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1ICAG0J GRIEŽTAI
IRANIEČIAIS NEPAVYKO NUŠAUTI 

( BUVUSIO PREMJERO BACHTIARO
f : POLICIJA SUĖMĖ TRIS TERORISTUS, NUŠOVUSIUS
U POLICININKĄ IR NEKALTĄ MOTERĮ

PARYŽIUS, Prancūzija. — atsiųsti į Nevilly priemiestį 
.Penktadienio' rytą, buvusiam purui Bachtiarui nužudyti. 
Irano. premjerui šapur Bachtia- 

’rui pusryčiaujant savo buto vir
tuvėje, buvo paleisti .14 šūvių,: 
bet buvęs premjeras liko, nesu
žeistas.
’ Bachtiaras gyveno Paryžiaus 
priemiestyje^ turėjo saugų butą 
mūrinio, namo , trečiame aukšte, 
o paskutinėmis trim dienomis 
jam buvo skiria sustiprinta poli
cijos apsauga. Penktadienio rytą 
prie.saugoj amo namo priėjo' trys 
arabai “laikraštininkai”, norėju
sieji pasikalbėti . su ’ buvusiu 
premjeru .įvairiais Irano politi
niais, reikalais. .

Visi trys fnaikratšininkai” bu- mirčiai pagal “dieYišką ; nuo-

patraukti teisman,už policininko 
ir nekaltos moteriškės • nužudy
mą ir už dviejų policininkų su
žeidimą.

Penktadienio rytą Paryžiuje 
buvo Irano, užsienio reikalų mi- 
histeris Sadeg Gotbzadė, bet jis 
paskubomis dingo iš Paryžiaus. 
Ja 'dar laukę vidudienį viename

B. KARMALIS SKRIDO 
Į MASKVĄ IR GRfžO

NEW DELHI, Indija. — Ba
rakas Karmalis praeito šešta-1 
Dienio naktį išskrido i Maskvą. I 
Jis turėjo dalyvauti Maskvos 
olimpiados iškilmėse. Bet nespė-. 
jo Babrakas pasiekti Tiflizo, jis 
buvo' išimtas iš. lėktuvo, įsodin- ! 
tas į kitą ir grąžintas atgal. į 
Kabulą.

Pasirodo/ kad Sovietų karo 
vadovybė įsakė Karmaliui grįžti 
į Kabulą, nes rusai pajuto, kad 
be Karmalio ten įvyks bereika
lingas kraujo praliejimas.

Sekmadienio rytą Babrakas 
paruošė naujus įsakymus, kurie

susirinkime, bet jis pranešė į§ JaBai žiauriai baus tvarkos ardy- 
Romos, kad pasitarime neda- tojus. Sovietų valdžia laikinai 
lyvaus. i- nenori kištis į sostinės reikalus.

Teherano radijo pranešimas,Jiems geriau patinka, kai patys
nenori kištis j sostinės reikalus.

paskelbtas taip vadinamų Isla- 
i m o sergėjų, pažymėjo, kad ša- 
Į pur Bachtiaras yra pasmerktas

vo įleisti į namą, o kai trečiame j spren(įį”. Jis_ kaltinamas 'kaip
aukšte susirado Baėhtiaro butą, 
priėjo prie durų ir paskambinę. 
Kai durys buvo atidarytos, jie 
tuojau .bandė įsiveržti, į vidų. 

. JŲeijis, pastojęs kelią vienas poli- 
.cįninkąs ten buvo .nušautas. Kai-, 
mynė Avotine Stein, girdėjusi 
triukšmą^ bandė pasiteirauti, 
kas Ten dedasi,L bet ir ji buvo 

. nušąuta. aptimiausią
ligoninį -moteris _.mįrėi V.

Tada, teroristai band.ė iš Bach- 
tiaro- buto .koridoriaus. įsiveržti 
į.jo butą, bet hepąjėgė--durų pra
laužtu Jie' paleido dar kelis šū
vius į uždarytas duris, bet jįj 

. nepralaužė. ■ Teroristąi pabūgo, 
kad labai ilgai užtruko, o į butą 
įsiveržti neturėjo priemonių.'Jie 
nutarė iš ’namo per užpakalines 
duris pabėgti.

Nespėjo-' jie iš trečio aukšto 
nusileisti žemyn', kąi -iš kiemo 
du ginkluoti policininkai jau bu
vo namo viduje ir žengė viršun. 
Teroristams pavyko sužeisti vie
ną policininką. Buvo sužeistas ir 
antrasis. Bet pastarasis' turėj o 
galingesnį ginklą ir visai nesi
rengė nusileisti. Jis sužeidė te- 
rorisįų grupės vadą,. kuris su
žeistas nutarė pasiduoti. Polici
ninkas, bešaudydamas kulko
svaidiniu revolveriu, privertė 
visus teroYistus atiduoti ginklus 
ir palaukti, kol atsirado dau
giau policijos. Jie visus tris tero
ristus suėmė ir išsivedė į nuo
vadą.

SUIMTIEJI SAKĖSI ESĄ 
PALESTINIEČIAI

Sužeistajam buvo suteikta 
reikalinga pagalba ir tuojau 
pradėtas apklausinėjimas. Vie
nas suimtasis sakėsi esąs sirijie- 
ti, antras buvęs Libano arabas* 
o treciasis buvo palestinietis. 
Paryžiaus policija mano, kad 
visi trys teroristai yra iraniečiai, 
«.-***■*■<*<

Karmalio valdžios atstovai mal
šina nepatenkintus sostinės gy-. 
ventojus.

Partijos nariai ir valdžios at
stovai naktimis bijo išeiti iš na
mų, nes naktimis partizanai daž
nai šaudo Maskvos tarnus.

priešvalstybinio . sąmokslo'' vy
riausias sumanytojas.

SUŠAUDĖ IRANO AVIA
CIJOS GENEROLĄ

TEHERANAS, dranasA— Sek
madienio ryta Islamo revoliucio
nieriai partizanai sušaudė bu
vusį ĮrąĄcŲaviacijos apygardos 
atsar^sAg^^Mą Ahmea^iųhar. 
kekį. ^vi^^^enero^-^j^ 
ankstau. paleisU^ątsargoh.; J^ 
pats 'hfėkiir nesiklSą-ųr prięt jo 
ištisas; m’ętūš niekas nusikabino.

Gen. Mofiakėki'*buvo,jjyimtas kurie pralaužtų dabarti- 
ir apklausinėtas. 'S^tadienio 'ya- jWAe 
kare nuvežtas į- teištną-/ 17-.va
landų nuo-Teismo pradžios - jis 
jau buvo išvežtas į kalėjimo kie
mą ir partizanų buvo' sušaudy
tas. Kartu su ’juo buvo sušaudyti 
dar kitiCkel’uri kąęjninkai. Jie 
buvo kaltinami sąmokslu prieš 
dabartinę Irano vyriausybę. Būk, 
jie visų pirma' planavo suimti 
mulą Chomeinį ir sušaudyti.

Policija tebetardo ir ruošia 
teismus dar 300 karių. Manoma,

ŠIAURĖS' KORĖJA NORI 
GERESNIŲ SANTYKIŲ

JAV Kongreso’ atstovas Ste
phen Solarz lankėsi šiaurės Ko
rėjoje ir kalbėjo su, prezidentu 
Kiin:k_Sung, Jis demokratų aį- 
fttųįui- , jSy 'BrOoklyno pareiškė, 

Šiaurės'Korėja nori geresnių 
santykių su Amerika. Tie san- 
tykįgf'jgąlėtų būti ne diplomati- 
niąįbet''kultūriniai- ar moksli

j nes užtvaras. . • ;
Taip pat šiaurės Korėjos pre

zidentas. Kim II Sung pareiškė, 
kad nori geresnių santykių ir 
prekybos ryšių su P. Korėja, ne
reikalaujant panaikinti prieško- 
munistinių įstatymų.

JAV nepripažįsta š.- Korėjos 
režimo ir Pietų Korėjoje laiko 
apie 40,000 kariuomenės.

kad didoka jų dalis bus sušau
dyta.

Kongreso atstovas Frąnk Annunzio Chicagoje, 
Pavergtų Tautų Savaitės minėjime, pasakė svar

bią kalbą apie kovą už laisvę.

KALENDORĖLIS
Liepos 22: Marija Magdalena, 

Platovas, Auksė, Balta, Jovartas.

Saulė teka 5:35, leidžiasi 8:18.

Oras tvankus, lis.
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AVO LIETUVI)

Lietuvos generalinė konsule Juze Daužvardienė šeštadienį pa
sakė turiningą kalbą Pavergtų Tautų protesto' proga.

VAKAR PRASIDĖJO REGISTRACIJA 
AMERIKOS KARIUOMENĖN

REGISTRUOTIS PRIVALO VISI 196.0 IR 1961 
METAIS GIMĘ \WRAI

Daug kalbų ir ginčų sukėlęs —■ .  -------- ----- ——
registracijos kariuomenėn įsta- AFGANISTANIEČIAI NENORI 
tymas.pradėtas pirmadienį vyk
dyti. Įvairios grupės ir net teis
mai klaidino visuomenę. Penk
tadienį Filadelfijos federalinis 
apeliacijos teismas nusprendė, 
kad šaukimas vyrų registruotis 
prasižengia konstitucijai, nes 
nešaukia moterų. Tačiau Aukš
čiausio teismo teisėjas William 
J. Brennan Jr. nusprendė, kad 
dviejų savaičių registracija turi 
būti įvykdyta pagal nustatytą 
planą. Pilną ir motyvuotą spren
dimą šiuo klausimu Aukščiau
sias teismas paskelbs rudenį.

Pirmadienį registravosi pašto 
įstaigose vyrai, gimę 1960 m. 
sausio, vasario ir kovo mėn. Gi
mę balandžio, gegužės ir birže
lio mėn. registruojasi šiandien, 
o gimę liepos, rugpjūčio ir rug
sėjo mėn. registruojasi trečia
dienį. Ketvirtadienį registruojasi 
gimę 1960 m. spalio, lapkričio ir 
gruodžio mėn., gi nespėję užsi
registruoti minimomis dienomis 
registruojasi penktadienį ir šeš
tadieni, 
pradeda 
savaitės 
tvarka, 
blanką,
varde, adresą, gimimo datą, te
lefono ir Socialinio draudimo 
kortelės numerį. Nesiregistravu- 
siems gresia 5 metai kalėjimo ir 
$10,000 pabaudos.

Nors įvairios grupės ruošia 
demonstracijas ir ragina nesire- 
gistruoti, tačiau Selective Ser
vice System pareigūnai dalei- 
džia, kad nesiregistruojančių 
bus tik apie du nuošimčiai.

Vyrai, gimę 1961 m., 
registraciją sekančios 
pirmadienį ta pačia 

Registruojantys gauna 
j kurią įrašo' savo pa-

TAILANDAS NENORI DEMI
LITARIZUOTO PASIENIO

BANGKOKAS (AP). — Tai
lando valdžia atmetė Kambodi- 
jos pasiūlymą steigti demilita
rizuotą zoną dabar vykstančiame 
kovų ruože pasienyje. Zoną pa
siūlė steigti Kambodijo's Heng 
Samrin režimas, kurį remia oku
pacinė Vietnamo kariuomenė. 
Tailandas pripažįsta buvusį Pol 
Pot režimą.
•'Tuo tarpu Vietnamo kariuo
menė, kovodama su Pol Pot par-

J. DAUŽVARDIENĖ IR F. ANNUNZ1 
PASAKĖ TURININGAS KALBAS

kas”, “Daina Jurgutis 
Mother”, “God Bless Am

Pirmininkaująs savo k 
chronologine tvarka nusa 
vietų okupuotus kraštus. 1 
tinė valstybė — Afganista

Iš lietuvių dalyvavo ir s

CHICAGO, Illinois. — Praeitą 
šeštadienį Chicągos miesto cent
re, Daley aikštėje, buvo iškeltos 
pavergtų tautų vėliavos ir pasa
kytos dvi turiningos kalbos. s

Šokių šventę gražiai pravedusi 
Nijolė Pupienė buvo išsiųsta į
Rako vasarvietę, kad skautai ir tine vėliavėle pirmose eilei 
jaunimas nedalyvautų Pavergtų vėjo laikąs plakatą dr. V 
Tautų proteste, bet lietuviai, gis, ponia Repšienė, dr. J. 
prisiminę Lietuvos nelaimės di- mavičius, kan. A. Zakara 
džiausiąs priežastis, gausiausiai dr. A. Rugienė, ponai T

[susirinko miesto centre ir pa- St. Vanagūnas, Ig. Petra 
reiškė griežčiausią protestą. į ponia Dubauskienė, dr. M<

,• j „j. r» • i 4. t- I nė su vvru, A. Gabalienė, 2sPrezidentas Dwight D. Eisen- , ... ' ’ ’. _ . .. . . , jkevicius, J. Balčiūnas. Bu-■ hower pirmas pasirase istatv-l , ’ . , .’ „ ; • • ,5, ,. .. *. tvvkes Vytauto Didžiojo imą, Įpareigojanti tautiečius pn-i,' ' * , ... ..
• • ,. . , , . . j kuopos vadas Al. Išganaisiminti pavergtas tautas. Amen- E., t. .... °rr .,LĮ .. _ „ . St Ceseviciene.kos Kongresas pneme Pavergtų!

Tautų Savaitės Įstatymą 1959 m. j Paklausiau, kodėl šiemet 
liepos 1 d. Po' to metai iš metų' mato šaulių. Esą, “dalyva 
prezidentai išleidžia deklaraciją, J lik demonstracijose, eisei 
įpareigojančią tautiečius prisi-1 Prestižas būtų nenukentėję 
minti pavergtas tautas. Guber-Įgu būrelis su vėliavų palyd 
natoriai ir net didžiųjų miestų’ tų įsijungęs i demonst 
burmistrai 'vykdo valdžios pa-; eiles. Mes vaizduojamės, 

šauliai turi būti avangarde 
tinių grupių reprezentacijoj

Pavyzdingiausią lapelį pa 
Chicagoję gyvenanti estų g

i

- - VAŽIUOTI NAMO
MASKVA, Rtisija. — Maskvo

je gyvenantieji olimpiados daly
viai afganistaniečiai jau porą 
kartų susisiekė su Vakarų ląiĮfi 
raštininkais ir jiem pareiškė, 
kad daugelis afganistaniečių ne
nori važiuoti atgal’ namo' ir no
rėtų į kitą kraštą išvažiuoti.

