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: NE SAMDINIAI, BET VEIKSNIAI 
į TURI ATSTOVAUTI LIETUVIUS
I /> « 7 . . , .r

LAIVYNAS, AVIACIJA IR MARINAI 
TURI ĮSAKYMĄ KIRSTI PUOLIKUI

’TV . KARTOJAME VLIKO VALDYBOS NUTARSIĄ, 
' , GEROKAI PRAPLĖSTĄ IR PAPILDYTĄ '

LIBIJOS DIKTATORIUS PRISIPAŽINO, KAD LBIJOS 
LĖKTUVAI PIRMIEJI PALEIDO ŠŪVIUS

• Rugpiūčio 1 d. Washingtone 
įvykusiame' posėdyje dalyvavo 
pirm. dr. K: Bobelis ir nariai dr. 
E. Armanienė, dr.J. Balys, inž. L. 
Grinius, dr.-K. Jurgėla ir dr* J. 
Stukaš. Taip pat dalyvavo žmo
gaus Teisią komisijos pirm. dr. 
D.- Krivickas ir VLIKo raštinės 
vedėja M. Samatienė.

BuvO svarstytas VLIKo statu- 
to.projektaSj kuris-bus pristaty
tas svarstyti ir priimti: VLIKo 
seimui. Naujai perredaguotas 
statut} projektas jau yra priim
tas" VLIKo Tarybos.-- i . x :

' Sudaryta programa VLIKo 
šėimūi;kuris įvyks' lapkričio 
7-8 dienomis Cleyelande, Ohio. 
Paskaitininkais nutarta kviesti 
dr. A. Gerutį ir dr. D. Krivicką. 
: Pranešta, kas padaryta Vyt.- 
Skuodžio ir kitų Sovietų nūteis- 
tųjų' lietuvių laisvės kovotojų 
gelbėjimui ir kokių žygių įteikęs 
darytį,

Svarstyta Susidariusi patelis 
dėl prieš, lietuvius išeivius nu
kreiptos Sovietų ir žydų aktyvis
tų veiklos, ir'kas darytina a tre
miant jiį- nepamatuotus apkalti
nimus. • ! .T,..

Susitąrtąj. kad ELTĄ' ^iulete - 
iiįs ispanų’kalba'toliau-būs lei- 
džiamąą. "Carateaš^ ’ .Vęnfe'u'ėlo’j e, 
ir jį 1 redaguos* Jūrąig. 'Štatkutė 
dė Rosalėsį' -į-‘ 
į. Paskutiniu lad£ii lietuvių spau
doje yra ra^oftja 'Lietuvos ?lais- 
vinimo reiklų'vykdymą- perduo
ti privaęią'i apmokamai - bend
rovei. \ ' -ri: ' - ~-

VLĮKo Valdyba savo posėdyje 
priėmė sekantį;sutarimą:1

1) Rūpės tiš Lietuves dr ligtu- 
yįų ’tautos-laisvės reAalaŠ' yra 
visų lietuvių atsakornyEfe, ir pa
reiga/ kuriosjie niekam negali

• perleisti. • x y
• 2) Kai kuriu-siūlymas šią at- 

sakomybę atiduoti į sarridomų 
nelietuvių rankas yra nepriim
tinas.- .' • ■ ‘ ;

3) Lietuvių laisvės reikalų ir 
Lietuvos atstatymo byla yra ir 

-toliau turi būti vykdoma bei at
stovaujama visame pasaulyje 
lietuviškų veiksnių. (Elta)

PER MAŽAI VIETOS 
i KALĖJIMUOSE

WASHINGTON, D.C. — -Fe- 
deralinė komisija studijavo įvai
rius kalėjimus ir rado', kad di
džiausias trūkumas kalėjimuose 
yra perpildymas. Komisija reko
menduoja 4 metams skirti du 
biijonus dolerių naujų kalėjimų 
statybai. Idealus kalėjimas yra 
500 kalinių su 50 kvadratinių

KALENDORĖLIS ’
Rugpiūčio 25: Liudvikah, Dei

vė, Tylenis. , ( f ,
Saulė teka 6:09, leidžiasi 7:36.
Oras Šiltas, lis.

CHOMEINIO YTEŠPĄTAVI
MAS BUS TRUMPĄS

PARYŽIUS, Prancūzija. — Iš 
Irano gaūtf pranešimai sako, kad 
mulos Choinėihi santvarka ilgai 
nėišsifaikys.’ " N ė p asitenkinimas 
mulos įvestu rėvoliucio 'islamo 
režimu labai didelis: Kiekvieną 
dieną šaudomi žmonės dešimti
mis. šaudo' kiekvieną įtariamą 
žmogų; Vieni islamiečiai keršija 
kitiems.- Cho'meini pareikalavo, 
kad kiekvienas islamietfs pra- 
nšetų policijai apie įtariamą is- 
lamietį, tuo' sukeliant nepasiti
kėjimo nuotaiką tarp savųjų. <•

Krašte trūksta maisto- Niekas 
negalvoja apie karą prieš Iraką. 
Buvęs prezidentas' -Banį Sadr 
dabar skaitomas didizausiu Ira- y - - ■ • X ...... «
no priešu.

SIŪLO VIENYBĘ LEN/KŲ
.. - ,.._y

MASKVA, Rusija. — Politinis 
biuras svarstė paskutinių dienų 
įvykius-Lenkijoje ir reikalauj'a 
komunistams nepaleisti iš savo 
rankį parįijos kontrolės^ Mask- 
vai l^rįąepaįikb ' Soli^jmįo.. 
unijtos<; ptavėsį&G.dviėji^ąS^^;; 
spaudosijstreikas.*'^.' *

Teigiama, ^^Sof^nimo uni
jos pratęstas Įstrėikas/ nebuvo 
gerai ” organizuotas, “ nes", palys 
streikuojantis spaudas/ darbi
ninkai nesupratę 'streiko, tikslų.

Lėhkij oj e ’ vyria usybė rengiasi 
organizuoti energijos ir ’kitų bū
tiną produk'tū .racionavinfą. 'Visi 
jaučia^/kad bė 'rąėionavimo bus 
chaosas.

pėdų -pavienėmis celėmis..
Generalinis prokuroras Wil

liam F. Smith paskelbė 64 rėkto 
mendačijas kovoti,prieš nusikal
timus. Svarbiausia rekomenda
cija *— laikyti daugiau nusikal
tėlių kalėjimuose. .

Sekretoriui Haig prižadėjus 
paskelbti. Sidros įlankoj vy
kusio susišaudymo magne
tofoninę juoslą, diktatorius 
Chadafi pareiškė, kad pirmą 

šūvį paleido Libijos 
lakūnas.

Buvęs, preziderifaš Jirnniy Cąrteris su žmdna-vakar, pasiekė Kiniją.
. Dieną anksčiau. Tokijo aerodfrome Cąrterį pasitiko Japonijos prem- 
;jčras SuzupL ir. kabineto, nariai.
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nepatvirtinta darbo; sutartis

^it^S^A'TĮK VffiNO BALŠO?MAN€^^'-JĮ-1D»UOS- • 
: - ' POSĖDYJE NEBUVĘS NAINYS

‘ CHICAGO, '.III. — Vienuolikos 
asmenų švietimo tapyba sekma
dienį turėjo posėdį; dalyvaujant 
9 nąyį&įjsį-Jię svarstė darbo :su- 

^^^..■iri^yidju unija. Nors už 
balsavo 5, o prieš — 4, tačišto 

sutartis nebuvo patvirtinta, nes 
taisyį£lėš reikalaują 2 balsų dau
gumos. Mokytojų unijos pirmi
ninkas Robert M. Healey pareiš
kė įsitikinimą, kad už sutartį' 
balsuos du posėdyje-nedalyvavę 
nariai — Rev. Kenneth B. Smith

. ir Luis Salces. ’ ' ■ į

Unija gerai suprasdama blo
gą finansinę padėtį, didelių rei
kalavimų nestatė, tucf net savo 
narius skriausdama.

Trejų metų finansų plane šiais 
mokslo metais . numatyta 17 
milijonų deficito, gi sekančiais 
— $137 milijonai, o Į984 moks
lo metais $121>milijoAas. šių me
tų iudžete yra $1.28 bil. Prie šios 
sumos prisidėtų $32.3 mil. mo
kytojams įvairūs priedai psgal 
naująją darbo sutartį.

Daug neaiškumų kelia švieti
mo tarybos nariams reikalavi
mas darbo sutartyje mokėti mo
kytojams pensiją. New Yorko 
miestas dėl tokių pensijų pateko 
į finansinius sunkumus. Sutar
tyje sakoma, kąd mokytojai mo
ka 7% savo algos į pensijų fon
dą. Bet tai yra. tik fikciją, nes 
tiek pat pakėĮiarhą mokytojams 
alga nuo sekančių mokslo' metų, 
gi šiais metais;pakcliama 15.3%.

ŽMONĖS, KAIP LIETUS, 
KRITO IŠ LĖKTUVO

TAIPEI, Taiyanas. — Kelei
vinis Taivano' lėktuvas, vežęs 110 
keleivių, sprogo padangėse ir 
užmušė visus Boeing 737 lėktu
vo keleivius. Mačiusieji tvirtina, 
kad keleiviai krito iš dangaus 
kanp lietus, užsimušdami pasie
kę žemę.

Taivano vyriausybė pasiuntė-’į 
nelaimės vietą specialistus, kad 
nustatytų nelaimės priežastis. 
Dabar žinoma, kad.lėktuve spro
go bomba. Jau pavyko rasti dė-

B. SADR ŽMONA PASIEKĖ 
PRANCŪZIJĄ

J. DYGAS PAGROBĖ 
LENKŲ LĖKTUVĄ

- BERLYNAS, Vokietija. — Jet 
zy Dygas,- skridęs iŠ Varšuvos1 į 

1 Vakarus, pagrobė keleivinį. len
kų lėktuvą ir įsakė’ lakūnams 
nusileisti Vakarų .Berlyne. f .j 

Vakarų Berlyno: policijai Dy- 
j gas pareiškė, kad jis nori pabėgti

PARYŽIUS. — Buvusio Irano Į nuo dabartinės lenkų valdžios.; 
prezidento Bani Sadr žmona Oz-i Vokiečių policija suėmė Dygą, 
ra pasiekė Prancūziją.,Jš Pakis- padėję jį į kalėjimą ir pranešė, 
tano ji kartu;su savo 8 metų, su- kad jis bus teisiamas už lėktuvo' 
numi pasiekė. Paryžių i r savo j pagrobimą. Berlyno' policija ta 
vyrą. . ; 1 . . j pačia proga paklausė ar'kžs iš

r, ., . % .: 18 keleiviu nenorėtu grįžti įPrezidento ziriona buvo likusi ; ... * . . . . : ° ... .., a- r. , Lenkija. Du keleiviai pareiškė,prezidentūroje. Banį Sadr, nu-i, , .; . ., ..JJ kad jie nenorėtų grįžti. Tiems
’ dviem lenkams buvo duotos 

tremtinių teisės, o visi kiti sėdo.

jausdamas, kad jį gali suimti, 
tai dingo pirma, negu revoliucL 
niai sargai apšupp prezidentūrą. 
Kai sargai užėmė prezidentūrą, 
prezidento jau nerado. Preziden
tienė buvo sulaikyta 24 vai., bet j 
vėliau paleista. Ji pabėgo į Pa-j 
kistaną. Iš Pakistano keleiviniu 
lėktuvu jai leista skristi į Pary
žių. Valdžia leido jai apsigyventi 
kartu su vyru Barni Sadr.

sa-

BUS TYRINĖJAMAS 
SPROGIMAS

KEY WEST, Fla.— Turks 
los policija praneša, kad ji tyri
nės sprogimą 73 pėdų laivo, ku
riuo kubiečiai tremtiniai norėjo 
pasiekti ir “taikingai įsibrauti” į; 
JAV laikom^ Guantanamo bazę j 
Kuboje* J * 1

Turks l.sali, esanti apie 130 
mylių į šiaurės rytus puo Kubos, 
buyo ir dar tebėra britų kontro
lėje. .Britai, patyrę apie sprogdi
nimą, pranešė, kad jie nujautė, • 
kad kas nors panašaus tam lai
vui atsitiks, bet atsisakė įvelti 
Kubos pareigūnus, kaip tai darė 
Miamyje Kubos tremtiniai.

