgers. (Pr.) surinktų pas gyventojus rusiš-

- tėvynę. Nors tie raginimai, pa- • Alytų savanoriai. Iš. jų ateida-

apylinkės tautiečiui., užsisakiu-

pavardės prašiusiam neskelbti.'
— Antanas Matulis iš LaSalle ' liuese.

apylinkės, Montreal, PQ, buvo
susirgęs ir ilgai gydėsi ligoni-1 nę, kun. Steberiokas ir atvykę 
nėję. Malonu girdėti, kad mūsų 
ilgametis skaitytojas jau yra 
namuose, sveiksta ir stiprėja.

— Inž. S. Dubauskas, visuo
menės veikėjas ir Lietuvių; .. ’ . , ,. J , . r,, z gantieii. Truko, ir drabužių,Krikščionių Demokratų Cicero. &___ _/ . / ., \
skyriaus pirmininkas, pratęsda-, 
mas prenumeratą, atsiuntė. $10 lonumui bus įrengti žaidimų bei 

laimės stalai ir atgaivos baras.
— Šu. Kryžiaus ligoninė ruo-

auką. Dėkui.
— A. Šakalys iš Marquette

1

Be raginimo stoti į karinome-
1 ■ V• pas jį svečiai, karininkai, kars-
• tai ragino ir prašė ūkininkus au
koti kas ką gali naujai kariuo
menei, nes* iždas buvo tuščias,

•o kariuomenės reikalai buvo de- mie. Prie pastarosios i katejįori-

kūnas iš Marcellus, Mich., at-, 
siuntė $2. Dėkui.

— Šv. Kazimiero seselių rė
mėjos ruošia vasaros šventę vie
nuolyno kieme bei soduose,' met 1 
2601 W. Marquette Rd-, šį sek- Renata Liepaitė, Rūta Sakaitytė 
madienį, liepos 13 d., nuo vidų-jr Benius Federavičius. 
dienio iki 5 vai. popiet. Atsilan
kiusieji galės gauti lietuviško 
stiliaus pietus, taip pat kugelio, 
virtinių ir įvairių namų gamy
bos kepsnių. Atsilankiusių ma-

1 davo kalba • apie kariuomenę, 
i Ramiai savo darbo dirbti nega
ilėjau — vaikščiodavau iš kiemo 
! prie kiemo — kalbėdavau*! su 
jaunais vyrais, tokių pat min
čių, kaipjjr aš pats.

Kunigas Steberiokas.'nenus
tojo vyrų raginęs ir aukų ka
riuomenei rinkęs. Tas jam sek
davosi. Iš apylinkės, iš parapi-

Pagaliau padėtis pasidarė ne
pakenčiama. Aš, vieną sekma
dienį, prieš pat 1918 metų Ka
lėdas, po mišių ir. po tkajršto, 
raginančio stoti į kariuomenę, 
kun. Steberioko pamokslo/ nuė
jau pas jį į kleboniją pasitarti
ir rasti stiprybės pasiryžti' pa-į. 
bėgti. Jisai manę pasitiko ma-l 
loniai ir padrąsino,'girdi, ne vie 
nas tėvas savo vaiko neleidžia, k 
bet nė vienas vaikas nuo tėvuli 
pabėga ir palieka kariuomenė
je. Man kaip to autoritetingo 
žodžio ir trūko. Apsisprendžiau 
visiškai, nusiraminau ir, ėmiau 
laukti progos. .

Aišku, po tokios rūšies apsis
prendimo man nebuvo galvoje 
dirbti savo darbo, kurio «buvo 
net perdaug, ir aš • išeidavau . su 
šautuvu iš namų — medžioti. 
Mano mintys buvo kariuome
nėje. Vieną dieną aš ėjau per 
laukus medžiodamas ir pama
čiau keliu einančius du " links 
mus. vyrukus. Abu buvo jauni, 
mano- metų; Ant galvų jie tu 
rėjo kuklias ir man labai gra
žiai atrodančias kariškas ^ke
pures su geltonu lankeliu.^ Ta: 
būta dviejų mano pažįstanąų iš 
Pilvingių kaimo, Viktoro X ii 

' Vlado L. Abu ėjo linksmai nu
siteikę; kai jie prie manęs pri- 

. siartino, pažinau, kad buvo smr 
giai išgėrę degtinės.' Pasisveiki
nome, man labai rūpėjo pama
tyti pirmi lietuviški ir aš juos 
sustabdžiau. Išsišnekėjus, pa
aiškėjo, kad jie eina iš kariuo-; 
menės namo — paprastai ta
riant, jie dezertiravo. Aš ėmiai' 
jų klausinėti, jie gi, girti būda- 

cmi, nupiešė man keistą ir nesu-, 
orantamą lituvių kariuomenės 
Alytuje vaizdą.-‘Girdi, nėra jo
kios tvarkos, nei ginklų, nei dra i 
bužių, maistas prastas, viiiinir 
kai prasti ir panašiai. Tas vis ' 
kas mane nustebino. Iki šiole- i 
.girdėjau viską' prišingai paša1 
kojant Tas mane -nekaip nutei
kė, mes atsisveikinome, o jie 
skerečiuodami ir dainuodam .