Sovietų valdžios atstovai afga- 
nistaniečiams sportininkams pa
reiškė, kad iš Rusijos jie nega
lėsią į kitą kraštą išvažiuoti. Iš 
Maskvos jie galėsią važiuoti tik
tai į Afganistaną

Maskvoje dalyvauja 81 vals
tybės sportininkai. Turėjo dar 
dalyvauti 36 valstybių sporti
ninkai, bet los valstybės, sekda; 
mo’s Amerikos pavyzdžiu, nuta
rė Maskvos olimpiadą boikotuo
ti, reikšdamos protestą prieš So
vietų karo jėgų Įsiveržimą į Af
ganistaną.

š.m. liepos 19 d. 12 vai. Da
ley plazoj buvo minėjimas Chi- 
cagpje. Vadovavo ALTa, kurios
Chicągos; skyriui pirmininkauja Anglų kalba sudėjo daug 
E. Mikužiūtė, vykd. vadovas Vin- inios informacijos apie I 
cas Samaška, padėjėjas — J.: nepriklausomybės laikais i 
Bagdžius. Susirinko gražus bū- vietų pavergimo laikotarpii 
rys lietuvių. Organizuotai daly-; tai įdėjo pavergtos Lietuv 
vavo Marquette Parko’, Brighton Latvijos žemėlapį, kad ai 
Parko ir Cicero R. Liet. B-nė su kietis galėtų arientuotis ap 
savo valdybomis ir Vyčių orga- susirinkusieji kalba ir prie 
nizacija. Nemažai moterų buvo ‘ protestuoja.
pasipuošusios tautiniais rūbais. į Lietuviai dalino jautriai ;

Parengta estrada, kurioje bu- šytą Ramunės. Tričytės ats 
vo uždegta “šventoji ugnis”. Or-'kimą, raginantį išleisti m’ 
kestras sugrojo Amerikos him-1 Jurgučio žmoną ir dukrą, 
ną. Pavergtų Tautų S-gos pirmi-! 
ninkas V. Vilksnis programą1 
pradėjo po to, kai tautinės gru
pės sunešė 13 vėliavų prie est 
rados. Pasakė programinę kai- 
bą. Maldą sukalbėjo kun. Tere-| 
sevitoh. Iš lietuvių pusės kalbėjo 
generalinė konsule J. Daužvar
dienė ir Fr. Savickas. Pagrindi
nis kalbėtojas — kongresmanas

LIBIJA STABDYS NAF
TOS PARDAVIMĄ

BONA, Vokietija. — Libijos 
diktatorius Muamar Chadafi pa-. L. Annunzio. Buvo visa eilė kal- 
reiškė, kad jis rengiasi sustab-j bėtojų kitų tautinių grupių, 
dyti naftos pardavimą Ameri- Orkestras grojo po kiekvieno 
kai, Vakarų Europai ir kitoms kalbėtojo prakalbos. Kalbos už- 
valstybėms, siekiant lup prievrs- sitęsė ilgokai. Iškilmės baigėąi 
ti jas pripažinti Palestiną.

Šį preiškimą Chadafi padarė ’tesi į namus.
1:10 vai. popiet. Po to visi skirs-

Prie estrados tautiniai < 
ruota iškaba Prekybos ri 
Mačiau pirmininką ir kitus : 
rektoriato. žodžiu, lietuviai 
žiai reprezentavosi gausi 

! plakatais, tautinėmis vėlia
■ mis ir moterys buvo pasipt 
'Šios tautiniais drabužiais. N
■ pagarbos. Pastebėjau, ir iš 
vizijos kai kas nufilmavo.

K. Pauli

no 10 LIETUVA, 198
— AFGANISTANAS”

WASHINGTON, D.C. 
eitą šeštadienį prie Sovietų

vokiečių savaitraščiui Spiegei. šiemet lietuvių grupė buvo basa dos Washingtone priv 
Chadafi yra įsitikinęs, kad Va- gausesnė, po jų sekė ukrainie- vo’aštuoni automobiliai, iš-k 
karų valstybės, negaudamos ciai, lenkai, latviai, estai, serbų išlipo Simas Kudirka ir 17 
naftos, bus greičiau priverstos1 grupelė, kiniečių, bulgarų, afga- nuolių, kurie pareiškė pro 
pripažinti Palestiną.

Pats Chadafi nenori
I nistaniečių ir dar keletas mažės- prieš Sovietų karo jėgų įs 

vienas niŲ grupelių. Iš viso buvo 13 tau- žimą į Lietuvą.
imti atsakomybės šiuo klausi- tinių grupių. Simas Kudirka ištiesė pi 

Kaip pernai, taip ir šiemet tą, kuris didelėmis raidėmis 
1940 metais pi 

niuku buvo prisirakinę. Viršuje gė Lietuvą, 1980 m. Afgan 
ną”. Kartu su Kudirka plal 
nešė Ofelija Baršketytė, 
Pugevičiuš ir keli kiti lieti 

Policija tvirtina, kad liet 
norėjo prisirakinti prie So 
ambasados vartų ir tvoros

mu. Jis aiškina, kad spalio mė
nesį šaukiamas Libijos atstovu pasidaręs užtvarą latvis su her- hškai sakė: 
suvažiavimas. Bus atsiklausta
jų nuomonė. Jis žino, kad naf- ( Kristaus veidas su erškėčių vai
tos nepardavimas pakenks Libi- mku. Vėliau iš šio gardo sudegi- 
jos finansams, bet dar labiau no raudo'ną vėliavą. Kiek anks- 
pakenks pramonės valstybėms. čiau viena buvo sudeginta aikš-

Kai kurios grupės platino pro-tizanais, vėl pažeidė Tailando 
sieną. Aranyaprathet apylinkės klamacijas. J. Bagdžius platino policija, kaip praneša dr. K 
gyventojai evakuoti toliau nuo' anglų kalba parašytą R. Tričytės Bobelis, tuojau atvyko ir 
pasienio zonos. Tailando valdžia straipsnį, 
demilitarizuotą zoną laiko tik 

[tramplinu tolimesniems Vietna- nešiojo “Freedom for Lithua- 
Imo kariuomenės puolimams. nia”, “V. Petkus“, “B. Gajaus-

Plakatų daugybė. Lietuviai
vedė visus protestuotojus.

Sovietų ambasados tam 
jus apėmė panika, nes jie 
tikėjo tokio lietuvių protei



D^OlATiTĄ SUKELIAMIEJI AUGALAI

nukenčia, panašiai kaip oda nu-

pirmieji skridimai
H

Kūno, proto ir iausm

Naujausių mokslo žinių po 
_ _____ JONAS ADOMAVlč

Paciento supažindinimas su galimybe gauti 
odos suerzinimą prisilietus tam tikru auga
lu yrc geriausia priemonė išvengimui tokio 
negerumo. (Larry E. Miiikan, M.D.)

direct exposure). Yra trys svar
biausi Rhus giminės augalai!
poison ivy, poison sumac ir poi- j

Nuo nuodingų augalų apturė
tas odos suerzinimas — dermati
tas (contact dermatitis) yra 
dažnai pasitaikantis vasaros lai- son oak, kurių prisilietus oda j 
ku negerumas. Jis diagnozuoja- nukenčia, panašiai kaip oda Du
rnas sužinant, kad pacientas pri-Į sidilginus lietuviškomis dilgy- 
silietė tam tikro augalo ir ma-: nėmis.
taut odos pakitimus. Gydymąsi Žmogus papasakoja, kad jis 
svarbiausiai esti trejopas: simp- 
tomatinis (raminant nusiskun
dimus), naudojant cortisono 
vaistus ir apsaugant nuo galimo 
atsirasti uždegimo. ’ i

Minėtas dermatitas yra reikš
minga, o kartais labai rimta ne
gerovė, pasitaikanti žmonėms 
vasaros mėnesiais. Ta negerovė 
esti dažniau pasitaikanti lauke 
dirbantiems ir lauke poilsiaujan
tiems. Ankstyva diagnozė ir toks j 
gydymas labai svarbu išvengi
mui uždegimo. Ankstyvu gydy
mu sumažinamas odos suerzina- 
mumas. Trejopai žomgaus oda 
gali būti vasaros metu suerzina-, 
ma: prisilietus nuodingų augalų, 
ąpsikrėtus ore esamų nuodingų 
augalų dalelių ir rečiau pasitai
kanti odes suerzinimo forma: 
saulės spindulių įjautrinimas 
odos pirm nuodingiems auga
lams ją sujaudinus.

Dermatitas prisilietus 
nuodingo augalo dalių

Kai kurie augalai, panašiai 
kaip Lietuvoje dilgynės,.suerzi
na odą prie jų tiesiogiai prisiliė- 
tus (gydytojai tokį negerumą 
vadina Contact dermatitis by

lindo po-krūmus, braidžiojo po 
žoles — tokia istorija laiduoja 
diagnozės nustatymą. Reikia 
kiekvienam susipaižnti, kaip at
rodo tas poison ivy (vijoklis, tri
lapis), tas nuodingasis ąžuolas 
(poisonoak) ir tas poison sumac. 
Iš knygų galima sužinoti, kaip 
jie atrodo. Iš žinančiųjų lauke 
galima išmokti tuos augalus at
skirti. Tada žmogus galės iš
vengti jų prisilietimo.

Minėti augalai turi savyje 
aliejaus (oleoresins). Juos pri
dėtus, tas aliejus pilasi ant odos 
rėžiais. Taip rėžiais ir esti su
jaudinama oda. Oda pakenkia
ma, kai ji nesti rūbais pridengta. 
O kai netiesiogiai tų aliejų oda 
apturi, taip atsitinka katei ant 
savo plaukų nuo augalų atnešus 
aliejų į namus ir žmogui nuo jos 
ąpsikrėtus — tada gali gautis 
plačiais ruožais odos išbėrimas. 
Taip pat keičia odos palietimo 
vietas darbo rūbai.

Pirmiausia oda parausta ir 
niežtinčiomis karpelėmis (papu-' 

Jomis) esti padengta. Jautresnė 
o'da esti dar ir’pūslėinis'huberta 
(bullae). Tie trejopi pakitimai* 
nesigauna tuo pačiu laiku. Tik

M. ŠILEIKIS Z i on City vasarnamiai

Iš LIETUVOS KARO AVIACIJOS ISTORIJOS
kiškai pakilo į Lietuvos padangę 
leitenanto Raubos 1929 m. su
formuota eskadrilė, kurios vadu 
buvo paskirtas vyr. Įeit. Kik
sas. Tais laikais karo aviacijos 
vadovybė priimdavo į lakūnų 
eiles ir pasisiūlančius’ kaimyni
nių valstybių lakūnus. Jie mūsų 
kraštui nebuvo ištikimi ir pro
gai pasitaikius pabėgdavo į sa
vo kilmės kraštus ir jiems pati
kėtais lėktuvais. Taip atsitiko 
su lakūnais Mickevičium ir Ro- 
teriu. Tuo Jaiku Lietuvos. prie
šai buvo dideli ir galingi, be to, 
ir klastingi, ypač lenkai. u

Lietuvos karo aviacija 1920 m. 
jau aktvviai dalyvauja kare su 
lenkais. Intensyviai žvalgo prie
šo užnugarį, bombarduoja svar
besnius punktus, Spalio 4 d. bom 
barduojant Varėnos, stotį, buvo 
.sunkiai sužeistas pilotas Įeit. 
Kumpis. Lėktuvas turėjo nutūp
ti, ir abu lakūnai — pilotas ir 
žvalgas — paimti -į -nelaisvę. 
Kumpis, sužeistas į galvą, Jenkų 
nelaisvėje mirė, įeit Pranskevi- 
čius, paleistas , iš nelaisvės, .susir
go džiova ir mirė-. Aviacijos va
du 1920 m. paskirtas, generolas 
Įeit. J. Kriaucevičius. 1927 m. 
karo aviacijos, viršininku pas
kirtas gen. štabo pulk. Pundze
vičius (vėliau generolas), 1934 
m. inž. A_ Gustaitis, mokymo ir 
karinių lėktuvų konstruktorius. 
Ypač pažymėtinas Lietuvos ka
ro aviacijos augimas vadovau
jant A. Gustaičiui, kuris garsiais 
savo konstrukcijos ANBO karo 
lėktuvais ir kitais užsienio lėk
tuvais apginklavo mūsų. aviaci
ją. Jis puikus, a^ipyiistratorius 
ir kąrtų^Us'karo aviacijos 
haūddjfnio: kr a^^’gyriyK^ 
yas. Jis labai aukštai pakėlė jos 
kovingumo po.tencialą. Jau 1938 
m. karo aviacijoje buvo 8 kovos 
eskadrilės- Lėktuvų ir juosj ap- 
tamaujančio personalo įkaičiui 
didėjant, nebeužteko- patalpų 
Kaune, ir viena aviacijos' dalis 
1939 m. perkelta į Pajuostę (prie 
Panevėžio).

(Iš “Europos Lietuvio”)

“Mūsų Pastogė” išsispausdino 
A. Kutkos straipsnį “Lietuvos 

I aviacijai 60 metų”, kuriame apie 
' pirmuosius tos aviacijos žings
nius rašoma:

“Aviacijas kūrimosi sąlygos bu 
vo labai sunkios- Nebuvo lėktu
vų, lakūnų, benzino ir pinigų. 
Noras kovoti dėl Lietuvos ne
priklausomybės ir tvirtas pasi
ryžimas viską nugali. Inžinerijos 

. kuopoje 1919 m. sudaromas avia
cijos būrys, vėliau perorganizuo 
tas į kuopą. Viršininku paskir
tas inž. Petronis. Kuopoje buvo 
7 karininkai, 4 civiliai tarnauto
jai, 3p mokinių ir kareivių. Prie 
Jezno 1919 m. paimtas bolševi
kų lėktuvas. Vėliau buvo nu
pirkti Vokietijoje 8 lėktuvai. 
Reikia gi lakūnų. Lietuvis lakū
nas Pranas Kiksas baigęs avia
cijos mokyklą Anglijoje. Kovo 
mėn. įsteigta karo aviacijos mo
kykla. Mokiniai buvo komandi
ruoti į karo mokyklą, kurią bai
gė 34 mokiniai ir buvo pakelti į 
leitenanto laipsnį. Grįžus bu
vom suskirstyti į 3 grupes, ir pra 
dėta mokyti skraidyti. Supažin
dino lakūnas Kiksas. Skraidymo 
instruktoriais buvo lak- Kiksas 
ir vokiečių lakūnai: Poteris Šul
cas ir Rahnas. Pirmoji savaran-

žolės. Yra dar ir kitų augalų, 
turinčių pajėgumų, įjautrinti odą 
saulės spinduliams: kai kurios 
pievos žolės, daugelis citrininių 
vaisių, ypač Persian lime.