• lamu ei to-i. auiHi v*

— AFL-CIO unija pradėjo tik- Į reikia reformuoti visą Imigraci-
rinti dirbtuves, ar darbininkai 
nėra priversti dirbti su vėžio ligą 
sukeliančiais chemikalais bei 
medžiagomis.

žę, kurioje užrekdrduoti lėktuve 
buvusių lakūnų duoti įsakymai 
ir sprogimas. Lėktuvo dalys ir 
lovanoi išmėtyti po didelį plotą.

Lėktuve buto keturi Ameri
kos piliėčiii.

į lėktuvątor už 6' valandų vėl 
grįžo’į Lenkiją. . ,

Bus teisiamas tiktai lėktuvo 
[ grėbikas Dygas.

MIRĖ DVIGUBAS
, AGENTAS

Praeitą antradienį Prancūzijo
je mirė jugoslavas Dusko Po- 

i pov, buvęs britų ir vokiečių jj-j gjo' meto buvusią 12 mylių
žvalgybos agentu II Pasaulinio 
karo metu. Jis net prieš 6 mė
nesius pranešė amerikiečiams Į 
apie Pearl Harbor bombardavi
mą. . Taip pat alijantai jo dėka 
žinojo vokiečių- kariuomenės 
koncentraciją, išsikeliant Euro- 

. pon. Velionis buvo 70 metų am- 
I žiaus, liko žmona ir 4 sūnūs.

SIŪLO REFORMUOTI
IMIGRACIJOS ĮSTATYMUS

ANN ARBOR, Mich. — Notre 
Dame universiteto rektorius 
kun. Teodoras M. Hesburg, kal
bėdamas Michigan universiteto 
studentų išleistuvėse, pareiškė, 
kad kovojant su nelegalių imig
rantų atsiradimu Amerikoje.

jos ir Tautybės aktą. Pagrinde 
reikėtų plačiau atskleisti oficia
lias fronto duris, labiau prive- 
riant neoficialias.

Kun. Hesburgas buvo prieš du 
metus sudarytos Imigracijos ir 
Pabėgėlių komisijos vicepirmi
ninku.

— Pirmadienj aukso uncija 
kainavo $428.

WASHINGTON, D.C.— Ąme- 
• rikos karo laivai, aviacija ir ma
rinai turi įsakymą kirsti priešui, 
jeigu jie pirmieji yra užpulti, — 
pareiškė sekretorius A. Haig. — 
Amerikiečiai kirs, nežiūrint ar 
juos pultų Sovietų Sąjunga, Li
bija ar Kuba.

Sekretorius sekmadienį kalbė
jo ABC televizijos programoje, 
atsakinėdamas 1 a i k r a štininkų 
klausimus ir atsakymus. Sekre
torius tvirtino, kad pirmieji Šū-

1 vius paleido į amerikiečius Libi- j 
{ jos karo lakūnai. Tatai- aiškiai. 
j rodo įvykių eiga ir užęekorduoti' 

pokalbiai. Sekretorius buvo pa
klaustas, ar jis turi užrekorduo- 
tą pokalbį tarp abiejų pusių la
kūnų. Sekretorius atsakė, kad 
poaklbio jis neturi, bet už trijų 
dienų jis galėtų tą rekorduotą 
pokalbį turėti.

Tuojau po sekreto'riaus Haigj 
pareiškimo, Libijos diktatorius. 
M.. Chadafi per Libijes radiją.

X * L w ...

prisipažino, kad pirmąjį šūvį į 
amerikiečius vis dėlto paleido Ik 
biečiai. Jis tvirtino, kąri Libija 
jau seniai, yra paskelbusi, kad 
Sidros įlanka priklauso' Libijai. 

■’Tai, < esą, žiną visi .'ėt^įęĮpiečiai ir'grįžęs iš Kolumbijos kalėjimo 
■Afrik-o§;#4stybės. L^jos laku-, žurnalistas Lawrence Johnson 
nai'skridę įSidros įląMa ir suti-"savo pergyvenimus aprašė Moth-

***■ '*• V * * į w « -v • V'* 1 T

kę svetimos valstybesĮJėktuvus, 
paleidę į juos pirmus šuyius. Ta
da atsiradę 8 JAV- lėktuvai ir 
nurtiušė, -abu Libijos lėktuvus.
Šis faktas visai kitaip Sidros įlan 
kos incidentą pastato. Puolė ne 
JAV lėktuvai, bet Libijos laku 
nai. Pučiami amerikiečiai gynėsi.,

— Libijos puolimas buvo ban
domasis puolimas, — aiškino to; 
liau sekretorius. — Amerikiečiai 
sakė,, kad puolikams jie kirs, bet 
niekas’nežinojo, ar jie iš tikrųjų 
gųc?Likys puls. Bando’masis puo
limas Libijai, Sovietų Sąjungai 
ir kitiems aiškiai parodė, kad 
JAV žodį pildys. JAV savo laiku 
įspėjo -Libiją, kad jos pripažįsta

vandens juostą, kuri yra tarp
tautiniai priimta, bet 200 myliu 
juostos ne tik Amerika, bet ir ki 
tds valstybės nepripažino. Sidros

Antrasis Keliautojas pasiekė Saturną, o aplinkui 
Žėmėš Skrieja nauji satelitai.

ĮŽIŪRĖJO NAUJĄ 
SATURNO PALYDOVĄ

PASADENA, Calif. — Antra
sis Keliautojas dar nebuvo pri
artėjęs prie Saturno, bet jis jau 
pastebėjo naują mažą palydovą, 
kurio diametras galėjo būti tik
tai 15 myliu. Mėnulis nedidelis, 

, dar be.var-dis ir jis sukasi kartu 
su Saturno žiedu.

Antrasis Keliautojas yra virš 
bilijono mylių nuo -žemės, bet 

j jis visą laiką palaiko ryšius su 
i Pasadenos ir kitomis klausan
čiomis stotimis. Antrasis Keliau
tojas sekmadienį skriejo 28,000 
mylių greičiu į valandą. Vakar 
ir šiandien jis skriejo dar grei- 

j čiau, nes Saturnas jį labiau trau
kė. Antrasis Keliautojas priartės 

. iki 63,000 mvliu nuo Saturno, 7 V V Z

•Į kada Saulė apšviečia tą Saturno 
t pusę ir žiedą. Mokslininkai ti- ■ia
kiši'sulaukti-- tikrai aiškių foto- 
giaJijiL .... -• f. v./ .

t KOLUMBIJOJE KANKINO 
AMERIKIETĮ ŽURNALISTĄ

LOS ANGELES. Neseniai 

er Jones žurnale. Jis rašo, kad 
Begotos kalėjime išbuvef 17 die
nų. Jį areštavo rugpiūčio'6 d. ir 
reikalavo žinių apie kairiuosius 
partizanus. Kariški tardytojai jį 
kvotė "be pertraukos tris dienas, 
vis mušdami, degindami odą ci
garetėmis ir žadėdami sušaudyti. 
Jis matėsi su kairiaisiais parti
zanais, bet jų pavardžių nežino.

Jį tardė ir kankino draugo ko- 
lumbiečio' akivaizdoje. Vėliau 
tą^.-kolumbietis buvo mušamas 
ir kankinamas elektros srove.

— Strawberry Fields parkas 
New Yorke pavadintas bytelio 
John Lenncn vardu.

vandenys yra tarptautiniai van
denys, nežiūrint vienos kitos 
valstybės šiuo atžvilgiu nusi
statymo.



TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIMĖ 
Kūno, proto ir jausmę darnos pagrindai 

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas
JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.
n;j

KAVOS VERGIJA IR LIETU
VIO SVEIKATA

Kava pavojinga sveikatai, o lietuviai, kaip 
žuvys ant kabliuko, pasispardydami žudo) 
savo sveikatą, gerdami kavą įvairiausiomis Į 
progomis. (Lietuviško gyvenimo faktas))

Nuo mažens nesveiku keliu 
vedami žmonės išauga j įvairio- 
po blogio belaisvius. Tada jie 
neša įvairiopas baudžiavas, ken 
čia daugeriopas vergijas, žūna 
nesuskaitomose peštynėse, kovo
se, karionėse. Serga, kenčia, be 
laiko žūna patys, kitus prikan
kiną, ir nepasimoko iš gyveni
nio faktų: nesišalina nuo jiems 
mirtinai kenkiančios įvairiopos 
negerovės, įskaitant ir kavos gė
rimą.

Netapę kaip reikiant žmonė
mis, mes negalime džiaugtis tik
rai žmoniška elgsena: mes grai
bomės svaigalų pabėgimui iš 
tikro gyvenimo; mes smalina- 
mės rūkaluose pergyvenimui ap
gaulingos nuotaikos; mes sre
biame kavą, momento atsimu- 
dimui, idant vėliau visai sugleb
tume. ..

Taip ir eina nežmoniško žmo
gaus gyvenimas dirbtinomis 
priemonėmis momentui palaiko 
mas, kad kiek vėliau jis visai su
žlugdytas taptų. Toks nežmoniš
kas elgesys tik vaikui, dar besi
vystančiam žmogui, leistinas. 
Vaikas griebiasi už karštos ge
ležies, liepsnos: tik nudegęs, už
sigavęs jis mokosi teisingo gyve
nimo. Pensininkui jau nėra kc 
mokytis. Nudegei, pensininke, 
dėl savo apsileidimo sveikatos 
srityje, jau ir nėra laiko kada 
mokytis. Mat, pensininkas ne 
vaikas.

Tik vaikas nepajėgia atsisa
kyti laikino, dirbtinio malonumo, 
idant pasiekus ilgalaikio gėrio. 
Vaikas sunkaus darbo — mokslo

vengia. Jei nevengtų, jis vėliau 
galėtų ilgai džiaugtis savo žmo
niško darbo vaisiais.

Pensininkai, ryžkimės 
nebūti vaikais

Žinoma, kaip visokios bau-

vystančiam į tikrą žmogų, vai
kui būdingai besielgus. Mes tu
rime šiandien pakęsti savo as
menybės žmoginimo įtampą, 
idant pajėgtume džiaugtis svei
ku, linksmu, sau ir artimui nau
dingu gyveniniu. Mes turime j 
liautis palaikę visokias visuonie-j 
nines vergijas, turime liautis 
tarnavę svaigalams, rūkalams, 
apkalbėjimams, artimo skriau
dimui bei su juo bendro darbo 
neradimui, o‘ taip pat ir kavos 
gėrimui.