i

MARU A NOR]aim:*

2608 W«ef IMi St, CNeage. m. W«2f • Tek WA Klffl j 
Diddle paxlrinklrnaj gero* rtflee įvairių preMR. i 

MAISTAS II EUROPOS SAND1LIŲ

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCEI8 SERVICE 

:»1 W. st, Chicago, DL 80«Z9. — Tri. WA 1-2787

ŠIMAITIS REALTY
_ _ * —t - -r- • < > -

Notary Public
Insurance, Income Tax

2951 West 63rd Street
Tel. 436-7878 arba 839-5568

DĖMESIO 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis: i 
A. LAURAITIS •' 

4645 So. ASHLAND AVI.
523-8775

REALTY G.'JOUP
U.S.A?

We'II help you make the right move.

GENERAL REMODELING
Alumin, langai, durys, medžio 

apmušimai- • Staliaus darbai, ce
mento laiptai, porčiai, stogai 

it vico
FETING1S CONSTRUCTION

- 7152 So. Kedzie Avenue 
Tel. 776-8505

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

momoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
ir užeiti į mūsą įstaigą.

Mes visuomet'pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

/irs 500-tai namu pasirinkimui. 
BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road 

Tel. 767-0600
Indepeadently owned and operated

SAVININKAS. parduoda 6 butų 
nūrinį namą Bridgeporte. Šildy- 
nas radiatoriais; Geros pajamos, 
lama prieinama. Prie 32-ros ir- 

Morgan. Skambinti 778-4690 O

OUT OF TOWNREAL ESTATE
Namai, žemė — Už miesto ribų

TERAS INVESTAVIMAS! šiltame ir 
įausame klimate, kur nėra artritų ir 
eumatų, skubiai parduodamas trijų 
nieg. mūro namas su orandžių ir figų 
ned. kieme, 5% % morgičius. $375.00 
luomą. $123.00 m. įnašas.
'600 N. 6th Ave., Phoenix, AZ 85013

Tel. (501) 279-3321. Barr.

RENTING IN GENERAL 
Nuomosgirtais balsais, nukiuteno Pil- j! .... ____________

vingių pūsėn. Aš jiems nepati '§xųq^ioJAMAS gražus 4 kam- 
kėjau. Vėliau tie patys du vy-1 )arju },utas Marquette Parke.
rai vėl sugrįžo pulkan, atbuve 5 
skirtą jiems bausmę, ištarnavo 
garbingai, visą tariiybą ir grįžo 
namon su savanorių teisėmis
Vieną kalbėjo — kitą darė, pa
maniau. .

Greta agitacijos į lietuvių ka
riuomenę, ėjo tyli lenkų agita 
cija —stoti į besikuriančią Len 
kijoje lenkų kariuomenę. Agi
tavo bajorai, kurių šioje para
pijoje buvo gausu. Lietuviai į 
lenkų kariuomenę nėjo. Mane 
patį kalbino tam žygiui kaimy
nas T. — bajoras, bet aš pasa
kiau, kad esu lietuvis ir'stosiu 
tik į lietuvių kariuomenę.

(Bus daugiau)

— J. Galinauskas jau sustip
rėjo ir išėjo iš ligoninės.' z

Teirautis tel. 737-7200

— Švedijoje pradėjo gaminti 
Kramtomą gumą su nikotino 
friemaiša. Ji padedanti numesti 
ūkymą. JAV daromi tyrimai ir 
•ezultatai bus paskelbti laike 
dviejų mėnesių. i

Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6<Hh Street 
TeL REpublie 71941

Siuntiniai į Lietuvą [ 
ir kitus kraštus Į

P. NEDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, 1IL 60632. Tel. Y A 7-5980

-------- . - *

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminly 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blanket

HOMEOWNERS POLICY
F. Zspolis, Agenl 
3208W. 95th St ' 
Everg. Park, 111. 
60642. - 424-8654 V

•'State Farm. He and Cascalty Company

ADVOKATŲ DRAUGIJA
VALDEMARAS BYLAITIS 

ir VINCAS BRIZGYS
Darbo vaL: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-tos 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryto 
iki 6 vaL vak. šeštadienį nuo 

. 9 vaL ryto iki 12 vaL d.
Ir pagal susitarimą.

Tel 776-5162 arba 776-5163
2649 West 63rd Street

Chicago, UI- 60629

*

DENTURE WEARERS

HEART 
FUND

A major - 
advancement 

CUSHION GRIP 
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days
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