Minėti psoralenai augalo esti 
išleidžiami kiek juos sužeidus: 
kai žmogus juos paliečia ar tri
nasi į juos. Tada tie psoralenai 
ant odos driekiančiai palieka. 
O kai saulė tokią odą apšviečia, 
gaunasi linijos pavidalo odos su
jaudinimas. Oda pakinta pana
šiai kaip saulėje nudegus, tik

paskleidusios ir jautrius toms 
žiedadulkėms (pollen) žmones 
susirgdinusios. Tokio apsileidi
mo miesto tvarkdariai neturėtų 
praktikuoti. 0 ir patys žmonės 
turi laiku apleistus žemės plotus 
mieste nušienauti.

Oro keliu oda esti suerzinama 
taip pat aliejų, esančių žiedadul
kėse. Taip pat oro keliu gali būti 
o’da suerzinama saulės karščiui 
išgarinus poison ivy lapų aliejų

suerzinimas odos ’ ar sudeginus tuos nuodingus au
galus.

a Diagnozę gydytojas nustato daug stipriau. Nuo lengvo parau- 
susipažinęs su mediciniška isto
rija: žmogus buvo patekęs į dū
mus deginamų nuodingų augalų. 
Taip pat diagnozė esti nustato
ma kitiems sergant šieno šiltine 
(hay fever).?Kvėpavimo takų 
tokio sezoną metu sujaudinimas 
(šieno šiltinė) atsiranda dėl bal
tymų (proteins), esamų žieda
dulkėse. žmonės, jautrūs tiems 
(žiedadulkių)-’ -(pollen) balty
mams, suserga šieno šiltine- — 
jiems nosis ima tekėti, jie čiau-

labai jautri oda gali būti nuberta 
ir paraudimu, ir karpelėmis, ir 
pūslėmis. \

Išberiama oda esti dažniausiai 
veido, rankų ir kojų. Kitų vietų 
oda gali būti išberta, kai žmogus 
prisiliečia užterštus tų augalų 
aliejais daiktus (sofą) bei gyvu-, 
liūs (šuo, katė).

Ore esamos augalų dale
lės suerzina odą

Oro keliu
pasitaiko apturint žiedadulkes 
(pollen) nuo Ambro'sia (ragi, 
weed) augalų giminės. Ragweed 
yra pakelėse besiveisianti žolė: 
Jos. esti dvi rūšys: viena laibes
ni, kita šakotesnė. Reikia iš‘kny
gų ar iš jas pažįstančio žmogaus 
išmokti pažinti. Tada mes jų ge
riau saūgosimės. Jas reikia laiku 
nušienauti, tada nebus žiedadul
kių žinoma, tada nereikės jaut
riems žmonėms’sirgti. Oeja, čia 
mieste, o taip pat laukdbse pą? 
keiks5 pilnoj tdkiiį 'Žblių?Jos nu
šienaujamos jau gerokaf pražy
dusios, kai jau žiedadulkes yra do, kosti. Gi oda esti suerzina-

dimo iki (retais atvejais) pūslė
mis odos išvirtimo. Tai nėra 
alerginė reakcija, bet šviesai 
jautrumas (photo toxic reac
tion). To’dėl toks odos suerzini-

cf dreams. And, U.S. Savings 
Bonds have been helping to make 
t*ppy dreams come true for years. 

Now, Bonds mature in less than 
dx years. That mean* your dream* 
can come true faster than ever before.

> You can buy aharea in your perti- 
cnlar-dream by joining the Payroll 
Saving* Plan where you work, or the 
tinnd-a-Month plan where you hank.

refore you know it, your American

— ' ma ne minėtų- baltymų, bet alie 
jų (oleoresins). Mat, žiedadulkė
se randasi įvairių medžiagų. Jų 
tarpe esti ir minėtų baltymų ir 
aliejų. Vieni žmonės įsijautrina 

j baltymams: suserga šieno šilti- 
ne,kiti esti jautrūs aliejams, ku
rie patenka į orą ir paliečai Odą. 

šiuo atveju — per orą sujau
dinant odą nuodingų augalų dul
kėmis (ai- juos deginant — jų 
dalelėmis, turinčiomis aliejaus, 
kuris nesudega) gaunasi palies
tos odos platus paraudimas (ery
thema), kartais karpelės atsi
randa, bet tik- retais atvejais 
oda esti pūslėmis išberiama. 
Vienodas egzemos pobūdžio 
odos sujaudinimas yra būdingas 
o’ro keliu ją sujaudinant. Išbė
rimas atsiranda nepridengtose 
kūno odos vietose jautriems 

t žmonėms. Jei toks odos sujau
dinimas gaunasi vasarai baigian
tis galimas dalykas, kad tokį ne
gerumą sukėlė minėta žolė (rag
weed). Rudenį gautas toks odos 
suerzinimas esti dėl poison ivy, 
ypač po’ pirmų šalčių ar lapus 
deginant atsiradęs.

Saulės spindulių sukeltas 
odos įjautrinimas

Tai nėra saulės spindulių nu
deginimas odos, kaip tai pasitai
ko saulėje besikaitinantiems. 
Kai .kurie augalai turi pajėgumą 
sujaudinti odą taip, kad ji daro
si labai jautri saulės spindu
liams (photocontact dermatitis). 
Tų augalų prisilietimas nieko 
blogo odai nepadaro tol, kol to
kia oda nesti saulės spindulių ap-į 
šviečiama. O kai saulė tam tik
rų augalų įjautrintą odą apšvie
čia, oda suserga photocontact 
dermatitu. " >

Tie tam tikri augalai turi sa
vyje tokių medžiagų (photosen- 
sitizer), kurios bdą įjautrina sau
lės spinduliams. .Viena tokių me
džiagų vadinasi psoralen. Ji ran
dasi daugelyje augalų yisame 
pasaulyje. Botaniška grupė au
galų, vadinama L’mbelliferae, 
turi psoralenų. Tai grupei auga
lų priklauso laukinės morkos, 
laukiniai slierai, laukinės petra-

niežėjimą ir greitina odos susi
tvarkymą.

Kai oda esti pakenkta nedide
lėje vietoje, mažo kiekio corti- 
sono kremo (minėto Valisone) 
reikalinga, kad labai greitai 
pranyktų nusiskundimai-ir liga, 
kartu naudojant minėtus kom
presus. Ctfrtisono kremas (ar jo

mas gali visiems žmonėms (1001 gels) užtepamas protarpiais, 
nuoš. jų) gautis, kai prisiliečia- kompresų. x ?

Kai oda ima šlapiuoti (exuda
tive lesions), geriausiai tokią 
odą protarpiais kompresų pri
dengti apsaugoj amais odą ban
dažais. Galima naudoti KERT.JX 
bandažus (fluffs). Jie liuosai už
dedami ant pakenktos šlapiuo- 
jančios odos ir tarnauja kaip 
Knatas. Laiko’mi vietoje apvy- 
niojant daugiau KERLIX ratu 
apdedant bei su Coban plėstru 
pritvirtinant (Coban tape). To
kie bandažai esti apdedami mi
nėtais šaltais kompresais ir kar
tu su jais nuimami._Taip tęsia
mas gydymas iki oda susitvarko.

ma minėtų psoralenų turinčių 
augalų, ,o po to gaunant tai odai' 
saulės spindulių. Odos sujaudi
nimo stiprumas priklauso nuo 
kiekio minėtų psoralenų ir nuo 
kiekio saulės spindulių, o taip 
pat ir nuo pačid žmogaus jaut
rumo saulės spinduliams. Blon
dinai jautresni yra saulei, todėl 
jie turi būti dvigubai atsarges
ni. Atsimintina, kad toks photo- 
contact dermatitas gaunasi tik 
ant tiesiogiai saulės apšviestų: 
vietų (po to,' kai oda esti palies
ta minėtų augalų). — '•

Tuo šis odos suerzinimas ski
riasi nuo kitų prisilietimu .nuo-

• Kompozitorius7 Giuseppe 
Verdi sukūrė oratoriją “Štabat 
Mater” būdamas 84 metų.

dingų augalų gaunamų odos su- Prisimintina, kad pūslės skys- 
erzinimų. Todėl vietos ant veido neP^atina ligos — nesukelia 
virš antakių, ant skruostų, nau^ pūslių. Minėtų nuodingų 
smakro, nosies galo daugiausia auSa^ aliejus (oleoresins) ken-
virš antakių

esti tųkio dermatito paliestos. 
Mažiausia nukenčia oda, kuri 
yra kiek apsaugota nuo tiesiogi-. 
nių saulės spindulių: po anta-1 
kiais, žemiau lūpų ir po smakru.

Augalų sukelto derma
tito gydymas

Gydymas prisilietimo nuodin
gų augalų sukelto dermatito 
(contact dermatitis) priklauso 
nuo paciento nusiskundimų. La
bai lengvas Rhus rūšies augalų 
sukeltas dermatitas reikalauja 
tik šaltų kompresų — apdėjimo 
šaltam (ledų) .vandenyje pamir
kytų rankšluosčių (cold soaks). 
Tik retesniais atvejais naudoja
ma coYtisono turintis kremas 
(Valisone, 0.1% cream). Jis 
lengvina nusiskundimus ir grei
tina gijimą. Atsargūs būkime: 
neužkrėskime sujaudintos odos, 
nes prisidėjęs uždegimas sunki
na tokios odos gydymą.

Kompresams galima naudoti 
paprastą iš krano šaltą vandenį. 
Tokie kompresai uždedami dvi
dešimčiai minučių. Tokių kom
presų pakanka gydymui lengvo 
dermatito: tdkio, kuris užima 
mažiau negu dešimt nuošimčių 
kūno paviršiaus. Kaip sakyta, 
vien vandens naudojimas to
kiems kompresams esti pakan
kamas. Bet galima, jei turima, 
tiems kompresams naudoti. ir į 
burovo. skiedinį .aut, įpakavimo 
nurodytu ątskiędimu tabletės,' 
vandenyje (Burow’ssoak), Kom
presai dedami nuo keturių iki 
šešių kartų dienoje (taigi, kas1 
šešios ar nėt kaš keturios valan
dos. Tokie kompresai sumažina

kia odai pradžioje: už tai nesi- 
kasytina. O kai jau pūslės odoje 
pasirodo, jis jau esti nekenks
mingas.

Daugiau apie tokio odos ne
gerumo tvarkymą — kitą kartą.

Išvada: Stenkimės susipažinti 
su kenksmingais augalais ir jau 
nuo šios vasaros bėkime nuo jų 
kuo toliausiai. Venkime laukinių 
morkų — jos baltai žydi ir ke
rojas! daug kur pakelėse. Prisi
lietęs jų kiekvienas gaus odos 
išbėrimą, jei tokią odos vietą 
palies tiesioginiai saulės , spin
duliai.

Pasiskaityti: Hospital Medi
cine, July 1980.

Thisrerriarfrable 
tablet gives 
aspirin relief, 
yet protects. • 
against stomach 
upset.

DUENTRfC' COATED-ASPIRIN 

’"arthritis

DR. ANTANO J. GUSENO RASTAI 
Naujienose galima įąub nepaprastai jdomiiį.įdy. 

tojo, visuomenes veikėjo ir rašytojo atiminimus.
e v . r

Dr. A. Gussen - MINTYS IR DARBAI, 259.ps!., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą------ --- ----------------------------

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra,-sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais ........................

Minkštais viršeliais, tik....... ’ • • • • • * * w » « w w •

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik _
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntiu čekį arba 
į money orderį, prie nurodytos kąinos pri

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.
XT * »T tttAA ~

$4.00
$3.00

$2.00

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

r _ c-ic«o s, 1U_ TlKsdayi J 1980



■ J . J. / - p*

KAZYS JANUTA

L Kai amžinas studentas aukštinamas, 
o profesorius pliuškiu vaizduojamas

(Tęsinys)
j Neplituanų buvo nemažai. Bu
vo gabių ir išsilavinusių studen
tų^, kuriems savo gabumais S.K. 
negalėjo nė iš tolo prilygti. Tie- 
ąa, .SK. turėjo įgimtą gabumą 
išlįsti į pirmas vitas, bet neo- 
įtuanijoje jam nepavyko. Ilgo
kai iš juniol’o nebuvo keliamas 
j seniorūs, į pilnateisius korpo
racijos narius. 1932 m. lapkri
tyje -NeoLituania šventė savo 
tradicines metines. Įvyko trage
dija/ kąi S. Kęsgailą, įjunioras, 
pabandė pasireikšti su savo iš
didžiu “aš”, bet po to tapo pa
šalintas; iš neolituanų. ;.

1933 m. po Kalėdų atostogų 
S. Kęsgailą padavė prašymą Sa
mogitia korporacijai, norįs būti 
jos narių. Valdyba, man, kaip 
korporacijos pirmininkui, pave
dę-išsiaiškinti su neolituanais, 
už ką Kenstąvičių: iš narių pa-- 
šalino? Gal ūž negarbingą veiks
mą, dėl. kurio, jis ir į Samogitia 
netiktų? Pagaliau sužinoti, -ar 
nfeolitųanai ; neprieštaraus, .jei 
Kęsgailą bus į Samogitia pri- 
imtas? : / •. J : ' T I
i Korp. Neo Lituania pirminin- 
kūTbuyę Jonas Pečkaitis, dabar 
Amerikoje gyvenąs.; Kalbėjau:sū 
jų£L Į mano klausimus'jis atsa
ke^-jog Kęsgailą prasižengė kor
poracijos vidaus tvarkai iri 
drausmei. Nieko prieš, jei jis bus 
į Samogitia priimtas. Tai tokio
se aplinkybėse, lyg per nelaime, 
Steponas Kęsgailą pateko .į Sa
mogitia.

< į * T ; ♦ ,» . '
■# : Teisės enciklopedijos

t egzaminus belaikant
į \ ‘ < į

teisių fakūltėto'pirmo kur- 
ąa/pereiti; į- .antrą reikėjo išlai
kyti bent dviejų dalykų egzami
nus. Privaloma buvo teisės en-

• <<^kloĮpedįjpsį egzaminas^.o iš ki- 
tp dalyko egzaminuotis pats stu
dentas galėjo -pasirinkti profe
sorių ir jo kursą.

Atsitiko vėl sutapimas. 1932 
metų pavasarį, pirmo kurso pa
skaitas išklausius, tą pačią die
ną su S. Kęsgailą stojova prieš 
prof. Petrą Leoną iš teisės en-4 
ciklcrpedijos egzaminuotis.