Maironiškas pūtimas 
prieš vėją

Šiandien išeiti prieš kayos gė
rimą mūsiškių tarpe yra tas pats, 
kas pūsti prieš vėją. Daugeliui 
atrodo, kad toks pūtimas yra 
bergždžias darbas. Bet taip tik 
atfodo, o iš tiesų reikia kiekvie
nam pūsti prieš blogio vėją. Ir 
pūsti tol, kol blogis pranyks. 
Juk ir Maironis pūtė prieš tokį 
blogį — Lietuvą smaugiantį vė- 
:ą, kada jau ėjo kas pavasaris- 
Karpatų kalnais, o Lietuva buvo 
tebespaudžiama rusiško erelio 
nagais. Ir Lietuva laimėjo, nes 
jos naudai pū.tėjų atsirado' pa

Because if you’re in charge of 
the family budget, you’re 
soaking deoaou® about the 
future, too.

And that’s where U-S.

encourage your husband to 
sign up for the Payroll Sav- * 
ings Plan where he works. i

That way, while you’re 
meeting the day-to-day ex-, 
penses, you’ll still be building 
a more secure future for your 
family.

U.S. Savings Bonds. For 
the woman who really knows 
a good bargain. į

kankamas .skaičius pakankamo Toks susirgęs tuoj lekia geriau-
Gana mums, žiliems pensinin-1 pajėgumo .

kams, tęsti nesubrendusio’ vaiko
gyvenimą. Ryžkimės suimti sa- džiavos nuėjo užmarštin, taip
ve nagan, idant pajėgtume liau- j pasibaigs ir kavos gėrimo ver
tis toliau nežmoniškai, tik besi- gija. Mums dabar reikia tik 

trumpinti tą kavos vergijos lai
kotarpį: mums reikia stiprinti 
savas asmenybes, idant mes, 
tikrais žmonėmis tapę, liautu
mės vergavę bet kuriam blogiui, 
Įskaitant ir kavos įpratimą.

Kava kenkia jos gėriko 
sveikatai

sio'n gydyklon, kur jam dažnai 
pranešama, kad jau šaukštai po 
pietų. Reikėjo sveikatos keliu 
pasukti daug anksčiau. Taip ir 
keniėa be reikalo kavos gėrikai, 

į visai kavos nekaltindami.

Sunkiai uždirbtą pinigą leidžia 
širdies atakai gauti

Tegul didžiosios kavos kompa
nijos ginčijasi su sveikatos at
stovais tarpusavyje dėl kavos 
blogio ir jos tariamo gėrio. Mes, 
savos galvos nepametę pensinin-

Atsirado šiame krašte medici-rkąi, liaukimės savo kruvinu 
prakaitu užsidirbtą pinigą leisti 
širdies atakos įsigijimui, kavai 
pirkti.

Mielas pensininke, nors ir ma
žiausią žingsnį sveikatos šian-

Fbr the woman 
who’s at the hear t rf 
her familyš finances.

maturity of 5 («M the first year);-

de£err*d until r-demptirsa.

lake

in^nerica.
Joa UsePa/Toil S»iag> Fkat

Kauno Prisikėlimo bažnyčia okupuotoj Lietuvoj

i

kė įtakojančiai, o ne chemiškai 
aktyviai. Pacientas gerai nusi
teikdavo žoželių gavęs, kaip ir 
dabar gerai nusiteikia, receptą 
iš gydytojo apturėjęs. O teigia
mi nusiteikimai gydo žmogų. • 
Gera nuotaika teigiamai veikia 
žmdgaus kūno enzymus (celių 
variklius), vidaus sekrecijos 
liaukas... ir tuomi atsiekiamas 
geras gydymas-pagijimas.

Žinoma, šiandieninis moksli
ninkas sukasi šalin nuo kaimol 
moterėlių žolelių, žiedelių, šak
nelių, lapelių... Visai be reikalo 
jis taip daro, nes naminiai vais
tai turi savo vertę. Sakysim, 
toks mėsos minkštintojas (meat 
tenderizer) prašalina bitės įgė
limo skausmą. Stambus, granu
liuotas cukrus prašalina žaksė- 

niškas Maironis ir pradėjo pūsti 
prieš kavos blogio vėją — Bos
tono Universiteto Medical Cen-

1 ter dirbą tyrinėtojai. Jie tvirti
na, kad kavos gėrėjas (stiprus) 
dvigubina sau galimybę susi-j dien ženk: kavos vietom tik tik- jimą, o karštas vanduo stabdo 
laukti širdies atakos, palyginti rą arbatą gerk. O kai daugiau niežulį. Tai tik trys pavyzdžiai 
_ . T _ __ __ -V • T • m • i H .su kavos negeriančiaisiais. j asmenybe sustiprėsi, tada ttikrų 

žinoma, tuoj atsiras ir tokių Į arbatžolių arbatą pakeisi į ra- 
lyri-nėtojų, kurie palaikys kavos munėlių bei liepžiedžių. Taip 
prekybininkus ir tvirtins, kad! elgdamasis sumažinsi kraujuje 
kava nekenkia širdžiai, šitoje gė- ] riebalų (cholesterolio) perviršį 
rio su blogiu kovoje pasimeta | ir tuomi tolinsi nuo savęs šir
dimis pilietis, nes jis nežino, ku- i dies ataką. O tai jau didelis dar
nos pusės klausyti ir pasirenka j bas bus atliktas, nes turėti šir- 
lengvesnį jam kelią; jis eina į! dies ataką, ar nuo jos laisvas 
kavą Įpratimo keliu ir toliau sa-j būti, yra labai didelis skiltu
vo širdį alina. Gerai būtų, kad mas. 
jis. perkūnui trenkus, širdies 
atakos sulaukęs, nesigydytų. 
Taip ir pabaigtų savo liguistą 
gyveninio kelią. . Bet kur tau!

Cukrininkas su kavos gėrimu 
didina sau sklerozę

Visi esate turėjęs tdkius savo 
kaimynus - kaimynes, kurie - ku
rios būdamos cukrininkės (dia- 
betikės — cukrine liga sergan
čios) gėrė kavą ir, palyginti, dar 
nesename amžiuje gavo paraly- 

| žiu (stroką): joms atėmė kalbą, 
veido pusę ir jos ėmė nevaldyti 
vienos kūno pusės rankos ir 
kojos. Tai kavos gėrimo aukos. 

! Gyd. Jean Mayer, žinovas mi- 
1 tybos srityje, tvirtina, kad cuk- 
rininko gėrimas kavos yra savos 
sveikatos ypatingas ardymas, 
sklerozės stiprus didinimas ir 
siroko prišaukimas. Todėl visi 
cukrininkai bėkite į kitą gatvės 
pusę nuo kavos.-

Mat, kava taip paveikia cuk
raus apyskaitą kūne, kad cuk
rus kūne esti netvarkingai su
naudojamas. Tada, žinoma, pra
sideda cukrininkui ' blogis: jo 
sklerozė sparčiai didėja, kad jis 
dar nesenas būdamas, stroką 
(paralyžių) gauna.

Dar daugiau apie kavos žalą

Minėtas tyrinėtojas dr. Mayer, 
remdamasis savais tyrimais, 
skelbia, kad kava skatina žaiz
dų atsiradimą skrandyje, o šla
pimo pūslėje — vėžid. Sunku
moje esančios didelės kavos gė
rėjos gimdo nedasivysčiusius 
kūdikius bei persileidžiai. Ar 
dar reikia ko blogesnio moti
noms?! Jau pats laikas liautis 
mūsų moteriškėms su tdmis “ka- 

; vutėmis”, su tais “kavute pasi- 
' vaišinimais”. Juose pyragaičiai 
i — vieni tryniai. Tai iš abiejų ga- 
• lų žvakės deginimas — savo gy
venimo spartus griovimas.

Naminiai vaistai turi

! Iki netolimos praeities diūsų 
žmonės gydėsi naminiais vais
tais. Jų nauda daugumoje buvo 
psichokfginė. Tai, tarsi .duonos

iš daugelio, kaip naminiai vais
tai gali pagelbėti.

Žinoma, daugelis liaudies gy
duolių yra bevertės, bet jei su- 
slogavęs neimsi antibiotikų, o j 
naudo'si vitamino C tabletes ir| 
gersi paukštienos (viščiuko, ka-j 
lakuto) sriubą (tirštą buljoną, 
tik nepirktus buljono gabalėlius) 
litrais per parą — tai mūsų mo
čiučių gyduolės, gerai su sloga 
susitvarkysi ir daug mažiau dėl 
vaistų (antibiotikų) pašalinio 
(neigiamo) veikimo' vargo susi
lauksi.

Čia kavos gėrėjai sutrukdo 
geriems naminiams vaistams 
naudingai veikti. Kavos gėrėjo 
širdis muša-dirba kaip anglies 
kasyklose dirbančiojo, nors pas
tarasis prie stalo sėdi ir nieko 
neveikia. Taip savo širdį vargin-į 
ti gali tik vaikas, no'rs jis jau 
ir žilas būtų. ,

Vaisvandeniai — tikras 
kavos sukeltas blogis

Vaisvandeniai, čia vadinami 
SOFT DRINKS, turi savyje ka
vos susėdamosios dalies COFEI- 
NO (Caffeine). Visokiais jie.čia 
vardais vadinami (Cola, Pepsi 
Cola...). Dvylikos uncijų Cola 
dėžutė turi kofeino nuo’ 35 iki 50 
miligramų. O kavos puodelis tu
ri 100 miligramų kofeino. Blo
giausia, kad tokius gėrimus ge
ria vaikai, vos žeme besiritan- 
lieji. Net 1-2 metų vaikai pava
sario dienoje išgeria devynių un
cijų minėtų su kofeinu gėrimų. 
1977 m. JAV Agrikultūrcfc de
partamentas savais stebėjimais . 
susekė, kad net 40% šio krašto 
1-2 metų vaikų geria nuodą ko
feiną. Ir jaunas kūnas labai jaut
rus kofeinui — nuodui.

Net baisu ir pagalvoti, kur 
eina šis kraštas, taip į nuodus 
lįsdamas. Už dešimt bilijonų do
lerių vaisvandenių parduodama ' 
kasmet šiame krašte. Tai nėra 
lietuviški vaisvandeniai, čia jie 
su nuodu kdfeinu. Už tai nė vie
no iš mūsų nenaudotini. Mes 
pasitenkinkime vaisių sultimis, 
pieno gaminiais, sveikomis sriu
boms. Negerdami vandens būda
mi Amerikoje: gerkime vaisių 
sultis (ypač-citrinines: apeįsrny 
tr graipfruktų). Paukštienos bul
joną būfinai kasdien kiekvienas 
naudokime. Tai bus sveikatos 
stiprinimas. Jis nėra langyas, 
bet už lai tokio elgimosi pasėkos 

(neveiklios) piliulės (placebo)., labai gražios. Kas gi gali |xiti 
Reiškia, tų vaistų dauguma ve> brangesnio už gerą sveikatą? 2 — Naujienos, Chicago, 8, Hl. Tuesday, August 25. 19M

M. GELŽINIS

IEVOS SIMONAITYTĖS 
LITERARINĖ-POLITINĖ 

KŪRYBA
(Tęsinys)

Mes, kurie augome Klaipėdos krašte ir laikus po Pirmo 
pasaulinio karo gerai prisimename, žinome, kad kas-ne-kas, 
bet karo invalidai buvo aprūpinti. Be pirmenybių j pigius bu
tus ir kitas lengvatas, jie gavo mėnesines rentas ir maisto lai 
jau galėjo pakankamai įsigyti. Elgetauti jiems tikrai nerei
kėjo. Ir anas Simonaitytės vaizduojamas ubagas-invalidas 
teegzistavo jos pabėgusioje fantazijoje.