Pirmas egzaminąvosi S.K. Jis 
ištraukė atsakinėti programos 
bilietą apie Lietuvos teisės šal
tinius. Išdidžiai, lyg bačkininko 
balsu jis pradėjo: “Po Lietuvosri 
Lenkijos padalinimų Lietuvos* 
teisė buvo sugriauta ir...” Čia 
profesorius Kęsgailą sustabdė: 
“Palauk; tamsta! O kada buvo 

, Lietuvos-Lenkijos padalinimai?’; 
Kęsgailą tik mikt, mikt — datų 
nežino. Prof. Leonas grąžinda
mas jam studijų knygelę tarė: 
“Studentas,. kuris ' nežino Lietu-i 
vos-Lenkijos padalinimų metų, 
kuris nežino Prancūzų revoliu
cijos datos — pas mane egzami-Į 
no neišlaiko”.

Po pirmo nepasisekimo S. Kęs- j 
gaila, dar du kartus bandė tei-1 
sės — - ’
laikyti, bet vėl kiekvieną kartą 
prof- Leonas jį pavarė. Mat, pro-} 
fesorius per egzaminus nukryp
davo nuo. išraukto bilieto te
mos, paklausinėdavo, patyrinė
davo ir bendrąjį būsimo teisi
ninko išsilavinimą, o to S. Kęs- i 
gailai, prof. Leono supratimu, 
trūko.

Negalėjęs iš pirmo kurso per
eiti į antrąjį, Kęsgailą studen
tavo dar keletą metų, bet nestu- 

‘ dijavo. Čia Amerikoje universi-' 
tetai amžinų studentų neturi, 
nes atsilikėliai šalinami, bet Lie
tuvos universitetas studijų eigos 
nekontroliavo, kas turėjo pinigu', ... o7 ..
uz mokslą užsimokėti, turi g.m-Į tifa) ;r jjs buvo i5rinklas Buv0 
nazijos Igimo atestatą, galėjoj^, narįų prasitarta, jog
Ir o c rrc/oi c* H i H cmi “

Sargybos bokštas Kauno miesto sodelyje ;/ 5 ’.-

PETRAS PLEŠKEVICIUS " į “• ~

PIRMOJO PĖSTININKŲ SAVANORIŲ
PULKO KŪRIMASIS

piginti b:lietai buvo į valstybės kito miesto burmistras taip ne- 
teatrą, j kinomatografus ir kt. pasireiškė, ypač jau tokiame 

> ’ .... . i Na, o pipliauškoms ir garbė su laikotarpyje, kai lietuvių po-
i 0S| e£zaipinus I jtudentiška kepuraite vaikščioti, grindžio spauda ragino taupyti 

Į kai k’iriems amžiniems studen- į gyvybes neabejotinai vokiečių 
tams ir studentiškoje organiza
cijoje* veikimas buvo širdies 
tielca.

Politikos pranašumas 
prieš mokslą

1934 rn. pavasarį atsisakiau 
iš Samogitia pirmininko parei
gų. Lyg tradiciją laužiau, nes 
iki tol nauja valdyba būdavo 
renkama mokslo metų pradžio
je, rudenį. Galvojau, jog pava-

Į sari išrinkta valdyba "turės laiko 
pasiruošti rudens veiklai. Kito 
kandidato pirmininko vietai ne
buvo, tik Steponas Kęsgailą su-

i tiko ir jis buvo išrinktas. Buvo

Kenosha-Racine

pa.

kas metai studentu registruotis, 
nors ir nestudijuoja. Taip darė 
ir Kęsgailą. Šimtą litų už se
mestrą užsimokėti .jam buvo ne
sunku, o’ ir nuostolio nebuvo, 
nes studentai pirkdavo trauki
nio bilietą už pusę kainos, pa-

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
'*5- T - '--į ”

fui DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 
bv T/r ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!
įįj /.Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 
savo, 'asmenišką dėmesį gerai su Jomis susipa-

karo mašinai griūvant.
Vis dėlto neužteko vien poli

tikos ir melagingai Lietuvių en
ciklopedijoje įsirašydino teisių 
fakultetą baigusiu. S. Šetkus 
Tėviškės Žiburiuose Kęsgailą 
liaupsindamas rašo: “Ilgainiui 
Steponas būtų sušvitęs kaip vie
nas žymiausių naujosios kartos 
lietuvių valstybininkų”. Sunku 
pasakyti kokios spalvos tas su
švitimas būtų buvęs, bet vieną 
galima aiškiai pramatyti, jog 
Lietuvoje jis nebūtų drįsęs ra
šytis teisių mokslą baigusiu,’ nes 
puošimasis neturimu. mokslo 
laipsniu ir. kitokiais neturimais 
titulais buvo baudžiamas krimi
nalinis’ veiksmas. Gi išeivijoje, 
kas čia baiminsis pasididžiuoti, 
nes niekas, dėl. to, net Lietuvių 
Bendrubmenės garbės teismas, 
nebaus. Gi Bendruomenės vei- 
kėjai dar tik džiaugsis ir ne kar
tą džiaugėsi, kad turi gabų ir 
mokytą Kanadoje Bendruome- 

„ t nės pirmininką."

NAUJIEMS skaitytojams, norintiems

NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS 
ŲŽ10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati
nimo vajaus talką!

būtų gražu, kad pirmininkauda
mas jis pradėtų vėl studijuoti. 
Jis tik numykė, bet kitą kartą 
aiškiai pasakė savo-pažiūrą į stu
dijas, į mokslą.

Tautininkų valdžia; 1933 me
tais pakeisdama universiteto 
statutą privertė prof. Petrą Leo
ną iš profesūros darbo pasi-

! traukti. Teisės : enciklopedijos 
kursą pradėjo dėstyti, ir, studen
tus egzaminuoti Domas Krivic
kas- Kartą linksmame būrelyje 
buvo pajuokauta, Kenstavičiui 
pastebint, kad jo “priešo” prof. 
Leono nebėra universitete ir jau 
galėtų vėl egzaminą mėgint iš
laikyti. Išdidžiai Kenstavičius 
arba Kęsgailą atrėžė: “Pažiūrė
sim, kas toliau nueis. Ar jūs su 

savo mokslu, ar aš su politika!” . ----
Taip, su politika S. Kęsgailą pirmininko ka-

tolokai nuėjo^ vis pirmininku, g Kęsgailą nė ne"bestu-
dentavo, studentu nesiregistra- 
vo ir mokesčio universitetui ne

Ben d ruomeninė veikla
Kenosha-Racine; Wis., apylin

kė turi naują valdybą, nors joje 
vyrauja senieji veikėjai. Dabar 
valdybą sudaro: !P’; Petrušaitis 
— pirmininkas, Vytautas Paukš
telis ir Lionginą Pliūra — vice
pirmininkai, Tadas Bauža — 
sekretorius ir Bronius.‘Jaras — 
iždininkas. ’ ’ ; ' ’’ <!

Apylinkės valdybą. liepos mėn. 
27 dieną ruošia Vinco Bagdono 
sodyboje gegužinę ir kviečia sa
vus ir;kaimynus joje dalyvauti. 
Turime kur norą po tų didelių 
karščių atsikvėpti, todėl skubė
kime į vėsią Michigano ežero pa
krantę! atsigaivinti ;bei paąistipr 
riirti skaniais šeimininkių pa
ruoštais valgiais. ;‘‘ ; ; \

Taip pat apylinkės valdyba 
{ruošiasi dalyvauti bendrame lie
tuviškų organizacijų rengiama
me Vytauto Didžiojo 550 metų 
mirties minėjime, ' kuris įvyks 
dar šią vasarą, šv. Petro parapi
jos. svetainėje; Kencisha,;Wis,

. ,-.Jurgių Milas r

; Yra ir daugiau enciklopedijai 
S; Kęsgailą davęs netikrų, klai
dingų žinių, pvz., jo biografijoj 
įrašyta jau 1932 \ m- jis buvęs 
Samogitia pirmininku, kai iš tik
rųjų tų metų pabaigoj e neolitua- 
nai jį- iš savo korporacijos pa
šalino.

Pažintis su S. Rusteika

Atbuvęs nuo 1934 m. dvi me-

Skaitytojų Balsai

, ; (Tęsinys) ’ *
Nors maistas buvo neriebus, i

bet jo užtekdavo, • kad ir jau- buvo gerokai padėvėti. Savano- 
nam kareiviui. Dažnas papildy- riai turėjo vargo su lapymusi. 
davo savo karišką davinį atneš- šiltų drabužių beveik neturėjo 
tu iš namų maistu,, bet tai bu- ir todėl šaltą 1918 — 1919 mėtų 
vo jau ne valgymas, kad pasi-; žiemą teko gerokai pašalti. j 
sotinti, bet smaguriavimas. Bu-! Didelių sunkumų buvo su, bąl 
vo ir nepatenkintų maistu. Talpiniais. Jų turėta kas iš namų 
dažniausiai per nesusipratimą 
patekusieji į kariuomenę sava
noriai. Iš jų kiti savanoriai juok 
davosi, pašiepdavo, klausdami 
juos, ką tie valgydavo namuo
se, prieš patenkant į kariuome
nę. Kadangi nepatenkintieji daž 
niausiai būdavo iš varguome
nės, tai, aišku, daug ko pasaky- muilas iš kritusių gyvulių tau- 
ti negalėjo. Dėl maisto jokių kų ar medžių smalos; Baltinių 
maištų arba rimtesnių nesusi- trūkumas, geresnių sąlygų hi- 
pratimų nebuvo. cripnai ir kūno švarai ualaikv

Maistas, tiekiamas 1-mo pės
tininkų pulko i virtuvei, buvo 
dažniausiai :suąukojamas stam
besnių ir turtingesnių ūkinin
kų. ■ Tiekimas buvo neregulia
rus. Dažnai ūkvedybos skyrius 
negalėdavo aprūpinti kariuomę' 
nės tinkamu maistu ir jį- reikė
jo pirkti iš ūkininkų Nevisados
tas dalykaą-vystėsi’* sklandžiai, batus?Greit klumpės išnyko, 
bet apie tai savanoriai buvo sa-, apsiąvimas buvo margas ir 
vo perdėtinių informuojami ir karo tikslams mažai tinkamas- 
jiems buvo aišku,, kad kol. kas gyta vargo su batų pataisymais, 
geresnio-sutvarkymo negalima nes miesto batsiuviai odos netu- 
buyo laukti Savanoriai daugu-J rėjo> 0 jei turėjo; tai prašė la
moje buvo stoję’ ne tam, kad bai aukštu kainų. ’
sočiai ir patogiai gyventų, bet 
nešti, vargą ir. karinio laiko trū
kumus. Savanoriai daugiau gal 
vojo apie gerą apsiginklavimą, 
ir kovas su besiartinančiu prie
šu. Apie patogumus negalvojo.

Visus mus jungė viena uni
forminė kepuraitė — pilką, su 

J geltonų lankeliu- šiaip savano
riai buvo apširengę; labai mar
gai; daugiausiai savais, narni- 

* . . f * * J 1 1 *niais i drabužiais. Tie: drabužiai 
dažniausiai, buvo prasti, nes 
kiekvienas, eidamas kariuome
nėn, tikisi gauti ir gerus dra- 
bužius-ir tvirtus batus. Tuo me
tu Lietuvos kariuomenė netu
rėjo savo kareiviams bei kari
ninkams uniformų, ir todėl nes- 
šiojo kas ką .įmanydamas. ’

Dalis savanorių pajėgė apsi
rengti mainytais vokiškais uni

forminiais/drabužiais, juos pri-

rusiškų milinių. Visų drabužiai

buvo atsinešta, dažnai tik tiek, 
kiek ant savęs. Nebuvo skal
byklų ir savanoriai keitėsi švie
žiais baltiniais, atnešamais ap
kaltomis iš namų jų namiškių, 
arba mėgino patys skalbtis. 
Muilo irgi trūko ir dažniausiai 
buvo naudojamas savadarbis

gienai ir kūno švarai palaiky 
ti nebuvimas, pasidarė priežas
tim? įvairių ir skaudžių ligų, ku 
rios reikalavo ir gyvybės aukų.

Su batais buvo dar blogiau. 
Buvo ir. klumpėtų . savanorių. 
Aišku, tai buvo didelis nepato
gumas, ypač žygyje. Perdė'ti- 
niai skatino savanorius patiems 
įsitaisyti, kad ir menkesnius

Būta vargo su batų pataisymais,

forminė kepuraitė — pilką, su

Savanoriai, kurie buvo gė
riau ; aprėdyti ir apsiavę, gavo 
daugiau darbo, vargo su sargy
bomis ir • patruliavimu, juos, 
kaip reprezentantus, visados pir 
mon eilėn pasiųsdavo. Bendrai 
būta tokios nuomonės, kad’ jei 
savanoris, sugebėjo tinkamai ap
sirengti ir apsiauti, tai jis- ir iš 
viso geresnis karys.

Tabako iš pradžių negauda
vome, rūkėme savo. Dažniausiai 
iš namų giminės atnešdavo. Kas 
turėjo daugiau tabako, dalin
davosi su neturinčiais.

(Bus daugiau) ■

. Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų įkaitytųjų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis

NAUJIENOS
1739 S. HALSTED ST,
CHICAGO, IL 60608

vis neeiliniu. Net ir Kauno bur
mistru vokiečių okupacijos mę- 
tais tapo ir pagarsėjo spaudoje mogito kepuraitę
visiems vyrams lietimams pa-. dažnai nešiojo> . jos 
skelbtu atsišaukimu ir ragmunu | .r šventeS; ir
stoti į vokiečių organizuojamus t Samogitia 1938 darytoje fo- 

• karinius dalinius, nes tai esanti to rafijoje( Liet. enciklopedijoje 
tautinė patriotinė pareiga. Pn- išs sdintoje. ;
mintas atsišaukime ir kunigams- F 
čio Kę-tučio narsumas. Nė vieno (Bus daugiau)

dažnai nešiojo, lankęsi į jos alu-

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 
yri/naujiir sfctftytojiiL ~ Aoi'

kuris

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

• BŪFESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI '• FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

Sveiki gyvi! .
, Po Anglijos viduramžių staty

bos ir Jsįaųrų-kelių su salomis 
vietoj, judėjimo šviesų,, Prancū
ziją skinasi, savo, “išlaisvinimu” 
ypač poilsio vietose/kūri’Os pau-- 
dojarn^ bendrai yyraių^ ir ; mo
terims. Pajūry (Ri’viėfoje) besi
kaitinančių saulėje.žmonių tarpe 
matyti tik su kelnaitėmis gulin
čių ar vaikščiojančių jaunų mo
terų. Visur Europoje viskas daug 
brangiau/ Už gazoliną Vokieti
joje mokėjau $3.45 vienam lit
rui!-Prancūzai nepaiso higienos, 
išsinešdami iš kepyklų ilgąsias 
duonas lyg malkas... Niekur 
krautuvėse neduodama prekėms 
sudėti maišų.- ‘ ■

Linkėjimai visiems!
O. ir A. Mironai

Carlsbad, California

, taikę savo , ūgiui. Daug kuris 
savanoris turėjo seną rusišką 
palaidinę arba kelnes, turėta ir

WITH SLEEPE1E 
YOU CAN REST EASY. 
Sleep-Eze contains a gentle 

1 sleep inducer that helps you 
get a good night s sleep. And ■ 
isn’t that all you want? Use. - 
only as directed.

Pavardė ir vardas
Adresas

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

TeL476-2206
• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą it 
Naujienų pastangas, pražau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė ir vardas---------------------------------------------------------
Adresas----------------------------------------------------------------------

Uėjuri Ui spaudos ir galima gauti knygų nnkoji

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

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikoa lietuvių partan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 103 psl. Kaina I1J50. 

Knygos bus išsiųstos, jei 11 JO tekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

• Orange upės deltoje yra di
džiausios povandeninės deiman
tų kasyklos Pietų Afrikoje. Įėji
mus į požemį saugoja smėlio 
užtvankos.

NPORWfT NEWS FOR
BACKACHE SUFFERERS’

MOMENTUNT Tablets are 
50% stronger than Doan’s. 
Before you take Doan’s Pills for • 

nuscu’ar backache, remember this: 
MOMENTUM Tablets are 50% stronger 
(han Doan’s That means MOMENTUM 
gives you 50% more oa^n reliever per' 
dose to relieve backache.

lb reduce pain, soothe inflammation 
sb musdes loosen-jyou can move more 
freely in minutes’ There's no stronger 
backache medication you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets. Take only as directed.

No. 79
.. . Ui

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 

1954 m..metraštis, Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
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, poveįkslais. 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 
vittfvardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių Žemėlapis. Kaina $6.

• KA 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 Jašinska knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

• SATYRINES NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 psl. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo Išlaidoms.

- NAUJUMO*, CHICAGO K ILL. Tuesday, July 22, 1980
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Griškevičius meluoja per akis
Honanui Zimanui rekomenduojant, Leonidas Brežne

vas, Sovietų Sąjungos aukščiausios tarybos pirmininkas, 
Lietuvos komunistų partijos sekretorium pasirinko tik
tai ketvirtoje klasėje buvusį Rokiškio komunistų partijos 
veikėją Petrą Griškevičių, nes buvo tikras, kad Griške
vičius bus ištikimesnis rusų komunistų partijai, negu bet 
kurįs kitas Lietuvos komunistų partijos narys.

Kai Antaną Sniečkų ištiko širdies priepuolis, tai lie
tuviai komunistai būtų norėję partijos sekretorium pasi
rinkti J. Šepetį, bet Maskvai labiau patiko Griškevičius, 
to,dėl Brežnevas ir paskyrė jį. Šepetys buvo baigęs uni
versitetą,, .turėjo daugiau žinių apie įvairius klausimus 
ir kartais drįsdavo patiems rusams nurodyti jų klaidas, 
tuo tarpu Griškevičius aklai pildė ir pildo visus įsaky
mus, nes jis yra įsitikinęs, kad rusai daugiau žino, negu 
jis arba kuris kitas lietuvis komunistas.

Griškevičius daugelio dalykų nežino ir niekad ne
žinos, bet jis, būdamas partijos pirmuoju sekretoriumi, 
turi žinoti. Kadangi nežino, tai meluoja. Jis tvirtina tai, 
ko nežino. Gimtojo Krašto redakcija pasikalbėjimui pasi
rinko žmogų, kuris nežino, bet kuris per akis gali me
luoti. Jeigu partijos sekretorium būtų parinktas Šepetys, 
tai jis nesielgtų taip, kąip elgiasi Griškevičius. Jis būtų 
parinkęs kitus pavyzdžius, jis būtų, padaręs kitus paly
ginimus, kad skaitantieji turėtų progos duodamą skai
čių palyginti su kitu. Griškevičius to. nežino, tai jis kerta 
iš peties ir jam atrodo, kad žmonės juo. patikės.

Gimtojo Krašto redaktoriai turi daugiau žinių, negu 
Griškevičius. Jie būtų galėję pasirinkti tiksliau infor
muotą komunistą, bet jie to nepadarė. Galimas daiktas, 
kad Griškevičius jiems buvo primestas. Jiems pasakė, kad 
pasikalbėtų su Petru Griškevičium ir baigtą. Jiems kitos 
išeities galėjo ir nebūti. Bet jiems taip pat galėjo būti 
vistiek. Kadangi Griškevičius, rusų kurstomas, kišasi į 
reikalus, kurių nežino, tai, redaktoriai gali leisti jam ne
sąmones pasakoti, kad jis kur nors sprandą nusisuktų.

Griškevičius tame pačiame pąsikąlbėjime tvirtina, 
kad šiandien sovietinėje Lietuvoje lietuviškoji pramonė 
per savaitę pagamina daugiau, negu lietuviškoji pramonė 
pagamino per ištisus 1940-uosius metus. Jeigu Griškevi
čius būtų pasakęs, kiek ta pramonė pagamina per savaitę 
ir kiek pagamino 1940-aisiais metais, tai tada būtų gali-

ma skaičius palyginti. Bet lyginamieji vienetai turėtų 
būti tie patys. Jeigu lyginsime nelygius vienetus, jeigu 
jų kokybė bus kitokia, tai palyginimas yra griškevičinis, 
nelyginamas.

Tame pačiame paragrafe Griškevičius tvirtina, kad 
šiandien Lietuvoje jau gaminamos geresnės šlifavimo 
staklės, negu jos buvo vartojamos Vokietijoje ir Šveica
rijoje. Tokį dalyką gali tvirtinti tiktai Griškevičius, viską 
darydamas griškevičiškai. Jis nenustato, kokios staklės, 
ką jos šlifuoja, bet tvirtina, kad jo prižiūrimose dirbtu
vėse lietuviai darbininkai, šlifavimo staklės nepažinę, pa
darys geresnes stakles, negu šveicarai, olandai ar danai, 
kurie tas stakles gamina ištisą šimtmetį.

Toliau Griškevičius tvirtina, kad dabartiniu metu 
Lietuvos žemės ūkyje žymiai palengvėjo darbas. Jis tvir
tina, kad dabartinėje Lietuvoje žemės ūkyje dirba du 
kartu mažiau, negu dirbo 1940-aisiais metais. Čia pat jis 
tvirtina, kad dabar Lietuvos ūkyje pagaminama beveik 
tris kartus daugiau, negu pagamindavo anksčiau.

Jeigu jis savo tvirtinimus būtų parėmęs svarais ar 
javų kilogramais, tai tada būtume žinoję apie ką jis kalba. 
Tik įsivaizduokite, kad jeigu lietuviai žemės ūkyje paga
mintų tris kartus daugiau, negu gamino 1940-aisiais me
tais ar anksčiau, tai rusam visai nebūtų reikėję veržtis 
į Afganistaną neturtingų žmonių avis kirpti. Vieni lietu
viai būtų tiek pagaminę javų, kad rusai būtų galėję gy
venti visaKbe darbo.

Jis tvirtina, kad žemės ūkyje lietuviai dabar du kartu 
mažiau dirba, negu dirbo 1940 metais. Visi žinome, kad 
lietuviai ne tinginiai. Jie netinginiavo ir netinginiauja 
žemės ūkyje. Lietuviai tiek prigamintų javų, kad atro
dytų kaip Amerikos farmerių laukuose. Visi aruodai 
būtų pilni, visi sandėliai būtų pilni, ir laukuose stovėtų 
didžiausios javų krūvos.

Bet Griškevičius žino, kad taip nėra. Sovietų karei
viai dar ir šiandien tebelaikomi pavergt oje Lietuvoje, kad 
galimai greičiau išvežtų iš Lietuvos menkus iškultus ja
vus. Dar ir šiandien kiekviena varpa yra valstybės nuo
savybė. Vargas tam kolchozininkui, kuris drįs eiti pasi- 
varpenti. ' ■ *

Nei vienas apsitrynęs komunistas nesilaiduotų An
tano Bimbos raštais įrodyti, kaip gražiai auga Lietuvos 
pramonė ir kiek pagerėjo gyvenimas rusų pavergtoje Lie
tuvoje. Antanas Bimba yra toks pats parsidavėlis Sovie
tų imperialistinei politikai, kaip ir pats Griškevičius. 
Apie Lietuvą jis neturi jokios nuomonės,- nes jis “tarybi
nėje” Lietuvoje negyveno ir mažai ką apie gyvenimą Lie
tuvoje žino. Jeigu Bimba ką nors ir žindtų, tai nesakytų. 
Griškevičius patyrė, kad Vilniaus universitetas davė An
tanui Bimbai “istorijos, daktaro” Įaipsnįj^tai jis pamanė, 
kad tas Bimba daug žino. Griškevičius; pats būdamas ke- 
turkląsis, pamanė, kad Bimba mokytesnis. Bet Bimbą 
mažai daugiau pažengęs pirmyn, negu Griškevičius. Žmo
nės tvirtina, kad Bimba yra lankęs kursus ir pasiekęs. 
6-tą klasę, bet gimnazijos jis nebaigė.

Savo laiku Bimba parašė, kad lietuviai pasirinko so
cialistinį kelią ir laikui bėgant bus laimingi. Griškevičius 
vadovaujasi Bimbos pasakymais ir tiki, kad amerikie
čiai Bimba patikės. Jis nežino, kad Antanas Bimba Ame
rikoje nėra joks autoritetas. Jis apie Amerikos darbinin
kus rašė taip, kaip Griškevičius pasakoja apie lietuvius.

Kai Bimbą sulaukė 85 metų, tai juostą jam ant kaklo 
užkabino Vytautas Zenkevičius, kuris yra rusų tarny
boje, kaip Vilniuje rusams tarnauja pats Griškevičius. 
New Yorkan jį atsiveža Andrei Gromyką, kaip savo pa
tarėją, bet ne lietuviško gyvenimo žinovą.

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI 
SKELBKITĖS NAUJIENOSE

Ant Kuršmąriv kranto

t>r. D. KRIVICKAS

MADRIDO KONFERENCIJA)
BESIRUOŠIANT

(Tęsinys)
Kad taip pat Kongresas yra 

nuomonės, kad prezidentas tu-- 
rėtu naudoti tarpininkavimą, 
kad būtų daromos visos pastan- 

! gos laimėti paramą ir bei 
drabiavimą visų kitų valstybių, 
kad būtų įgyvendinta Baltijos, 
valstybių nepriklausomybė.”

Tai yra išimtinai ‘didelė ir 
įsakini JAV’ Kongreso para pi a 
Lietuvos -ir kitų Baltijos valsty
bių nepriklausomybei atstatyti. 
Tačiau taip pat lėktų nepamirs- 
tik, kad nežiūrint JĄ V reakcijos 
<lėl Sovietų invazijos į Afganis
taną ir priemonių sutramdyti 
Sovietų agresijos politiką, vis 
daugiau pasigirsta balsų, kad 
reikia grįžti prie detentės politi
kos ir SALT II ratifikacijos. Vi
sa tai rodo svyravimus JAV po
litikoje, todėl tektų žiūrėti ir 
eventualiai daryti žygių, kad 
Kongreso rezoliucija neliktų tik 
deklaracija.

Atsakydamas į VLIKo pirmi
ninko laišką iš š. m. kovo 31 d., 
Stephen R. Aielo, specialus pre
zidento asistentas ėtiiiniems rei
kalams, pabrėžęs JAV tvirtą Įiu- 
sistatymą nepripažinti Baltijos 
valstybių neteisėtos inkorporaci
jos, kiek' tai liečia Madrido Kon
ferenciją, jis tik gana bendrai 
pastebėjo, kad “mes ketiname 
pakartoti mūsų Baltijos susirū
pinimą atitinkamai ryšium su 
mūsų parama Helsinkio Baigia
mojo Akto principams, liečian- 
tiems žmogaus • teises ir apsi
sprendimą”.

Kitas Lietuvos bylos aspektas 
yra žmogaus pagrindinių laisvių 
ir teisių apsaugos problema oku
puotoje Lietuvoje. Nors Sovie- 

' tai šią sritį laiko išimtinos juris
dikcijos sritimi, šių'teisių ir lais
vių gynimas gali būti vykdomas

18 str., kuris skamba sekančiai: > 
“1. Kiekvienas turi teisę į min- | 

ties, sąžinės ir religijos laisvę.
Šioji laisvė turi apimti ląisvę tu- į 
rėti ar priimti religiją ar įsitiki
nimą savo paties pasirinkimu, ’ 
ir laisvę atskirai ar kartu su ki- ; 
tais, viešai ar privačiai pareikš
ti savo religiją ar įsitikimoms | 
malda, apeigomis, praktika ar | 
.mokymu.
j 2. Niekas neturi būti pajung- | 
tas prievartai, kuri kenktų jo | 
laisvei turėti ar pasirinkti reli
giją ar įsitikinimą savo paties 
pasirinkimu.

3. Laisvė pareikšti savo reli- 
giją ar įsitikinimą gali būti pa-

tymų laužymus veikią ne tik jung{a tik tokiais apribojimais, 
gyventojų, bet ir valdančiųjų^-.!?“™5 Įstatymu ir g
monę. ši priemonė ^iub feętu 
yra tud paveikesnė, nes dėka s>^iKatą, ar
dijo ir televizijos pasiekia ne tik W ąsmenų,

pagrindines teises ir. laisves.
4. 'Valstybės, šios Sandaros ša

lys, imsis priemonių, kad būtų į 
respektuojama laisvė tėvų, ir g 
kai tas taikoma — teisėtų glo
bėjų, kad religinis ir moralinis 
auklėjimas jų vaikų būtų sude
rinamas sų jų įsitikiniųįąis.” 

.. Deja, šios Sandaros JAV nėra 
ratifikavusios. . - {

Kokiu būdu galėtų būti geriau- 
' šiai pateikti religinės laisvės su- g 
varžymai ir veikiančių nuostatų 
pažeidimai, gal geriausiai galė
tų padaryti religinės Organiza
cijos. Tektų daryti pastangų, 
kad Vatikano atstovas iškeltų 
religinės laisvės pažeidimus oku
puotoje Lietuvoje. Religinės ir 
sąžinės laisvės gynimas turėtų 
būti kiek galima daugiau at-1 
jungtas nuo politikos ir prista-1 
tytas tik kaip tikėjimo ir sąži- 

I nes laisvės reikalas.
1 Aš jau paskutiniame VLIKo 
Seime esu kėlęs reikalą dėti dau
giau pastangų pačioje Europoje, į 
kad Lietuvos, Latvijos, Estijos, C 
ir kitų Sovietų pavergtų tautų.

dvrejopu būdų. Pirma, išnaudo
jant visas priemones, kuriąs tei
kia Lietuvai primęsta teisinė 
Sovietų sistema. Aš čia tūrių 
galvoje peticijų sistemų. Valdo-

i/bendra gaH kreiptis į aukštesnes
instancijas, prašydami atitaisyti 
jų atžvilgių padarytus neteisė- 
tuųius. Mes matome, kad šia pe
ticijų teise Lietuvos gyventojai 
plačiai naudojasi. Nuolatinis 
priminimas apie padarytus įsta-

Lietuvos gyventojus, bet ir sve
tur keliami pažeidimai tampa 
viešai' žinomi, šias peticijas tek
tų atrinkti ir taip pat įteikti 
konferencijos dalyviams, išver
tus į prancūzų ir vokiečių kalbas.