Ir dabar eikime prie kito autorės pavyzdžio apie ligoni
nes, kuriame ji rašo:

— “Ligoninė vėl prašo pinigų, — atsakė Pluta, lyg ne
girdėjęs paskutinės Trūdės pastabos. — Kai nuvažiavau, taip 
ir apniko mane ir sako, jei tuojau neduosiu, galėsiu vežtis 
namo ligonę. Bet kaip ją vežti? Juk jie nebesukalbama, juk 
ji jau nebekilnojama. Ak, dieve, dieve, iš kur dar gauti pi
nigų!” (pusi. 124)

Klaipėdos krašte veikė priverčiamasis nuo ligos draudi
mas, kuris apdraudė kiekvieną darbininką, bedarbį ir tarnau
toją. Kas norėjo, galėjo ir laisvai apsidrausti. Taip, pav., visi 
mokiniai buvo apdrausti. Ligoninės, ar lai Miesto ligoninė ar 
Apskrities ligoninė, privalė ligonius priimti. Jos neatstūmė 
nė vieno, ar jis atėjo su pinigais ar be pinigų. Kas negalėjo 
pats apsimokėti, tam išlaidas padengė eilė labdaros draugijų. 
O jeigu ir t oš nemokėjo, tuomet kaimas, valsčius ar miestas 

.padengė išlaidas. Bet tokio reikalo retai tebuvo.
Simonaitytės vaizduojamas Plutos rūpesnis dėl ligoninės 

tebėra grynai autorės išmįslas, melagingas savos praeities nie
kinimas. Juo tenorima išaukštinti komunistų "nemokamąjį” 
gydymą, kuris mažai ko tėgydo, nes vaistų tėra partijos bon- 
cams ir komunizmui atsidavėliams, tokiems, kaip Simonai
tytei.

Ir dabar eikime prie, dar vieno pavyzdžio, kuriame autorė 
nori įtaigoti, kad Atlantai iš Klaipėdos išvežė maisto prie
varta, palikdami gyventojus badaujančius:

“Koks mūsų kraštelis dar turtingas, kiek dar galimą iš jo 
išsunkti! Atrodo, lyg mes privalome duoti Antantei kontribu
ciją, ... Ponas Steputaitis, mūsų dabartinis valdovas, tas di
rektorijos pirmininkas, taip ir sėdi pąs< prefektą, ... Juk 
reikia surinkti raguočių, kiaulių, kviečių... Laivai laųkja ne
kantraudami. ,. --.J ‘

—^Išbadėję, išblyškę žmonės stovi- ir žiūri, kaip.,fie nu-v 
į tukę- smakai nujoja jų kasdieninę duonelę. Ir ką jie gali ’ 
sakyti ir daryti, kai prieš juos laivų patrankų vamzdžiai at
sukti?” (p. 125-126) ,

čia jau grynas melas! Antantė iš Klaipėdos krašto prie
varta nepaėmė nei pusės grūdelio. Mūsų krašte karo metu ir 
po karo buvo maisto' perteklius. Ūkininkai jo mielai parduo
davo ir džiaugėsi, kad jis buvo už gerą valiutą eksportuoja
mas į užsienį. Tokiu teigimu ji nori pridengti maskolių g rai
šumą, kurie iš Klaipėdos kraštą už "kapeikas paima ne tik 
žemės ūkio produktus, bet ir žuvį, kurios mūsų laikais būdavo 
devynios gėrybės. ,

Autorė savo personažą gerokai nužemina. Vyrų daugu
mas yra girtuokliai, kurie iš Priekulės turgaus pareina “snu
kiu ardami”. Moterų yra apsčiai puspročių. Visi tiki prietarais 
ir Dievo žodis tėra ant liežuvio. Vaikai bėginėja nuplyšę, al
kani, išpūstais pilveliais. Vaidai ir barniai yra kasdieniai 
gyvenimo palydovai. Pkčiurnenė mušasi su seserim prie tėvo 
lavono. ,

Atrodo, kad Simonaitytė nesupranta, kad ji tekiu vaiz
davimu nuvertina savo motiną, savo gimines, kaimynus, vie
nu žodžiu — savo žmones. Mažąją Lietuvą ir — save. Simo
naitytė, vaizduodama Pikčiurnienę, atvaizdavo tik save. Ji 
pati yra ta Pikčiurnienė. i

Savd veikale “Pavasarių Audroj” autorė džiaugėsi Lie
tuvos prisikėlimu, pareiškė, kad “aš myliu, myliu, myliu Lie
tuvą” ir pristatė save, kad ji esanti “tautiškai susipratusi 
lietuvaitė”. Dabar, “Pikčiurnienėje”, Lietuvos vardas bėra 
šmeižimo objektu ir nepriklausomos Lietuvos vyriausybė, 
kuri jos liguistą gyvenimą lengvino 300 litų mėnesine pen
sija, yra piktai ir neteisingai perstatoma, štai, keli pavyzdžiai:

“Tiesus buvo (špartakistas) Bublys. Gyvenimas nė kiek 
nepasidarė saldesnis. O ta naujdji Lietuvos valdžia ėmė bau
ginti įvairiais įsakymais ir grasinimais: “Išimties stovis”, 
“Mirties bausmė”, (psl. 182) ,

“Lietuvos buržuazinė vyriausybė, įsitvirtindama Klaipė
dos krašte, pažadėjo...” (pusi. 194) ;

“Pirmasis Lietuvos buržuazinės valdžios darbas buvo iš
imties stovio įvedimas ir mirties bausmės paskelbimas..-.” 
(pusi. 194) r

(Bus daugiau)

Išvada: Stiprinkime savas as
menybes. Tada pajėgsime pildy
ti sveikatos nurodymus. Visus 
vaikus leiskime į Vaikų darže
lius, kur jie išmoks sveikai mai
tintis, pamilti airtimą ir naudin
gą darbą. Taip užsiauginsime Peoples Pharmacy, No. 1.

naujos gadynės žm'■ e.-.. . m<
sveikas valgis ir ; ėr nu bus 
malonumas, o ne našta, ’ ok ą 
dabar dažnas mūsų pensini kas 
neša.

Pasiskaityti: Joc Grard The

Kool-Aid’...On A Stick
MM) SOFT BRINK MIX

RrozenSuckers

Unsweetened Soft Drink Mix, 
enf ftwor 

2/3 oop sugar

Dissolve soft drink mix and 
sugar in water. Pour into 
pfcistit ice-cube trays or 
rmaM paper cups Freeze 
umB utmost BrK Insert 
wooden stick or spoon into 
each. Freeze until firm. 
Makes about 20.



HAMILTONAS, ONT., KANADA
Hamiltono SLA 72-osios kuopos pirmininko J. šarapnicko pasakyta 

kalba š.m. liepos 19 d. SLA gegužinėje, Paris, Oųt.

Didžiai gerb. vi-šnios ir svečiai, dėl Lietuvei laisvės, nes mes

Man tenka Hamilton SLA 
72-ęsios kuopos vardu pasvei
kinti jus, atvykusius į šią reikš
mingą SLA gegužinę. Ir SLA pre
zidentas Povilas Dargis iš JAV 
telefonu prašė jus visus Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje var
du pasveikinti.

Lietuvds himną pradedame 
giedoti šiais žodžiais: ’ “Lietuva 
tėvynė mūsų”. Taip, mes turi
me tik vieną tėvynę, kuri vadi
nasi Lietuva.

Žiauriajam sovietiniam komu
nizmui antrą kartą artinantis 
į 'mūsų gimtąjį kraštą Lietuvą, 
mes pasitraukėme į Vakarus. 
Kiti pasiliko gimtame krašte, 
kovojo prieš okupantą ir žuvo 
nelygioje kdvoje. Jie, sužeisti, 
prieš mirtį stengėsi įdėti į savo 
burną žiupsnį didvyrių Tautos 
žemės. Taip, jie žuvo didvyrio 
mirtimi, nes mūsų tėvynė Lietu
va ir yra vadinama didvyrių že- 
nlė. O ji mus įpareigoja iš praei
ties Lietuvos sūnų stiprybės 
semtis.

; Mums, gyvenantiems laisvame 
pasaulyje, nereikia eiti j mirties 
zoną, kovoti ir mirti partizano 
ar partizanės mirtimi, kaip kad 
mirė 40-50 tūkstančių geriausių 
Lietuvos sūnų ir dukrų, kovo
dami prieš-mūsų- gimtojo krašte 
(Šmp;axitą T- Sovietus, reikalau
dami Lietuvai ir lietuviams lais
vės. Lietuvio ir lietuvės ’ partiza- ’ 
ho-partizanės žuvusių dvasia yra 
gyva okupuotoje Lietuvoje ir 
šiandieną lietuvių ■ širdyse. Vie- 
fe’je ginklo, jie pasirinko leisti 
pogrindžio spaudą, kuri yra net 
tfž ginklą pavojingesnė ' griauti 
Sovietų imperiją.- 
t Per pogrindžio spaudą payerg 
tas lietuvis beldžiasi į mūsų šir- 
dis^žgyyeĮiančfų; iaisjramę^asaų- 
lyje, ir,-@i^isi.i šaukia: Gelhėki- 
t£, gelbėkite nuovSęviętų žiau
nos medžiaginės ir* dvasinės 
priespaudos! Jie .prašo ruošti de
monstracijas ir garsiai šaukti 
demonstracijose, reikalaujant, 
kad Sovietai pasitrėuktų iš Lie
tuvos ir leistų ; patiems lietu
viams tvarkyti savo krašto rei
kalus. šis ^pavergtų lietuvių 
šauksmo balsas yra stiprus ir 
kas nenori jd girdėti, tas yra pra
radęs šupratimą, ką reiškia mū- 
sų,himnozžo džiai — Lietuva tė- 
vyh®? ^vk!id0ri'iū’ žemė. 
Tačiau, jei. davo širdyje atšalo 
tėvynės meile, Lietuvos didvyrių 
žemės vardan netrukdyk dirban 
tiems dėl Lietuvos laisvės.
^/Lietuvos himno žodžiai — Lie- 
Itrva tėvynė mūsų, Tu didvyrių 
žemė — mus įpareigoja dirbti

esame jos vaikau
šiandien mes, tėvynės meilės ‘ 

skatinami, suvažiavome iš arti 
;r toli į šią gegužinę, pagerbti 
ir nulenkti savo galvas prieš pat- : 
fiotą lietuvį, ne su ginklu kovo- ; 
jusį, Let žodžiu, už Lietuvos j 
laisvę ir už tai Lietuvos okupan- j 
jo — Sdvielų enkavedistų buvo . 
Nužudytas. Tai buvo vienas iš žy- ■ 
miausių dvasiškių, Telšių vys- < 
Lupas Vincentas Bonsevičius, • 
kuris nenusileido okupantui ir j 
skelbė tiesos žedį iš sakyklos, Į 
Skiepydamas artimo meilę žmo- Į 
hėms. Už tai 1946 m. enkavsdis- j 
tų buvo areštuotas, o' 19/4/ m. j 
gausio mėn. buvo nuteistas imr- į 
lies bausme — sušaudant.
i Per tardymus vyskupas buvo j 
^iauriai mušamas, spardomas iki 
Sąmonės netekimo, enkavedis- 
■tams vis reikalaujant prisipa- į 
kinti partizanų veiklos rėmimu. į 
Kadangi vyskupas toks nebuvo; 
kr dirbtinai, nežiūrint žiaurių į 
jkankinimų, savęs kaltu neprisi- j 
ipažino ir, kaip vyskupas, reika- 
;iavd panaikinti bylą ir leisti pa- 
įgal Sovietų konstituciją netruk- 
‘deniai skelbti žmonėms tikėji- 
•mo doros tiesas, už tai buvo nu
teistas mirties bausme — su
šaudant.