Katalikų Bažnyčios vaidmuo 
. ginant žmogaus teįses. yra_ypa-. 
tingai svarbus. Bažnyčios reikš
mę šioje srityje ypatingai iš
tryškino’ dabartinis popiežius sa-į 
vo enciklikoje žmogaus Atpir
kėjas ir savo kalboje Jungtinių 

‘" Tautų visuotiniame susirinkime.
Šioje srityje gražų darbą atlieka 
kunigas Kazimieras Pugevičius. 
Paprasti kasdieniniai faktai^ su
rinkti ir paskelbti ypač Katalikų 
kronikoje, įtikimiau byloja negu 
geriausiai pagrįstos tezės apie 
sąžinės laisvę. Tuo būdu žmo
gaus pagrindinių teisių gynimo 
problema pristatoma kaip bend
rinė ne tik Europos, bet ir visos [ 
žmonijos problema. Ir šiuo po
žiūriu mes galime susilaukti 
platesnio pritarimo' iš eilės vals
tybių.

Ryšium su sąžinės ir religinės.laisvės ir nepriklausomybės at- 
laisvės problema aš norėčiau I statymas’ taptų integraline Eu- . 
priminti Pilietinių ir politinių ropos taikos dalimi.
teisių tarptautinės sandoros (Nukelta į penktą puslapį)
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P. KESIŪNAS

TARP ŽALSVU PALAPINIŲ
3-jų daira ROMANAS _;

(Tęsinys)

Vos tik pastebėjus laivelius, Ireną bėgčia. pri
bėga prie kranto ir pradeda mosuoti nosinaite. 
Virš vieno laivelio taip pat sųblykčioja balta, lyg 
plaštakė, skepetaitė. Irenos Širdis ėmė smarkiai 
plakti — ji jautė didelį džiaugsmą, bet kartu ir 
baimę...

Pagaliau laivelis atsimuša į smėlio krantą. 
Ringaudas vienu šuoliu atsiduria prie Irenos, bet 
pamatęs jos liūdną šypseną ir drėgnas akis, jis 
suprato, kad dabartinės jo pareigos nesuderina
mos su asmenine laime, o pasirinkimas neįmano
mas, nes tiek viena, tiek kita jam brangu ir rei
kalinga, kaip reikalingas mums oras, kuriuo mes 
kvėpuojame.

— Irena, — prataria jis švelniai, imdamas ją 
už parankės, — ką nori daryk, bet aš anksčiau 
negalėjau.

— Aš tą žinau, Vytautai, užtenka to, kad tu 
dabar esi su manimi.

Autobusas pajudėjo, ir paskutinieji geguži
nininkai dainuodami nuriedėjo sostinės linkui.

Saulutė, taip maloniai džiuginusi visus išti-

są dieną, nors ir iš lėto, bet jau ėmė gesti ir pa
mažu nusirito anapus ežero už miško.

Netrukus iš pilkšvo rūko išsineria VUniąus 
miesto siluetas. Pirmučiausia saulėleidžių nušvie
sti pasirodo tik kaikurių bažnyčių bokštai, vėliau 
išauga ir jų masyviniai pamatai, o tolumoje ima 
boluoti, lyg snaudžiantis milžinas, ir Gedimino 
kalnas, kurio viršūnėje tebestūkso per šimtme
čius išsilaikęs savotiškos išvaizdos pilies kuoras.

Ringaudui kažkodėl pasidaro graudu, tary
tum jis šį vaizdą pirmą kartą būtų pamatęs. Ne
jučiomis ima kilti jo galvoje liūdnos mintys: “Juk 
šis miestas, ištisus amžius kėlęs ir skleidęs pašau- dengiama vienokia ar kitokia skraiste, kaip ko- prasidėjo atostogos, ir Ringaudas ėmė dažnai pra
irai Lietuvos galybę ir garbę, yra lietuvių Tautos 
Šventovė. Juk čia gimė ir išaugo mūsų, tautos kul
tūra; čia ilsisi Vytauto Didžiojo kaulai; čia ir ste
buklingosios Dievo Motinos paveikslas; čia,paga
liau, dešimtys gražiausių bažnyčių ir kitokių kul
tūros paminklų, įvairiais amžiaus Lietuvos val
dovų statytų ir puoštų. Dabar”, toliau galvojo 
Gingaudas, autobusui riedant per Vilniaus apy
linkių mažus kalnelius ir rūko apdengtus slėnius, j 
“ši mūsų istorijos pažiba, šis mūsų buvusios ga
lybės simbolis stūkso paniuręs, lyg belaisvis sa-, 
joje žėūiėjė”. Ir jis ima godžiai gaudyti akimis

nelemtą klausimą, kuriam jis vis ’ dar tebejieško-nelemtą klausimą, kuriam jis vis' dar tebejieško- Visi gegužinininkai buvo labai išvargę, todėl f 
jo atsakymo. Mat, jis tebegyveno tomis mintimis, po trumpo “labanakt” kiekvienas skubinosi kur ;

nors greičiau užkąsti ir pailsėti. Ringaudas su 
Irena taip pat nuskubėjo į vieną mažą restoraną, 
kur ir anksčiau jie dažnai vakarieniaudavo. Res- « 
toranas kaip tyčia buvo apytuštis — nei muzikos, j 
nei kokios nors programos tą vakarą nebuvo, to- į

kurias buvo giliai įsidėjęs sau Į galvą besimoky
damas universitete ir besiruošdamas daktarato 
egzaminams ,kur labai iškilmingai buvo kalbama 
apie atskiro žmogaus, atskiros tautos ir atskiros 
valstybės teises ,o dar daugiau apie tarptautinę 
teisę. “Kur visa tai?... Ir kam apie tai taip daug dė> išvengti atviresnio pasikalbėjimo buvo nebe
kalbama ?”pagalvojo jis susikrimtęs ir gailėdamas 
tiek daug sugaišinto laiko bestudijuojant tokius
dalykus, kurių, visai nesama. “Juk pasaulį valdo | — vienas apie kitą težinojo tik tiek, kad myli ir 
vienintelė teisė, kumščio teisė, nors kartais ir pri-

įmanoma.-Reikėjo išsiaiškinti, kas bus toliau, nes 
jų draugavimas iki šiol buvo lyg trumpas sapnas w • • . • « . • w v « * . .

yra mylimas. Iki šiol to visai užteko, bet dabar

kiu papuošalu”, pagaliau nusprendžia jis.
Ringaudas su Irena beveik visą kelionę nuo

Trakų iki pat Vilniaus, nieko nekalbėjo. Jų akys moji Irena, 
gaudė prieblandoje prabėgančius vietovaizdžius, 
o širdyje kiekvienas jautė tą šilumą, kurią tegali 
pajusti tik mylintis žmogus, kai žino, kad čia pat 
plaka kita mylinti širdis.

Autobusas jau įvažiavo į Vilniaus priemiestį.
— Ar tau nešalta prie atviro lango, Irena?

— paėmęs ją už rankos, paklausia Ringaudas.
Ireną tik papurto galvą. Kalbėti jai ir dabąr 

nesinori — sėdėti tyliai prieblandoje^jr’ svajoti

dingti iš Vilniaus... Irenai tas kėlė nerimą.
Tu dar ilgai liksi Vilniuje? — pradėjo pir

— Iki rytoj ryto, — tyliai atsako Ringaudas, 
— Važiuoji namo?
— Taip, bet namie būsiu neilgai — noriu šie

met pamatyti visą Lietuvą.
— Pėsčias keliausi?

nesinori 
atskirus peisažus, tarytum norėdamas savo sielos jai buvo daug maloniau, nors’ įkyri mintis: “kas 
gelmėje atspausti kiekvieną matytą vaizdą. “Ko- bus rytoj?” ją ir smarkiai jaudino.
dė1?...” pagaliau prašnabžda jo prikąstos lūpos tą Štai jau ir Gedimino gatvė — sustojimo vieta.

— Visaip, teks ir pėsčiam. 0 tu ką manai! 
daryti; kur praleisi atostogas?

Aš taip pat vienoj vietoj nesėdėsiu, vyk-f 
siu pas gimines, neš pas tėvus ankšta ir ’vandens! 
arti nėra.

(Bus daugiau) ** •
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JĖZUS PASAULIO IŠGANYTOJAS
*

jĮ, Šiandien žmonijai labiausiai reikia gabaus Valdo'vo; tokio, 
|Ętjns būtiĮ gana gabus išvesti žemės tautas iš neapykantos ir 
saumylystės ir iš visų nesutikimų ir tarpsavinių kovų, ir įvesti 
j£8,i^pęgįtikęjimo ir bendro sugyvenimo stovį, be kurio nebus. 
gaJįęna įsteigti žemėje pasiliekančios taikos, ramybės ir saugumo 
žmonėse arba tautose.

-j Pasaulio istorijoje parašyta apie daugelį didvyrių, kurių var
dai ir atęižymėjimai puošia isterijos puslapius. Vienok, nė vie 
nas jų nebuvo susidūręs su tokia pavojinga padėtimi, kokioje 
šiandien yra pasaulis. Šiandien visas pasauks pilnas visokių keb 
Tumų ir kiekviena tauta turi painių ir neišrišamų klausinių. Sa
koma, kąd pasauliui reikia viršgamtiško žmogaus, kuris galėtų 
išgelbėti žmoniją iš suirutės, kilusios delsi dviejų, vienoje gent- 
kartėje įvykusių karų. Bet kur surasti tokį pageidaujamą Vadą, 
niekas negali pasakyti.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303
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mCUURMA IR MOTIRU LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
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444> ,!«.• FMaski M. (Crawford 
ModScal Building) T»L LU 5-6444 
Priima- llrnniiię pasai susitarime.

“Lietuvos Aidai’
„KAZĖ BRAZDŽIONYTt

>74-8004

DR. PAUL V. DARGIS) 
GYDYTOJAI n CHIRURGAS 

WM*ciM>f«r Community kUnikoo 
ktodldnoo ^rektorius

S. Monboim R4, Wirt du Nor, tL
VALANDOS: M darbo dieaomia ir 

kas antra teita dieni 8—3 va. • 
ToU 5ttv2727 arba 542-2728

GYDYTOJAS; IR CHIRURGAS 
SPECIALYB* AKIŲ LJGO* 
t-«NDW4et 10M Stiwt

DR. FRANK PLECKAS
^_OPĮOMITRI$TA8 . I

- KALBA LIETUVIŠKAI 
2518 W. 71 St. ToL 737-514?

Tikrina akū. . Pritaiko akiniu* ir 
.f fc/? '‘contact lenaea? < >
VaL asai cuitarim*. Uždaryta tnč.

Dr. LEONAS SEIBŪTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRU RG U A 
J656,WESf 63rd STREET 

Valandos: ąntrad. 1—4 popiet,

1

a Ofiso telefonas: 776-2880, 
Rezidencijos teleL: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS; 

Bendra praktika, wa. MOTIRŲ Ilge*.
OAaaa V» WBST 5Wa SYRMT

Program** »•*•!«

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

Viio« laidos Iš W0PA rtotlea. 
banga 1490 AM. 

- ■ '■ *

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
iš WT1S stoties 1110—AM banga

2646 W. 71«t Street 
Chicago, Illinois 60621 

Telef. 778-5374
&

SOPHIE BARCOS 
RADIJO iEUMOS VALANDOS 

Vb*» K*fr*nn H WOPA, f
Lietuvių kalba: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 4:00 
4:30 vaL vak. šeštadieniais n

Vedė | a Aldona Daukus

Tolo* : HBmlock 44413 
7159 So. MAPLEWOOD AVE

CHICAGO, I LU 60629

MADRIDO KONFERENCI
JAI BESIRUOŠIANT

(Atkelta iš ketvirto puslapio) 
i

Konferencijai susirinkus Mąd- 
•ride, Europoje padidės didesnis 
susidomėjimas Europos taikos 
išlaikymo problema. Todėl išva
doje siūlyčiau, kad būtų parū
pinta 
anglų, 
ispanų

sekanti dokumentacija 
prancūzų ir eventualiai 
kalbomis:

Kongrese? rezoliucijos
Pabaltės valstybių reikalu, o

X. : . - - y _ . i

20 d. 3 vai rytą neišaiškinti 
trys vandalai Brigton Parke, 
netoli lietuvių bažnyčios, 4-L— 
45 bloke Washitenaw St., pa
degė tris garažus. Iš kviesti 
vielos gaisrininkai gaisrą gesi
nu pora valandų. ’ ' •' ■

Pabudę apylinkės gyvento-' 
jai baiminosi, kad didžiulės 
ugnies lispsnos nepasiektų gy
venamų namų. Žmonės kai-, 
bėjo ,kad viename garaže bu
vusi nelegali automobilių tai
symo 
lionų 
bakai 
ges ir
ii; skleidė tamsius durnus. Nuo 

j padegtų garažų stogų aplin- 
' kili lakstė padegto toliaus ga

balai, ir g^asė kitiems gara
žams bei gyvenamiems na
mams. Tik po dviejų valandų , 
dviejų ar trijų mašinų gais-

- rininkų vandens srovės dėka, 
pavyko, užgęsinti šį gana didę- 

Apsvarstyti kili bėgantieji'‘Lllai;™.-' Gaisro liepsnos nu- 
klubo reikalai. Klubas nutarė 
turėti du mėnesiu atostogų (lie-1 
pos ir rugpjūčio mėn.), o rugsėjo 
28 d. šaukti narių susirinkimą. 
Reikalui ištikus, prašoma kreip
tis į valdybos narius: pirminin
ką, tel, 585-5611, ar raštininkę, 
tel. 927-8660. " J • Baltosios pelės turi visas

Po susirinkimo buvo vaišės ir lr rudųjų pelių savybes,
p. Walter Belskis pavaišino šil- kurios® Vokietijos vieto- 
tesnės. Vyko malonūs pokalbiai Į Se ios relškia laimę, 
geroj nuotaikoje. Atsisveikinanti - '■
visa valdyba palinkėjo nariamsj • Rupūžių. c arba pamatinių 
gerų, sveikų ir įspūdingų vasa- vlsuose penkiuose kontinen-- 

-t- ‘ tuose. Jų nėra tik Antarktiko'je.į
Rožė Didžgalvis, koresp

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS
vėsinama laidotuvių koplyčia

— GORDON FUNERAL HOME —

T->

K

1729 South Halsted Street, Chicago

dirbtuvė, turėjusi 46 ga- 
gasolino. Tie gazoli- 

užsidegė, lėkė į padah- 
didino ugnies komuolius

Tel. 226-1344
iii • n

Mažeika E? Eva ns

Žagarės klubas
Lietuvių Žagarės klubo pus

metinis susirinkimas įvyko bir
želio 22 dieną Anelės Ko j ak sa
lėje, esančioje 4500 So. Talnian 
Avė. Pirmininkas Paul Masilio-: 
nis atidarė susirinkimą ir prane-. 
šė, kad yra mirusį'klubo narė 
Dora šarka. Jos atminimas buvo 
pagerbtas vienos minutės tyla ir 
susikaupimu, o šeimai išreikšta 
gili užuojauta. Buvo suteiktas 
klubo gėlių vainikas ir apgailės.-: 
tauta, kad vėl žiedas nuskintas: 
ir nariais praretėjo mūsų, klubas. 'ros alosi6gį 
Gaila, bet toks yra gamtos 1U — - 
kinias... t i'

Nutarimų raštininkė perskaitė:

lį gaisrą. Gaisro liepsnos nu
traukė telefono ir elektros ląi- 

I dus. Tik vėlai vakare šios apy 
linkės gyventojai lengviau at
siduso nuo išgąsčio, pradėjo 
veikti telefonai ir elektra.

Mugd. Š-tienė

Laidotuvių Direktoriai

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

J. > f- į ,• T. f .■ ; . ’ ■■ ■ ~ -

. • Anglijoje, Shropshire mies
te,. prieš 200 metų pastatytas

praeito susirinkimo protokolą, TRYSj VANDALAI BRIGTON metalinis tiltas per. Severn upę. 
kuris buvo priimtas, kaip ir kitu PARKE PADEGĖ GARAŽUS

Praeito sekniadieiiid, liepos tomobilių siųsti į .Ameriką.
Japonai nutarė mažiau a u-
- - * - - w «

taip pat Kanados;
45 lietuvių, latvių ir estų pa

reiškimas su priedais, liečiant 
5ials slaptus Sovietu ir naciu Vo- 
kis Ii jos susitarimus, liečiančius. 
Lietuvą;

Politines' Bylos: Petkaus, Ga
jausko, Sadūnaitės, Pliumpos 
ir kitų;

, Trumpa pogrindžio spaudos 
apžvalga; <

Oficialinė rezistencija Lietu-:

katalikų komitetas, Helsinkio 
grupė ir eventualiai pogrindžio. 
Laisvės Lygos pareiškimas;

Europos Tarybos patariamojo 
susirinkimo rezoliucija Pabaltės 
valstybių reikalu iš 1960 m. . I

Šią medžiagą reikėtų išsiunjti-| 
nėti svarbiausiems Europos laik-j 
naščiams . ir radijo tarnyboms, Į 
pirnion eilėn Radio Liberty.

(Pabaiga)

-> - .   .. . F   .  EUDEIKIS
GAIDAS- DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

> r.: i;-, i..': j • - • ••
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Cv-. j 4

■ Kiaule po Ąžuolu
į V . K i*.* .į ■ - A -a y -

Po Ąžuolu šimtamečiu Degloji, 
Kiek telpa, gilių ėdusi, miegojo.
Kai ji akis praplėšė, miegas kai įgriso,

Jau atsistojo
Ir 'Ąžuolo saknis čia rausė, kniso.
“Gi šitaipos žaloji medj tu, —
Iš Ąžuolo jai sako Varnas tuo metu, —

Kai atskleidi šaknis, 
Nudžiūti gali jis.”. —

“Tedžiūsta, — atkerta Degioji, —.
Nedaug naudos matau jame. Kai pagalvoju — 
Jei amžiais jo nebus — nei kiek aš negailėsiu. 
Kad gilių būt tiktai, — juk aš nuo jų riebėsiu.” - 
“Nedėkingoji, — Ąžuolas jau pats prabilęs, — 
Kad tū aukštyn galėtum snuki pakylėti,

Galėtum tu regėti,
Kad ant manęs gi auga šitos gilės.”

* * *

Nemokša taip per savo apakimą 
Vainoja, neigia mokslų palikimą, 
Visus jų pasėlius brandintus, 
Nejausdamas, kad jųjų vaisiais minta.

r i ■

Vertė J. Valaitis

f

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
-J8 AŽ Šo. Ąvė, Cicero
* GP Telef. 476-2345

; TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

*OBTHOPH3A»^ROTE22STAS 
AparaaU--Protend. UM han

TaM.; MUvM «-SM4

FLORIDA

M®

PETRAS BIELIŪNAS
■s“»y : j ' . . , Vv—-v
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayette 3-3572

5 eggs .
2 cups sugar
3 Uli cans (5 cups) Pet

Evaporated Milk < , _ .
1. Beat eggs well. Add sugar and beat until light yellow 

in color.
2. Stir in evaporated milk. *
3. Mash together strawberries and bananas. Mix into evap-

trated milk mixture. 4* • . •»- e 1 vi/ /
4. Pour into ice cream tweezer conUiner and churn and freeze 

Bearding to manufacturer’s directions.Makes about 4 quarts.

t PERKRAU5TYMAI

. MOVING
Lcldlmat — Mina apdraudė 

ŽEMA KAINA

V et » i# -a

3354 So. HALSTED STREET

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

feiA x > f '*' * ‘1' • *
2424 $WEST 69th STREET REpubUc 7-1213
,2314 WEST 23rd PLACE , Virginia 7-6671
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, HL 874-4410

‘ *Oh Boy, Hoihemade Ice Creamf
Just listen to the “oohs” and Maahs” and "oh hurry** when 

the decision is made that the ice cream is ready, and the dasher 
is pulled free of the freezer container! Luscious, and deserving 
of a finger dipped in for a quick tasting, homemade ice cream 
evokes only the happiest of feelings. And when that ice cream 
is flavored and blushed with bananas and plump strawberries, so 
much the better. The wonderfully smooth consistency comes 
from the cream of canned milks — evaporated milk, the all 
important ingredient that's always ready for an at-home ica 
cream making party. * ? t .

Strawberry-Banana Ice Cream
1 quart strawberries, 

cleaned and sliced
3 bananas, mashed

(about 1 cup mashed)

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUAjftCA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

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

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

- t* '4 t *

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, LIL TeL: OLympic 2-100J

cups sugar

Evaporated Milk

It s Easy.
S WITH mlkporated

f*

ii |v»4rfv •*■*""*.
, ANTANAS VILIMAS 

T*L 276-1881 •rb*,J7MYM

ŠARŪNASZABARĄUSKAS
Gyv. 5701 So. Richmond Ave., Chicago, 111.

Mirė 1980 m. liepos 20 d. 7 vai. rylo, sulaukęs 11 metų 
amžius. Gimęs Lietuvoje, Kauno mieste.

Amerikoje išgyveno’ 30 metų.
Paliko nuliūdę: tėvas Stasys, dvi seserys — Julija Eglė 

Zabarauskaitė ir Kristina Kazemck su vyru Edward l>ei kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Velionis buvo sūnus a.a. Julijos.
Kūnąs pašarvotas Phillips-I^banausko koplyčioje, 3307 

So. Liluanica Avė. lankymas prasidės antradienį I vai. p.p.
.Trečiadienį, liepos 23 d., 8:30 vai. ryto bus lydimas jš 

koplyčios į Šv. Jurgio .parapijos bažnyčią, o po’ gedulingų 
pamaldų bus laidojamas Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Visi a.a. Šarūno Zabarausko giminės, draugai ir pažįs
tami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą. • *

Nuliūdę lieka: tėvas, seserys, giminės. ’ ■ 
laidotuvių direktorius Tomas J. Labanauskas. TeL YA 7-3101

AM8ULANSO 4 
PATARNAVIMAS

TURiMR

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

Chicagoa
Lietuvių

".1 > . - ’
Laidotuvių

Direktorių

Asociacijas

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA A VE. TeL: Y Arda 7-3401

TeL YArds 7-1911

5 — Naujienos, Chicago, 8, LU Tuesday. July 22, 1980

I
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AFGANISTANAS VIENAS PALIKTAS
Pasaulyje prasidėjo ypač di

delė įtampa, kai Sov. Sąjunga 
okupavo Afganistaną. Įtampos 
buvo ir tebėra dėl Irano sauva
liavimo — dėl tų amerikiečių 
įkaitų, kurie laikomi nesiskai
tant su jokiais visų priimtais 
tarptautiniais dėsniais. Bet Af
ganistanas labiausiai . sujudino 
pasaulį. Prasidėjo protestai, bet 
daugiau tik žodžiu, o ne veiks
mu. Veiksmai vyksta daugiau- 
tik Afganistane — bombarduo
jami ne tik sukilėlių telkiniai; 
bet su žeme sulyginami ir ra-ii 
mūs kaimai. '

Apie birželio 8 d. sovietinės tė. Rusi’ai kovo mėn. buvo pro- 
armijos pradėjo pulti kalnuose/ ga išeiti iš Afganistano arba nu- 
netoli Kabulo susibūrusius su-' sistatyti pasilikti ten. Buvo ge- 
kilėlius ir kaimus aplink miestą. ! rų sumetimų taktiškai pasitrauk 
Britų “The Guardian” ta proga Į ti, bet visi zondavimai nuėjo

darė sau gudresnę padėtį. Ta
čiau be Karmalio ir saujos kitų 
rėmėjų, atrodo, kad afganais 
ten negalima remtis. Kiekvienas 
studentas, kiekvienas kaimietis, 
kiekvienas kareivis, kiekvienas 
piemuo biaurisi užkariautoju iš 
šiaurės. Artilerija ginkluoti he
likopteriai ir džetai gal subom
barduos Pagmano kalnus ir ske 
veldromis ištaškys susiskaldžiu
si^ sukilėlių grupuotes. Rusija 
laimės ryžtingus mūšius. Bet. ji 
nelaimės širdžių įr protų.

Tai yra beviltiška padėtis, ku
rią maža kas iš anksto teprama-

•4 *

birželio 10 d. išsispausdino ve-'j niekais. O nusistatymas užsibū- 
damąjį “Dabar jau kalnuose dun'j ti reiškia ilgalaikį genocidą. Kai 
da ginklai”. Jį čia ir persispaus-'i nutirpo sniegas, afganai (kurie

♦   * e .m , -r J 12 T • * • Xpagal tradiciją kovoja tarp sa
vęs, jei nėra ko nors kito) ap- 

Kai praeitų Kalėdų metu ru-i sijungė pagal kitą tradiciją: prie 
sai atėjo į Afganistaną, jie norė-‘Į sintis užpuolikui. Buvo sprogdi- 
jo suvaidinti Kalėdų senelį. Be-ij narni tiltai, infiltruojami miestai, 
sišypsantieji leitenantai iš tan-j 
kų bokštelių mėtė šokolado ply-j 
teles; kraujo trokštantis ir ne-j 
kenčiamasis marksistinis tironas!
— Hafizula Aminas — buvo vikį 
riai sunaikintas, pakeičiant jį; 
sugebančiu daugiau prisitaikyti;, 
Babraku Karmaliu. Buvo pla-ij kad pasipriešinimas ten negali 
čiąi atidaryti kalėjimų vartai A būti sunaikintas. Brežnevas (žmo 
Karmalis dainavo muloms ra-: 
minančias dainas; jo koalicinė 
vyriausybė apjungė dvi piktai 
nesutariančias afganiškojo mark 
.sizmo sroves. Trumpai tariant, 
Invazijos tikslas buvo ne nuka
riauti, bet ramiu būdu pasiekti j 
|tai, Afganistanas būtų lyg ir 
'koks kaimyninis satelitas- 
i Tai tiek dėl kalėdinės nuotai
kos. šiandien, dar nepraėjus nė Į 
šešiems mėnesiams, afganų ar- j 
'mija jau yra išsklaidyta, kaip j 
kovinė jėga; Babrakas Karma-: 
lis vykdo mirties bausmę ben- Į 
drąžygiams komunistams iš to į 
kit^į®Varžovais laikomo sparno; 
ruski, tvarko prezidentūrą ir vi- 
sasį iirinisterijas, nes nėra afga- 
nistanUį kuriais jie galėtų pasi
tikėti; pats. Karmalis yra palū
žęs^ bailus padlaižys; Kabulo 
gatvėmis žygiuoja ir miršta vai
kai; o kalnuose apie sostinę dun

diname, kaip įdomią analizę.
❖ -V *

nužudomi ir sužeidžiami rusų 
kariai. Gali būti, kad tasai su
kilėlių puolimas, — prieš visą 
karinę pajėgą, kurįą Maskvą 
tik gali suorganizuoti, — netru
kus bus nuslopintas. Tačiau kas 
žino afganų istoriją, tas žino,

(ČIA galėtų šaukti) šitaip ir bu
vo? ižnoma, kad iki tam tikro 
laipsnio buvo skverbtas! ir kom 
binuota; bet šįryt Pagmano kal
nuose gulintieji negyvi partiza
nai nešiojasi muziejinius senus 
ir iš sovietų atimtus ginklus; 
jie gėrė šaltinių vandenį ir mai
tinosi, ką gavo iš savo žemės; jie 
buvo afganai, kurie vieni kovo
jo už afganų nepriklausomybę. 
Tuo tarpu Vakarai nesutaria 
dėl grūdų pardavinėjimo, dėl 
dalyvavimo olimpiadoje, dėl te
chnologijos eksporto. Iš Vakarų 
pašėlusiai maža naudos Afganis
tano tautai. Ką jie yra padarę, 
tai yra patys padarę. Esama čia 
ir pamokos, jeigu tik kas nors 
gali ilgiau sustoti apgalvoti. Kai 
Jimmis Carteris skaitė pirmuo
sius pranešimus Kūčių dieną, 
Kabulo užėmimas buvo vaizduo 
jamas kaip tiesioginis laisvės

— Juozas Laurinaitis iš, Brigh
ton Parko, veiklus Lietuvos Vy
čių, Šakių apskr. klabe 'ir kitose 
organizacijose; pratęsdamad pre
numeratą, atsiuntė .-$5 - < auką. 
Dėkui.