Sovietų teisėjams paskelbus 
sprendimą ir pagal sufabrikuo
tus katlinimus nuteisus sušau-.j 
dyti, vysk. Vincentas Borisevi- 
čius ramiai laikėsi ir tyliai pa
sakė teisėjams: “Aš esu ne-.: 
kaltas”. j mo arba grace laikpta^piš,-kūris

Vienas iš teisėjų, suerzintas ■ tradiciniai būna ^ej^fiias dlę.- 
vyskupd ramumu, norėdamas jįjnas. j;s yra įsitikmę^.'kad-šta- 
dar labiau įžeisti, tarė: “Matai, į 'oas pasiūlys dau^iaū,- negu tik 
pirmiau gerai gyvenai, visi tave j pratęsti pasigailėjinib laikotarpį, 
gerbė, manei, kad esi galingas. ] Tačiau tai yra tilt jo asmeniška 
Dabar matai, kad mes esame nu- r 
galėtpjai”. Tada vyskupas, ra-, 
miū ’’balsu atšaLė: “Tu dabar 
nugalėjai, bet tavo pergalė yra 
trumpa. Ateitis yra mano. Kris
tus nugalės. Nugalės ir mano, 
tėvynė Lietuva”.

Hamiltono SLA 72-oji kuopa 
šiais• rištais-ir suruošė šią gegtv 
žinę' velioniui/vyskupui Vincen-vį gvs^ės ,^rtus 
tai Borisevičim pagerbti ir jo | 
vardo įamžinimui Kanados Lie^ , 
tuvių Fonde. Jis priklauso Lie
tuvių didvyrių gretoms, kovoju
sių už Lietuvos ir lietuvių lais-' 
vę, nes jis už tai paaukojo savo 
brangiausią turtą gyvybe.

Dabar prašau visus susikaupti 
ir pagerbti velionį tylos minute. 
Šią minutę kiekvienas padaryki
me savo širdyje intenciją — 
“Mano jėgos ir darbai Tau, pa
vergta tėvyne Lietuva”.

Tikėkime į velionio vyskupo

SUKAS ŠILEIKIS “TILTAS” (Aliejus)

BALTIEJI RŪMAI PANEIGĖ 
LENGVATAS ORO K0NTR0LIERL4MS

ATRODO, KAD PAREIGŪNŲ NUOMONĖS YRA SKIR
TINGOS DĖL PRIĖMIMO ATGAL TARNYBON

WASHINGTON, D.C.— Penk
tadienį Darbo sekretorius Ray
mond J. Donovan kalbėjo Mis
sissippi Generalinių kontrakto- 
ri draugijos nariams, susirinku
siems konferencijai Biloxi mies-j

• te. Jis pareiškė, kad prez. Rea- 
ganas ir jo štabas nori sudaryti 
planą, kurio sąlygos leistų su
grįžti į darbą didėsiįam^lėktn^ 
vų trafko kontrolieriU"-'Skajiciui._ 
Galėtu būti pratestas^t^^aSŠi-'

numonė, be jokių konkrečių, 
duomenų. Tai bįįvo tani$šfikrą.

■atvanga rugpiūči<i.'3.d. Ąutrūku.- 
. sioms deryboms i ’i^pra?dėtam 
streikui. /' j

Betgi Baltieji Rūmai savo po
zicijos nekeičia

J. GIRDŽIūNJ

BUVUSIO KAREIVIO ODISĖJA
(Tęsinys;

19-15 m., prieš Velykas, penk
tadienį, apie 3 valandą po pie
tų artilerijos sviedinys sužeidė 

i r'an e ir aš atsibudau tvarstoma- 
• jam? punkte. Iš tvarstomoje 
■ punkto, naktį, mažu laiveliu nu- 
i vožė i jūroj stovinti didelį lai

vą, nes uostai buvo sudaužyti 
ir laivai negalėjo priplaukti prie 
kranto. Sužeistųjų laivas buvo 
šauksmų, dejonių ir klaikumos 
laivas. Aš pats buvau sužeistas, 
bet baugu buvo žiūrėti į šudras 
Lytus, suplėšytus, be rankų, be 
kojų, be akių, su veidais kaip 
rėčiais karius ir klausytis jų

g MARU A NOREIKIENž i
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Lietuvių stovykla sukilo: rinko 
parašus, vaikštinėjo į danų įstai
gas ir įtikino juos; kad-nežiū-’ 
rint kaip bus, bet mes lietuvai
čių rusams neduosime, ūkio rei-< 
kalams danai gali imti, bet ru
sams nei vienos neduosime. Da
nai su lietuvių pasipriešinimu 
sutiko ir lietuvaičių nebereika- 
lavo.

Prasidėjo skirstymas į darbus. 
Aš nuo darbų buvau atleistas. 
Susiradau pats viename garaže 
darbą- Jo savininkas buvo labai 
geras ir malonus žmogus. Pas jį 
dirbo ir kitų tautybių darbinin
kai, bet mane išskirsdavo. Nie
kam nematant įspaųsdavo į ran- 
ką sumuštinį ar šiaip kai ką at
nešdavo. Kai kada pakviesdavo 
ir pietų.

Rusai, papratę braidyti po žmo 
nių kraują, nenurimo. Jie ėmė 
reikalauti, kad jiems atiduotų 
pabaltiečius. Raudonasis kryžius 
iš Danijos mus išvežė į Vokieti
ją ir patalpino Muenstęrio be- 
laisvių stovykloj. Po trijų savai
čių iš tos stovyklos išvežė į Gros 
senbrode latvių esesininkų ,.>sto- 

į vykią. Iš latvių esesininkų- sto
vyklos, padedant lietuviui- —• 
Lubiko karo komendantui, išsi- 
krapštėme ir mus išskirstė j .-lie
tuvių stovyklas. Aš išvykau į 
Spakenbergo lietuvių stovyklą, 
o š lietuvių stovyklos emigravau 
į Angliją;

Taip papasakojo pašauktas 
1940. III. 1, Nepriklausomos Lie
tuvos kariuomenėn karinei’ prie
volei atlikti, karys.

Iš laivo mus perkėlė į trau
kinį-kel4ą ir išyežė į Daniją. Nu 
vežę į Daniją patalpino Randers 
miesto kino teatro slėje, kuri 
buvo skirta sužeistiesiems. Po
licija iš vokiečių atėmė viską, 
ką tik jie turėjo, bet nelietė už- 

tačiau, Solidarumo! šiemečių. Po keleto dienų užsie- 
Lnant streikais, pake- Į mečius atskyrė nuo vokiečių ir 

‘išvežė į Aalborgo miesto .ligoni-: 
nę.

Nežiūrint, kad danai buvo la
bai nukentėję per vokiečių oku
paciją, bet į ligoninę nešė mais
tą ir šelpė vokiečius ir užsienie
čius; ypatingai globojo užsienie- 

r i čius. Danai sakydavo, kad • tas 
i 1 kareivėlis nekaltas, nes jeigu jį

tadienį pakelti duonai kainą ke
turgubai, tačiau, 
unijai grasin
limą atidėjo visai savaitei ir pa
žadėjo dėl pakėlimo tartis su 
unijos vadais.

Kaip žinoma, 1956 ir 1970 me. 
tais dėl maisto pabrangimo ir jo 
stokos kilo kruvini maištai. Da
bar planuojama duoti tik po 6.5 į c 
svaro mėsos ar jos gaminių per 
mėnesį kiekvienam gyventojui.

duoti bet kokių lengvatų atleis
tiems kontrolieriams. Spaudos 
sekretoriaus pavaduotojas Larry 
Speakes pareiškė, kad jis, ry
šium su Darbo sekretoriaus R< 
Donovan pareiškimu, kalbėjo su

k prez. Pveaganu. Jis yra nusista
tęs kontrolieriams jokių lengva
tų, nė naujų sąlygų neduoti.

■ Pasigailėjimo laikotarpis jau yra 
praėj^sAir -įjis nebus praligintąs. 
Atleistieji kontrolieriai, gayę at- 
leižimo. prąneŠŽmus, laike 7 die
nų įgalėjo pdduoti pareiškimus 
dėl grįžimo į darbą-

Švelninančių aplinkybių taip 
pat ieško Transportacijos sekre
torius Drew Lewis.
- Darbo sekretoriaus Donovan 
Raudos pareigūnas ‘ Earl Cox 
pareiškė, kad sekretoriaus pa-

s-rėiškintaš ’buvo*; neteisingai in- publikoje esančios pinigų kalyk-į 
terpretuotas ir cituotas. Jis sakė, 
kad Baltieji Rūmai galėtų pa-,

moji D. Lietuves Kunigaikštys
tės monetų kalykla Kaune.

e 1683 metų pabaigoje Dan
cigo pirklys Georg F. Hornas 
įrengė Kaune Didž. Lietuvos Ku
nigaikštystės monetų kalyklą, j 

rJoje? buvo kalami Lietuvos-Len-! 
kijos valstybei variniai šilingai. 
Tų varinių pinigėlių visoje jung
tinėje respublikoje buvo išleista 
milijoninės sumos, bet jie nie
kuo nepagerino ekonominės pa
dėties. Tai matydamas, anuome
tinis valdovas Jenas Kazimieras 
Vaza 1666 m. gruodžio 28 d. iš-

i leido Įsakymą, kad visos res:

_ Taip baigė savo dienas ir pir-
ir nesirengia [ žiūrėti į kokiu nors būdu pra

___________ __________ . \ - ■ - ' ■

Vincento Borisevičiaus prana- 
ūsų 

pergalė yra laikina. Ateitis yra 
mano. Kristus nugalės. Nugalės 
ir mano tėvynė Lietuva.”

' Tikėkime į Lietuvos laisvę ir, 
pagal išgales, darbu ir auka pa
remkime pastangas Lietuvos 
laisvės idėjai ugdyti. Tiesa nuga
lės melą. O Lietuva -— Lietuva 
tėvynė mūsų, Tu didvyrių žemė. 
Tu po žiaurių kančių būsi vėl 
laisva 1

tęstą pasigailėjimo laikotarpį.
Kontrolierių unijos pareigūnai 

yra patenkinti Donovan pareiš
kimu, kuris duoda vilčių grįžti 
į darbą. Jų kalbėtojas David 
Trick Washingtone pareiškė, kad 
unija nori grįžti prie derybų sta
lo ir jas užbaigti laike 48 valan
dų. gi kontrolieriai galėtų pilnai 
grįžti i darbą laike trijų dienų.

LENKIJOS VALDŽIA ATIDĖJO 
KAINŲ KĖLIMĄ DUONAI

Lenkijos valdžia numatė penk-

© Lietuvos kariuomenės kiek
vienas pulkas ar didesnė atskira 
dalis turėjo savo kapelionus, ku
rie tvarkė tikybinius reikalus. 
Paprastai kapelionų pareigoms j 
eiti buvo skiriami su kariuome
nės gyvenimu susipažinę kuni
gai. Bet tenka priminti, kad Lie
tuvos kariuomenė turėjo net ir 
savo vyskupą. Tai vyskupas T. 
Matulic'nis, kuris 1940 metais 
buvo paskirtas vyriausiuoju Lie
tuvos kariuomenės kapelionu.

varo, tai jis turi eiti. 7 v
Man operaciją darė du bro

liai daktarai Baltrušaičiai. Jie 
gydė ir prižiūrėjo’ daug lietuvių.. 
Paslaugi gailestingoji sesuo bu
vo klaipėdietė. Kembytė. Pasku
tinę, šeštą operaciją darė vienas 
danų profesorius.

Danija gražus kraštas ir žmo
nės labai geri. Danijoj mane su
gydė ir joje sulaukiau karo pa
baigą. Danijos ūkis gražiai-sut
varkytas; ganyklos elektralizuo 

_ į tos ir karvių neriša. Karvės taip 
J išmokytos; kad iš ganyklos ir 

J į ganyklą eina po dvi susirikia- 
keli0 PusėJ’ Pas- 

Į kui ūkininką. Pirmasis eina ūki 
} ninkas, po jo vyriausioji karvė, 

o po jos po dvi susirikiavusios 
ar surikiuotos, eina kitos kar
vės.

Iš ligoninės mane nuvežė į 
lietuvių stovyklą Nymindegabes 
mieste. Stovykloj nemažai buvo 
lietuvių. Stovyklą tvarkė komi
tetas. Buvo įsteiga mokykla. 
Ruošdavo minėjimus ir paren- 

: gimus. Rusai buvo užėmę danų 
Bombom salą ir pareikalavo iš 
danų penkiasdešimt lietuvaičių, toją” Kochą

PETENKOFERISIR CHOLERA

Vokiečių medikas Petenkoferis 
(.1818-1901) nepripažino mokslo 
apie mikrobų sukeliamas ligas 
ir smarkiai ginčijosi su Robertu 
Kochu. Kai pastarasis atrado 
choleros bacilas, Petenkoferis 
nusprendė įrodyti, kad jo's netu
ri nieko bendra su liga. Jis . pa
rašė : Kochui laišką, prašydamas 
atsiųsti choleros bacilų. Gavęs 
jų visą mėgintuvėlį, didžiausiai 
asistentų nuostabai, užsivertė jį 
ir išgėrė.

— Pažiūrėsime, ar gausiu da
bar cholerą! — glostydamas ilgą 
barzdą, ironiškai sušuko Peten
koferis. • / !■■ 1 1 .

Iki šiol tebėra mįslė, ko’dėl jis 
nesusirgo. Užtat-jis galutinai įsi
tikino, jog visiems laikams nu
galėjo garsųjį “mikrobų medžio-

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS

Inž. LIUDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA,

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti.

Kaina $25. Kieti viršeliai. Paštas $2.

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

• 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. Rykštelės 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 nedainuojant 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim^ 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja ?2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikdtarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už 52.

• 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 
vitovardžių pavadinimai ir jų vertiniai J vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusL knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M.

• 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, nesupta t- 
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik m 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teisei. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimai. 200 psL knygoje yra ’40 sąmojingų novelių. Kaina F2.

«< Knygos gaunamos Naujienai, So. Halsted St, Chlciga,

3 — Naujienos, Chicago, 8, HL Tuesday, August 25, 1981
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Lenkijos dilema
Lenkijos įvykiai vėl pasuko skirtingu keliu. Su ne

kantrumu lenkų tauta laukė Lenkijos kompartijos nepa
prasto Kongreso, kuriame turėjo būti išrinkta nauja va
dovybė, sugebanti išspręsti degančias Lenkijos vidaus 
problemas. Rinkimų rezultatai buvo tikrai netikėtini, nes 
pirmą kartą renkant slaptu balsavimu Centrinį komitetą 
ir Politbiuro narius, buvo išrinkti 90% nauji kandidatai, 
jų tarpe 20% kilusių iš Solidarumo veikėjų tarpo.

Atrodė, kad po tokių rinkimų bus sudaryta nauja 
tvirta Lenkijos vyriausybė, kuri, įgavusi platų pritarimą 
tautoje, veikdama sutartinai su Solidarumo unijų fede
racija ir Lenkijos Katalikų Bažnyčia, pradės plataus 
masto reformas, kad išbristų iš susidariusių sunkumų.

Tuo tarpu Kongreso delegatai ir visa lenkų tauta 
išgirdo kietu tonu pasakytas naujai perrinktų kompar
tijos boso St. Kanics ir premjero V. Jaruzelskio kalbas, 
kuriose buvo pagrasinta imtis griežtų priemonių prieš 
streikų ir neramumų kėlėjus, įsipareigota sustiprinti ko
vą prieš socializmo priešus, pasisakyta už pilną ištiki
mybę Varšuvos paktui ir Maskvai, nutarta vidutiniai pa
trigubinti maisto kainas, bet nieko nepasakyta apie lau
kiamas reformas.

Nenuostabu, kad pasibaigus Kongreso posėdžiams 
visame krašte pasipylė protesto demonstracijos prieš vy
riausybės kainų kėlimą, mėsos davinio sumažinimą ir 
bendrai prieš visų kitų prekių kainų kėlimą. Šiuo sykiu 
vyriausybė ir partija išvystė piktą kampaniją per visas 
žinių tarnybas prieš Solidarumo federaciją, kuriai pri
metė atsakomybę už visą .sukeltą suirutę krašte, dėl ko 
kenčią dirbantieji. Pasigirdo partijos aštrūs užmetimai, 
kad Solidarumas pasisavino sau politinės partijos teises 
ir siekia per streikus ir neramumus sugriauti komunis
tinę santvarką ir perimti valdžią į savo rankas.

Vietoj laukto visų Lenkijos veiksnių sutarimo, koks 
buvo susidaręs Sovietų invazijos grėsmės akivaizdoje, 
dabar vėl atsinaujino vidujinės kovos, visai kita linkme 
pasukusios Lenkijos įvykius. Tokioje susidariusioje situa
cijoje, atžymint metines Dancige susirinko Solidarumo 
federacijos atstovai aptarti susidariusią padėtį.

Šiame suvažiavime Lech Valensa savo kalboje pa
reiškė, kad “Mes nesiekiame paimti Valdžios it bet ko, 
ar tapti politine partija... Mūsų tikslas yra tarnauti 
tautai”. Bet tolimesnėje kalbos dalyje Valensa jau ki
taip kalbėjo: “Mes turime uniją pasukti skirtingu keliu, 
nukrypstant nuo grynai profesinių reikalų, jei norime j 
pagerinti ekonominę padėtį krašte, nes kitaip valdžios 
autoritetai, Solidarumas ir asmeniškai aš, prarasime 
pasitikėjimą tautoje” (Sun Times, 81.VIII.15).

Vienok Solidarumo suvažiavimas, išklausęs L. Va
lensos kalbos ir prisilaikant jo patarimų, nutarė sustab
dyti visame krašte streikus ir protesto demonstracijas iki 
ateinančio Solidarumo suvažiavimo, išskyrus numatytą 
dviejų dienų streiką prieš spaudą. Ten pat buvo nutarta 
kreiptis į arkivysk. J. Glempą, kad tarpininkautų tarp 
valdžios organų ir Solidarumo, išaiškintų kilusius anta
gonizmus ir surastų bendrą kalbą Lenkijos problemoms 
spręsti.

Nežinia, demonstratyviai ar pripuolamai, tai pačiai 
rugpiūčio 14 dienai St. Kania ir V. Jaruzelski buvo iš
kviesti L. Brežnevo į Krymą “draugiškam pasitarimui, 
kaip atstatyti tvarką ir rimtį Lenkijoje”. Iš Krymo abu 
vadovai parvežė užtikrinimą, kad Sovietai ir toliau rems 
materialiai ir politiniai Lenkijos komunistų partiją, kuri 
turi atgauti pilną krašto kontrolę. Taip pat buvo pra
nešta, kad rugsėjo 4 d. prasidės dideli Sovietų ir lenkų 
kariuomenių bendri manevrai.

Įvertindami šią naujai susidarančią situaciją Lenki
joje, Vakarų stebėtojai ir komentatoriai prieina išvados, 
kad vidujinė konfrontacija tarp darbininkų ir valdžios 
organų yra neišvengiama, nežiūrint kaip kantriai ir nuo
laidžiai laikysis Solidarumas, Lenkijos Bažnyčia ir pats 
Lech Valensa. Artėja lietingas ruduo ir šalta žiema, kada 
stovėjimas ilgose eilėse taps nepakenčiamas išalkusioms 
masėms. Tas sukels spontaniškus protestus ar net des
peratišką sukilimą. 1

Niekas negali pilnumoje numatyti, kuria kryptimi 
toliau seks . Lenkijąs įvykiai, ir kaip ateityje reaguos 
Sovietų Sąjunga ar Vakarų demokratijos. Įvykių stebė
tojai ir reporteriai savo pranešimuose yra gan pesimis
tiški, nes pati lenkų tauta, mirus kard. Višinskiu!, neteko 
tikro autoriteto ir vado, kuris kritiškame momente ga
lėtų paveikti lenkų tautą, kad išvengus artėjančios ka
tastrofos.

Svarbu žinoti, kaip Vakarų demokratijos, ir ypačiai 
Amerika,’ yra apsisprendusios veikti Lenkijos krizės 
metu. Pagal prezidento Reagano konservatyvią pasaulė-;, 
žiūrą, Lenkijos krizė įrodo satelitinės imperijos byrėjimą 
ir paties komunizmo artėjantį žlugimą. Praeityje, libera
linio nusistatymo Vakarų demokratijos tokiais atvejais 
ateidavo Lenkijai su stambia finansine ir technologine 
pagalba, kaip tai būta Gomulkos ir vėliau Giereko laikais »

Dabartiniu atveju respublikonų administracija yrs 
apsisprendusi neateiti Lenkijai su stambia pagalba, nes 
tuomi būtų sustabdytas satelitinės imperijos byrėjimas ir 
sovietinio komunizmo artėjantis x žlugimas. Amerika 
anksčiau buvo suteikusi Lenkijai kreditą užpirkti 7-8 mi
lijonus tonų grūdų. Papildomai perleido beveik veltui 
400.000 tonų kukurūzų vištoms lesinti. Be to, katalikų 
Caritas šalpos organizacija išprašė iš valdžios labai že
momis kainomis tam tikrą kiekį kondensuoto maisto iš 
Amerikos sandėlių.