- ■ *■ <> •

— ,A. Cvkųras iš Marquette 
Parko, pratęsdamas prenumera
tą, parėmė Naujienų leidimą 
$5 auka. Dėkui,

— C. A. Stasukaitis iš Mar
quette Parko baigė studijas ba-Į 
kalauro laipsniu Illinois univer-*’ 
sitete, Urbanoje. Andrius Rušė- 

t nas yra Southern universiteto i 
dekano garbės studentų sąra
šuose.

jeigu tokį įsivaizduotume, bus: 
visiškai nepriimtinas Teheranu!
ir gal (kai vėl grįžo sena svajo-: 
nė susigrąžinti Paktoonistaną,- 
šiuo metu amerikiečių raketų! 
bazę) Islamabadui.

Taigi idealas yra neutralus, 
tariamai nepriklausomas Afga-j 
nistanas, neturįs tiesioginių ry-i 
šių su Vakarais. Ar šitokios idė-j 
jos gali kilti iš Carringtono ai? 
Muskie? ‘

Beveik tikras dalykas, kad ne.il kaktį liepos 27 d. 1 vai. prie Da- 
Pastarosiomis savaitėmis labai! j’ ~ . - - - —
įdomios iniciatyvos, kad rusai! noje Lithuanian Plaza Ct. ir Ca- 
turi pasitraukti, parodė muzul- 
moniškosios tautos — demokra
tiškoji Indija, sualiarmuota dėl

— Amerikos Legiono Dariaus- 
Girėno postas minės tragiško 
skridimo per Atlantą 47-ąją su-

riaus ir Girėno paminklo. Eise-

lifomia Avė. dalyvaus lietuvių 
organizacijos1 ir Amerikos ’Le
giono. vienetai. , Iškilmėms. įrądo- 

Maskvos pastangų, kad Indijos yaus John L. Paų^į/U
armija įsipainiotų prieš Kiniją,; 
ir Bangladešas (kurio preziden- U

1

Dr. Petras Atkočiūnas, vi-

— Juozas Staška neseniai ati
darė kirpyklą Marquette Parke, 
2437 W. 69th St. Dėkodami jam 
už $5 auką, linkime geros sėk
mės.

prenumeratą, savo gerus linkė
jimus atlydėjo $5 auka už ka-į 
lendorių. Dėkui

Namai, Žirni — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

, Namai, Žami — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
IR 2EM-tIS NUOŠIMČIAIS MRNT.'jlNIAIS ISSIMOKŽJIMAIS. ■

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: i

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, DL TeL Virginia 7-7741

BUTŲ NUOMAVIMAS
’. ■ ' i ; . t

• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIAAAS • VALDYMAS
• NOTARIAT AS • VERTIMAI.

[ VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVJČIU S - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedrde Ave. — 778-2233

t

gus, kuris paklausė krašto apsau 
gos ministerio Ustiriovo) nusi
pirko amžiną kirmėlių skardinę, kovos reikalas prieš totalitariz- 
Jis gali išskersti šešiolika mili- mą. Tai visada buvo niekų kal- 
jonų afganų ir tikėtis visa, kas bos; šiandien tai yra dvigubas 
tik gali būti geriausia, Bet, tu? niekų tauškimas. Afganai yra vi 
rint galvoje Irano ir Pakistano duramžiški, nežmoniškai apleisti 
sienas, negalėtų būti pastovuš.žmonės. Jie neskaito Congres- 
sprendimas, nebent jis dar pla;' sional Record ar Hansardos. Dė
čiau bombarduotų ir naikintų/ šimtmečiais jie buvo palikti ru- 
Arba jis galėtų sumažinti savo 'sų įtakai, tačiau ne sovietinei 
aukas. ! j

Šiuo metu vyrauja nuomone;’ 
kad rusai gerai supranta savo 
šiurkščios klaidos ilgalaikes į pa-. 
sėkmės. Generolai, kurie^yjuos 
įvedė Į tą nemalonią padedi ;da- 

į bar maldauja duoti jiems* !dar 
kelias savaites laiko, s<—’ ’— 
reiškimus atskiėsdami visokiais * 
“jeigu”. Vis didėja pagunda’ iš
sprogdinti stovyklas, aplink. Pe
ša varą (Pakistane). Tuo tarpu 
tam tikras Raudonosios armijos

tas kita savaitę atvažiuoja į Lon[j fuon?e?ės veikė^as Amėrikos 
doną). Vitoje pietvakarių Azijo-j Cicero sky-

1 riėtįš pirmininkas; liepos ! ’3Q ? d.

Ipąrąinėjp 85j-ąjį gi^it^dienj; ęjuk-l 
terš' dr. Bernadetos' rezidencijo-

Į je, River'Fdrest,' III

da ginklų aidai. Pagal visus di-J vaikinų kiekis :grįžta namo' be 
džių'ų valstybių apskaičiavimus. ] akies ar be rankos, sakydami, 
Maskvai Afganistanas yra bai-ikad “Pravda”, kaip atrodo, bus 
saus pažeminimo dalykas. Klai-jkai ką ne taip nušvietusi, o tai - 
dingas apsiskaičiavimas išvirto turi kelti nerimą tūkstančiams n 
į niekingą nepasisekimą.

Kol kas tas kraštas dar nėra nas yra gyvas melas. Kiek- tų' i] 
rusiškas Vietnamas. Patrigubink J suluošintųjų gali pakęsti melą? j* 
ten; karinius dalinius, ir nėra jo
kios abejonės, kad bus atstaty
ta šiokia tokia taika. Juk Pietų 
Vietnamo visuomenė buvo su
siskaldžiusi. Viet Congas turėjo 
jame savo įtakos sritis ir infil- 
tratorius. Sovietų Sąjunga susi-

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir Įrengimais Marquette Parko • 
rajone. Labai geras biznis, lengvos 
pirkimo sąlygos.
• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir 

j Maplewood. Labai tinka giminingoms

I šeimoms.

• MŪRINIS < BUNGALOW Brighton
I Parke, 15 metų. Reikia skubiai par

duoti. Neaukšta kaina.

šfelAITIS REALTY
' • ' Notary Public I ■- 

Insurance, Income Tas.
.v?».i .

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

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicago: miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 4 

4514 S. Talman Ava. 
; . Tel. 927-3559 > i

■ '| . —, ■ ' /

DĖMESIO
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability ■ apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:, Ą
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVI. " 
f 523-8775 f -■

1 
?

je, nuo Teherano iki Daccos, 
pradeda reikši’< priešiškumas už
puolikui rusui ii nuosekliai reiš
kiamos pažiūros, kaip neutra-įį - 
lūs Afganistanas galtvarky-i 
tis. Tai pasisakymai, 
Maskva turėtų išgirsti- Ginklų | Sę 
dundėjimo garsas kalnuose ne-1 if ''rii^pi'ūhio^. 23-30 d., Kenne- 
nutils. Pasirodys, kad nuostolių 
pasėkos bus ilgalaikės. Ar Kar 
malis yra vertas,-kad visai kartai 
pridaroma tiek -žalos ir pralie
jama tiek kraujo? Kiek dar pra- 
ma tiek kraujo?" Klek dar .pra
eis laiko, kol Brežnevas pradės 
aiškiau skaičiuoti?

(Iš “Europtfs Lietuvio”) į j

Mokytoju ‘ Stu'dijų JJiėn'os, 
kuriuos 8 ši^etLbusididejQ0ĮVaąanHfetė-. 

!f sę:..rugpjūčio 17-^3’’d. Dainavoje

! jėgos ir priverstų sovietus pasl
ys traukti, labai reti afganų inteli

gentijos sluoksniai, kurie dar
■ išliko, — studentai,, dar nesųiik-
. viduoti armijos karininkai, .par
tizanų vadai, — bus vistiek mark 
sistai, kuriems labiau rūpės so-

,avq,pa- cjajjng pažanga — mokyklos, Ii- 
goninės, pajėgesnis žemės ūkis

t— negu Ronaldo Reagano rink
tiniai raštai. Beje, iškilsiantis re
žimas turės prisiderinti prie Iras 
no kagojo islamo ir nervingai 
visa ko besibaidančio Pakistano.
Proamerikietiškas nusiteikimas, Fla., /be; raginimu spratęsdama^

C. Gurskis, St. Petersburg7 . i

it! rUF

•' ĖVightt&Aparkoh Lietuvių 
Ną-mų; Savininkę Draugijos ipik-

£

j

. u

REALTY GROUP

Well help you make the right move

GENERAL REMODELING
•' Alumin, langai, durys, medžio 
apmušimai. • Staliaus darbai, Ce

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita. . ,.

FETINGIŠ CONSTRUCTION^* 
7152 Sol Kedzie Avenue

Tel. 776-8505

rajoninių komisarų. Afganista- •

Tačiau kartodamiesi sakome,1 j 
kad rusai kol kas. terodo maža ' < 
supratimo, kokia sunki yra jų Į1 
oadėtis. Tąsąs ir visi kiti šalti- Į 
niai dar vis nekantriai tebekal- 
tina CIA (Centra? Information

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
MARIJA NORI

2603 West Mth St, CMcafe, HL 60621 » Tel WA 5-8737 
Didelis pasirink irus geros rūifes įvairių prekių.

MAISTAS B EUROPOS SANDtllŲ.

:■>>:< imi

: PF’

ti

Nemokami PAJAMŲ PASIKEITIMO SEMINARAI 
Chicagos Conrad Hilton viešbutyje įvyks liepos 31 ir rugpjū

čio 1 d. Abi dienas jie bus 7-9 vai. vak. ir 9-11 vai. vak.
Rezervacijoms skambinti tel. 561-1778.

24 vai. telefono tarnyba.

diėriį, Šaulių salėje, 2417 (West 
43rd Št. Būs llaįmės 'šuliny'ska
nus, maistas : bjeį- dovanų-; paskirs- 
tynąas. tŠo^iąms, gros' Ei Kholic 
orkestras/'pi-adŽ3a.i 12 vai.
Visus kvibčih Draųpijdš'Vdldįiba

— Hot \or vAstrologic:
Tarot Card Readings. Saturdaj 
11 to 5 no appointment neces
sary. ELINOR JAKŠTO. 17 N 
STATE St., Rm. 1717.’Mes kai 
bame lietuviškai. 782-3777 O’ 
925-8392. Professional Membe- 
Vmerican Federation of Astro 
dgers. (Pr.)

JEI GALVOJATE
IRKTI AR PARDUOTI, 

luohioti ar apdrausti savo nuo- 
;avybę' Chtėagoje ar bet kur 
kmėrikęje, prašome skambinti 
ir užeiti į mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę
. jums patarnauti.

^Mes priklausome MLS 
?t)'ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namų pasirinkimui. 
BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski* Road 

Tel. 767-0600
Independently owned and operated

A. T VERAS 
Laikrodžiai ir brangenybės 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6<Hh Street t 
TąL REpublic 7-1941 x

, . -j e. , ■ į 's1* {yfr*, I Siuntimai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer" Avė. 
Chicago, 11L 60622. Tel. YA 7-59S01

T"

Notary Public << 
INCOME TAX SERVICB U 

4259 S. Maplewood. Tol. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškviatimai, pildomi pilietybės pra- 

iymai ir kitokį blankaL

PRAGARO TIKROVĖ!

Ar pragaras tik protinė būse
na ar amžinos kančios vieta? 
Kur yra pragaras? Dabai čia an' 
žemės ar po mirtie^ žemės vi
duryje?

Į: šitie ir kiti panašūs klausima? 
;atsakomi,iš Dievo Žodžio tiesos 
Pasiklausykite šios ypatingos 
Eprogramcfs šiandien 8:45 v. vak. 
radijo banga 1490 AM per “Lie 
tuvos Aidus”. >

Penktadienį, 4:23 vai. popiet 
per Sophie Barčus radiją išgir
site ‘Gerąją Naujieną Lietu- 
tuviams” su tema “Pakeistas”.

Pasinaudokite proga įsigyti 
dovanai knygelę “Pragaru kori
doriais”. Rąšykitėri -

i

‘7

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

Z501 w. St, Ch’cago, m 60629. — Tel WA B-2717

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE

I

yra seuiausih, didliausia ir turtingiausia lietuvių tratemalmė ar- * 
fan iss ei j a, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus. f

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos J 
_ _darbus dirba. j

SLA — išmokėjo daugiau kaip . 
apdraudų savo nariams.

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

Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugo guli
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.  a

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment !
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam ' x 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai

T£S£
SLA —vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už A

$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA — kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
i savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, Jie Jvms S
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis Ir tiesiai į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
N«w York, N.Y. 10001 , , §

307 W. XX* ft. X
T*L (111) Ml-2218 L

Lithuanian Ministries

Oak Lawn, Ill. 60454

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma ir 
įdomi 250 puslapių knyga, su
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji 
kyti paštu.

Autoriaus
7114 S.
Chicago, IL 60629

Knygos kaina — 5 doleriai.

prašomi užsisa-

adresas:
Campbell Avė.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Namai, žemė — Už miesto ribų

HOT SPRINGS, ARKANSAS 
, i, 

Savininkas parduoda gerai įruoš
tą sodybą ant 2-jų akrų, 7 kam
barių namas, 2 vonios, rūsys, 
čia gyvenant: savo vaisiai, uo
gos, daržovės, kiaušiniai, žuvys. 
Nuosava rūkykla. Verta dėmesio 
pensininkams. Kaina $46,000. 
Rašykite adresu: Route 8, Box 
422, Hot Springs, Ark. 71901.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
3208*4 W. 95th St 
Ever®. Pirk, III.

Sta:e Farm hue and Casualty Company^

MISCELLANEOUS
Įvairūs dalykai

9th ANNUAL WORLD'S
LARGEST GARAGE SALE 

j July 25 -26 -27 . 
S Inside Evanston's Municipal Garage

Sherman Near Church
i| FRIDAY — 11 A.M. TO 9 P.M.
| SATURDAY
į SUNDAY — 12 NOON TO 6 P.M.

: EVANSTON’S MERCHANTS 
SIDEWALK SALE

July 24 - 25 ■- 26 - 27 
Sponsored by EVANSTON 
CHAMBER OF COMMERCE

11 AM. TO 6 P.M.

i

I

KAIP SUDAROMI TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug

padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
vVELLS peržiūrėta, "Sūduvos’’ 
šleista knyga su legališkomis 
'ormomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje, 
1739 South Halšted St., Chica* 
»o, ILL. 60608. Kaina $3.00.

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
VALDEMARAS BYLAITIS 

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

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nu© 9 vaL ryto 
iki 6 vai. rak. šeštadienį nuo 

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

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

Chicago, III. 60629

DENTURE WEARERS
j ,v» A major 

advancement _

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

i — NlujiMXM, Chicago, J, ĮU, Tuesday, July 22,