Žiūrint grynai ekonominiu požiūriu, paskelbus Len
kijai bankrotą, numatytus kreditus reiktų atšaukti, nes 
nėra garantijos, kad bus ateityje atmokėti. Vienok gry-

K. Augius (Iliustracija)

VL. BAKŪNAS

PASTABOS IŠ TOLO
PUIKI ŠAULIŲ GEGUŽINĖ - PIKNIKAS

Rugpiūčio 16 d., sekmadienį, 
Pacifiko vandenyno vėsiame 
krante, ištaigingoje J. ir E. Sin
kių rezidencijos sodyboje Santa 
Monikoje įvyko labai gerai pra
ėjęs Los Angeles šaulių Juozo 
Daumanto kuopos piknikas, ku
riame dalyvavo net dvigubai 
daugiau svečių, negu šaulių pik
nike pernai. Kaip ir paprastai, 
šaulių-moterų buvo paruošti, ge
ri pietūs, veikė įprastinis baras, 
taip pat dovanų laimingais nu
meriais paskii’stymo ątalas ir kt: 
Vien tik nuo dovanų stalo gauta 
*‘grynų” virš 200 dol., nekalbant 
jau apie likusius “grynais” už 
pietūs ir baro pajamas.
- Stebint publiką — ji buvo tik
rai “marga”, nes galėjai matyti 
daug žinomų asmenų lietuviškai 
visuomeniniame gyvenime. Bu-

vo buv. Amerikos Lietuvių Tau
tinės S-gbs pirmininkas A. Ma
žeika su žmona — Kalifornijos 
lietuvių respublikonų pasižymė
jusia veikėja; taip pat piknike 
buvo' net iš Yucaipos (80 mylių 
nuo Los Angeles) atvykęs buvęs 
Tautinės S-gos vicepirmininkas 
Jonas Mockus su žmona, ALTo 
skyr. pirmininkas F. Masaitis, 

..BALFo skyr. pirmininkas V. Pa
žiūra, Santa Monikos -Lietuvių 
klubo pirmininkė dr/ V. Raiilk 
naitienė, vicepirmininkai A. Mar
kevičius ir S. Kvečas, Radijo 
klubo' pirmininkė D. Kaškeliehė, 
Jaunimo ansamblio “Spindulys” 
vadovė O. Razutienė, buv. Žur
nalistų S-gos pirmininkas prof. 
J. Kuprionis, skautų brolijos 
vyr. skautininkas inž-. Vyt. Vidu
jinis, buv. Radijo klubo pirm. J.

nai humanitariniais sumetimais Amerika ištiesė pagal 
bos ranką badaujantiems lenkams, tačiau griežtai atsi
sako nuo komunistinės santvarkos rėmimo ir jos sugriau
tos ūkinės sistemos atstatymo.

Tolygiai Reagano administracija dar kartą patvir
tino, kad Amerika, kaip ir Vakarų Europos demokrati
jos, nemano militariniai įsivelti, prasidėjus Sovietų inva
zijai ir sprogus vidaus sukilimui. Tuo atveju būtų pri
taikytos griežtos ūkinės, politinės ir diplomatinės sank
cijos Sovietų Sąjungai ir jos satelitams, bet ne militari- 
nėš, kad išvengus Trečiojo pasaulinio karo.

Kaip matome, Lenkijos padėtis yra sunki ir kritiška, 
iš kurios bus sunku pačiai lenkų tautai surasti išeitį, nes 
išaugę .nauji vidujiniai priešingumai tarp valdančios ko
munistinės partijos ir Solidarumo sugriovė ankstyvesnius 
planus pertvarkyti Lenkijos ekonominį ir socialinį gyve
nimą, kad ir Jugoslavijos ar Vengrijos pavyzdžiu.

Mitkus, pottos-žurnalistas Alf. 
Giedraitis, A. Devenienė, M. 
Lenibertienė ir daug kitų visuo
menėje ž.ncmų žmonių. Iš retų
jų svečių reikia paminėti patį to- 
umiausių — tai svečią net iš 
Washington, D. C. — istorikų 
Vincą Trumpą, kuris šiuo laiku 
čia buvo atvykęs trumpų atos
togų.

Visų žymių ar žymesnių sve
čių čia nesiimu išvardinti, nes 
sus.darytų labai ilgas sąrašas, 
pailiustravau pikniko svečius tik 
keliomis žinomomis pavardėmis, 
iš kc' būių galima pasidaryti iš
vadą, kad šaulių veiklą čia re
mia visokių pažiūrų ir sluoksnių 
lietuviškoji visuomenė, šauliai 
čia dirba svarų kultūrinį darbą 
ir dėl to vlsuomrnės parama yra 
daugiau negu sveikintina. Kuo 
pos vaidybą šiuo metu sudaro’: 
pirmininkas inž. J. Ruokis, vice- 
pirm. J. Dženkaitis, sekr. VI. 
Račius, ižd. J. Avižienis, moterų 
vadovė — Judita Paškauskienė.

Kuopos pirm. Juozas Ruokis 
turėjo gero pagrindo gerai nuo
taikai, matydamas tokį gerą 
pikniko pasisekimą. Tai viena. 
Antra — kaip kuopos vadovą 
džiugino ir ta aplinkybė, kad pik
niko proga į šaulių eiles įstojo 
ar pasižadėjo įstoti keli nauji 
nariai, kurių tarpe net ir plačiai 
savo paslaugumu lietuviškoms 
organizacijoms išgarsėję J. ir E. 
Sinkiai, kurių sodyboje vyksta 
lietuviški piknikai, kuriems Sin
kiai nupirkdami stalus ir kėdes 
yra išleidę net tris tūkstančius 
dolerių — neminint kitokių pa
slaugų. Kas nesidžiaugtų, Sin
kius ’turėdamas savo organizaci
jos narių eilėse! Sėkmės .Los 
Angeles šauliams. ' :

Sekantis lietuvių piknikas J. 
ir E. Sinkių sodyboje bus BIRLA 
TIEČIŲ rengiamas rugsėjo mėn. 
6 d., sekmadienį, 1 vai. Birutie- 
čių Los Angeles skyriaus valdy
boje šiuo metu yra: pirmininkė
— Albertina Milienėj vicepirm.
— Alfonsą Pažiūriėnė, sekreto
rė — Monika Gasparonienė, iž
dininkė — Elena Pažėrienė, 
narė — Filomena Galdikienė, 
korespondentė — Rūta Šakienė.

Paminėjus Rūtą Šakienę, kuri 
yra Tautinės S-gos Los Angeles 
skyriaus pirmininkė ,o taip pat 
ALTo valdybos sekretorė, noriu 
pastebėti, kad dėl jos vyro sun
kios ir sudėtingos širdies opera
cijos — ji pastaruoju laiku nie
kur negalėjo dalyvauti, besirū
pindama ligoniu, ko’l buvo ligo
ninėje, o dabar rūpestingai glo
boja savo vyrą Petrą Saką jau 
namie, kur jis pamažu taisosi ir 
sveiksta. Linkėjimai Petrui Sa
ku! ištvermės ir kantrybės po 
tokios operacijos,, pamažu grįž
tant į sveikatą ir gyvenimą. Ži
nau ką sakau ir ko Petrui linkiu,

(Nukelta į penktą puslapį)
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LIETUVOS SOVIETIZACIJA 
1940-1941 m.

(Tęsinys)

Juos galima suskirstyti į dvi rūšis: iš vienos pu
sės peikimas ir net smerkimas viso, kas buvo Ne
priklausomoje Lietuvos Respublikoje, kurios ne
gailestingoji “kritika” piešia karikatūrinį visokių 
nuodėmių ir blogybių • vaizdą, iš antrosios — be 
saiko idealizuojami Sovietai, į kuriuos įsijungus 
būsiąs pagaliau laiduotas tikras Lietuvos “suve
renumas”, tikras ūkio pakilimas, tikras tautinės 
kultūros žydėjimas, visiškas medžiaginių ir dva- 
sinių.liaudies jėgų išaugimas...

Kitaip sakant — Lietuvos respublikoje buvęs 
pragaras, Lietuvos Socialistinėje Tarybų Res
publikoje Sovietų Sąjungos sąstate būsiąs tobu
las, laimingas rojus. Žinoma, tą nepakenčiamą 
pragarišką Lietuvos praeitį sugriovusi pati Lie
tuvos liaudis, ir šią laimingą Lietuvos ateitį Liau
dies seimas kuriąs Lietuvos liaudies įstatymu; 
esą, “klausydamas liaudies valios”, Liaudies sei
mas nutaręs prašyti Sovietų Sąjungą priimti so
cialistinę tarybų Lietuvą į savo sąstatą.

šiomis dviem deklaracijomis Liaudies seimas 
:vyKdė tai, kis sudalė birželio mėn. Sovietų žygio 
į Lietuvą pacn esmę. Tai yra teisinis ne pačios 
Lietuvos socielir/ų jėgų santykiavimo, ne jos 
“Lmj’dies valius

darinys. Padarinys, kuris glūdėjo pačiame žygyje, 
j kuris Sovietų politikos sumanytas ir tiksliai igy- i
vendintas. Visa, kas nuo 1940 metų birželio mėh.
14 d. iki tų pat metų liepos mėn. 21 d. vyko -Lie
tuvoje, tai buvo tiktai šios Sovietų — jėgų spau
dimu pagrįstos jų politikos inscenizavimas, stii 
generis politinio teatro vaidinimas. $io insceniza
vimo žymiausias sąmoningas veikėjas buvo Lietu
vos kompartija, režisorius — Sovietų Sąjungos 
užsienio reikalų komisaro pavaduotojas Dekano
zovas, jo padėjėjas — Sovietų atstovas Lietuvai 
N. G. Pozniakovas, V. Molotovui ir pačiam J. Vi i 
Stalinui vadovaujant; artistais bei statistais bu
vo Liaudies vyriausybė ir Liaudies seimas. Liau
dies seimo 1940 metų liepos mėn. 21 d. deklaraci
jos — tai buvo Sovietų karinio žygio į Lietuvą 
vaisius, tai buvo tikras negailestingas mažoms 
tautoms Sovietų gana žiaurios politikos derlius. 
Lietuva, Lietuvos liaudis —- jokio sprendžiamo 
vaidmens čia nevaidino; ji stebėjo įvykius, nega
lėdama pajudėti, paraližiuota svetimus karinės 
bei politinės jėgos ir jos sąmoningų ir nesąmonin
gų, kartais naivių, agentų jai uždėtų pančių; ta
čiau viskas buvo svetimųjų rusų daroma jos var
du: jos vardu kalbėjo ir veikė Liaudies vyriau
sybė, jos vardu buvo organizuojami mitingai, 
eisenos ir demonstracijos; jos vardu buvo de
monstruojami visokie plakatai, jos vardu buvo 
rašomi straipsniai, jos vardu rėkė mitinginiai 
oratoriai bei agitatoriai, jos vardu buvo skiria-

bet Sovietų žygio j Lietuva pa- ' mas Liaudies seimo sąstatas, jos vardu tasai sei-

mas pasivadino ir jos vardu išleido dvi liepos 
mėh. 22 d. deklaracijas, uždėjusias pagaliau taš
kus ant raidės I.

Visur jautėsi galingoji rusų bolševikinė ran
ka, J. V. Stalinui ir jo padėjėjams vadovaujant, 
bet atliekama buvo Lietuvos liaudies vardu. Ko
kia likimo ironija I Puikiai medžiagiškai ir kultū
riškai augusi lietuvių tauta svetimųjų buvo be- 
gėdškai pažeminta, išniekinta, sunaikinta jos pa
čios liaudies vardu...

Tai, kas šioje inscenizacijoje vyko Lietuvoje, 
lygiai taip pat, tuo pačiu šablonu, tais pačiais šū
kiais, vyko iš karto visame Pabaltijyje — Latvi
joje ir Estijoje. Tas vyks visur kitur pasaulyje, 
kur tik karinė ir politinė Sovietų jėga įsigalės. 
Nepasirūpinta nė kiek paįvairinti vaidinimas. Tik 
Latvijoje vietoje Dekanozovo visa tvarkė visiems 
žinomas Višinskis ir 1.1. Lygiai Lietuvoje, lygiai 
Latvijoje ir Estijoje tuo pačiu laiku — tą pačią 
dieną ir het valandą — buvo paskelbti Liaudies 
seimo rinkimai — tą pačią liepos mėn. 14 d., tuo 
pačiu šablonu “rinkimai” įvyko, tą pačią liepos 
mėn. 21 d. trijų Pabaltijo respublikų jų pačių sos
tinėse “Liaudies seimai” susirinko ir vienbalsiai 
tą patį savo valstybės “pertvarkymą” į socialis
tinę tarybų respubliką ir jos įjungimą į Sovietų 
Sąjungos sąstatą yra nutarę. Visame Pabaltijyje 
derlius iš karto buvo nuimtas. Tai buvo Raudo
nosios Armijos karinės pajėgos, smurto ir negir
dėtos Kremliaus valdovų klastos derlius. Dar ir 
šiandien šios brutalios jėgos nęria baisųjį tinklą

ne vienai pasaulio tautai ir valstybei paglemžti. 
Sapienti sat I

Trys “Liaudies seimo” darbo dienos (liepos | 
mėn. 21—23 d.d.) greit prabėgo. Tai formaliai tei- ; 
sinio Lietuvos valstybingumo likvidavimo dienos. 
Pirmajai deklaracijai, skelbiančiai Lietuvos So
cialistinę Tarybų Respubliką, įgyvendinti Liau
dies seimas išrinko iš savo tarpo komisiją, turin
čią paruošti šios naujos “respublikos konstituci
ją”. šioš komisijos darbas nebuvo painus: nors 
ši “respublika” buvo nauja,. tačiau konstitucijos 
“naujos” jai projektuoti iš tikrųjų nereikėjo: pa
vyzdys ir šablonas buvo gatavas — tai buvo try
lika, trylikos tokių pat “respublikų” Sovietų Są- I 
jungoje “konstitucijų”. Antrajai deklaracijai, 
prašančiai Sovietų Sąjuhgą priimti Lietuvą į jos I 
sąstatą, įgyvendinti Liaudies seimas išrinko iš ! 
savo tarpo delegaciją, turinčią vykti į Sovietus, I 
tai į Lietuvos metropolijos sostinę, Maskvą, pa
remti Sovietų Aukščiausioje taryboje šį prašymą.

Po to Liaudies seimas priėmė dar dvi dekla
racijas — apie visos žemės Lietuvoje nacionaliza- I 
vimą ir apie bankų bei stambiosios pramonės 

| nacionalizavimą — priėmė kelias delegacijas, iš
klausė įvairių kalbų, lydimų ovacijų, ir priėmė 
tris Sveikinimo telegramas: draugui J. V. Stali
nui, draugui V. Molotovui ir draugui I. Kalininui.

(Bus d.nugiau)

1 — Naujienos, Chicago. III. Tuesday, August 25, 1981
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“Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Programoc vadi ja

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

(Although only fivs 
PERCE NT OF THE PHY- t 
SICIAN POPULATION# 
D.O/S PROVIDE TOTAL 

(I+EALTH CARE PDR MORff į 
/THAN TEN PERCENT OF £ 
| THE PUBLIC, SOME 201
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PATS SKAITYK 1R DAP KI- | 
TUS PARAGINK SKAITYTI i J 
DIENRAŠTI “NAUJIENOS” |

HEI^fOUR HEART FUND
* t L.Ą, ';4 *- _ y

įHEART

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietais 
vlriehais įrištą knygą apie šventąjį Raštą. Pirmi atėjusieji 
į Naujienas galės gauįi: 1) “Amžių planą”, 374 psl., vardų 
rodyklės, arba 2) “Kasdieninė dangiškoji njana”, 200 psl., 
kasdieniniai pamokymai, arba 3) “Laikas prisiartino”, 358 
puslapių.

Knygas veltui gaus pirmi atėjusieji. Kas norės daugiau 
šios rūšies knygų, tai prašoma kreiptis į:

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI 
5421 So. Mozart Avenue, 
Chicago, IL 60632

' V D APGIS 

*svr>wnjAF '•» rMimsaaAs 
Co^trwrdf. kiinlba*

•W « D4 WrHrtcttMter. K,
’AT 4NTWS- w—s d.rhn dieuntni* ir 
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PASTABOS IŠ TOLO
A įkelta iš 4 psl.

nas aš p ils lc-ius ‘‘kryžiaus ke
lius” prieš iris metus esu išėjęs.

5K 7K

MARIJAI DUOBIENEI
. 104 METAI

$ r

■ i
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Rugpiūčio 15 d. Westchester 
(Los Angeles priemiestis) gyve
nanti Marija Duobienė atšventė 
savo 104-ąjį gimtadienį, kuria 
proga ją aplankė artimiausi gi
minės su sveikinimais, dovano
mis ir linkėjimais, prie “gimta
dienio torto”.

Marija Duobienė gyvena pas 
savo dukterį Agotą-(Agnes), ku
ri ją gerai prižiūri, užlaiko ir ja 

• rūpinasi. Duobienė Amerikon at- 
Įvyko būdama vos 15-kos metų 
į amž. Pradžioje gyveno Brook

line, kur apie 30 metų vertėsi 
■ siuvėjos amatu. Apsivedusi per- 
’ sikėlė į kitus miestus, kol paga- 
1 liau 1946 metais apsigyveno 

Dr. LEONAS SEIBUTIS Westchesteryje, kur ir tebegy-

TEL. 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą-

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St. Tel. 737-5149

Tikriną akis. Pritaiko akining 
ir “contact lenses”.

INKSTŲ. PŪSLES IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet,

Ofiso telefono*: 776-2880, 
Rozidenciloa toloL: 448-5545

M;rusių*ų žemė”. Straipsnis ro 
do. kad Lietuvos pogrindis taip 
lat susiiūpinęs Lietuvos šieno- i 

ir ypatingai Prūru Lietuvos 1 
‘ kimu. Sienų komisija dirba šia j 
inkme. renka medžiagą, infor- 

‘nucja. Pataria ingyti ir platin
ai nairai išleistą knygą — Lit
huania Minor.

t

Apie Poetinės ir Teisių Ko- 
ijcs veiklą informavo M. Va- 

iukė a-. Statuto keitimo projck 
;<n y * zbrigtas ir bus svarsto
mas VLIKo seime Clevelande, | 
lapkričio mėn. 7-8 d. d- Ateities 
veiklos planas teberuošiamas. Da 
Tat p" riddlin'a į Įvairias sekci- 
?s ir Vi užtruks ilgesnį laiką.

programos punk
tas "Klausimai ir Sumanymai'* 
xuva ta^si laisva tribūna. Susi
dėjo iš pasiteiravimų ir pasikei
timų žiniomis.

Posėdis praėjo sklandžiai ir 
buvo sumaniai pravestas p. Sa- 
ko. Po posėdžio atstovai buvo! 
puikiai pavaišinti Lietuvos Ūki- ; 
ninku Sąjungos, skaniai paruoš
tais užkandžiais.

V. SKUODŽIO LIKIMU 
BESIRŪPINANT

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel 226-1344

Mažeika S' Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

VLIKO TARYBOS POSĖDIS
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi- prie dviejų sunkiai išsprendžia- 

nimo Komiteto Posėdis įvyko mų nutarimų (rezoliucijų) su- 
1981 m. liepos mėn. 25 d. Ame
rikos Lietuvių Tarybos patalpo
se, Čikagoje- Posėdžiui pirminin
kavo Lietuvos Ūkininkų Sąjun
gos atstovas Jonas Sakas, sekre
toriavo Lietuvos Socialdemokra
tų Partijos atstovas Mykolas 
Pranevičius. Pirmininko Sako 
patiekta darbotvarkė buvo pri
imta be pataisų. Pereito posė
džio protokolą, parašytą Jono mus žingsnius ir prašo valdyvą, 
Jurkūno, Lietuvos Laisvės Ko- f kaip globalinį veiksnį, duoti pa- 
votojų Sąjungos atstovo, jam tarimų šio komiteto veiklai. Ta- 
posėdyje nedalyvaujant, pers- | rybos atstovai šį klausimą ilgo- 
kaitė LLKS atstovas Mečys Va- kai diskutavo geras ir nepagei- 
liukėnas. Išsamiai ir sklandžiai 
parašytas protokolas buvo pri
imtas be pataisų.

Tarybos pirmininkas painfor-. 
mavo, kad Tautos Fondo atsto
vo ir''o pranešimo nebus, bet se
kančiame posėdyjje dalyvaus T.

Valdybos pirm. p. Giedraitis 
ir papadarys išsamų Tautos 
■^ondo pranešimą. Be to p. Gie
draitis bandys sustiprinti Tau
pos Fondo atstovybę Čikagoje.

VLIKo Valdybą šiame posė
dyje atstovavo ir apie valdybos 
veiklą pranešimą padarė dr. Ele
na Armanienė, VLIKo teisinė 
natai ė a. Dr. Armanienė perda
vė visos valdybos, o ypatingai 
jos pirmininko dr.- K. Bobelio, 
sveikinimus Tarybai. P. Arma
lienė pranešė, kad yra nepra
leidusį nė vie.^o valdybos posė
džio ir todėl g^rai žino apie val
dybos darbus ir rūpesčius- Ji 
oriminė. kad valdyboj dirba vi- 

nusipelniusių 
Savo 
kuris 
žinių 

anks-

rašymu ir kur rinktis sekančiai 
sesijai. Dr. Armanienė kvietė 
Tarybą pareikšti savo nuomo
nę ir duoti -valdybai patarimų 
dėl Kalifornijos lietuvių suma
nymo nusamdyti amerikietišką 
firmą ginti pavergtą Lietuvą ir 
informuoti Amerikos visuomenę. 
Valdyba yra gavusi šio komite
to laišką su informacija apie pir

Amerikos Lietuvį Taryba 
painformavo dienraščių “Chica
go Tribune” ir “Sun Times” re- j 
dakcijas apie Vytauto Skuodžio j 
pradėtą bado streiką ir apie šio •: 
Amerikos piliečio, gimusio Chi- 
cagoje, pavojingą padėtį. Be ki
tų įtakingų asmenų, V. Skuodžio 
reikalu buvo kreiptasi į Chica. 
gos kongresmanę C. Collins, ku- 
ros dhtrikte V- Skuodis yra gi
męs.

PABALTIECIŲ KOMITETAS 
KONGRESE

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIMID

SENIAUSIA IE D®tIAUS1A LAIDOJIMO JSTA1GA

vena (vyras jau seniai miręs). 
1978 metais ją “atrado” kaip 
šimtametę Westchester- Ladera 
OBSERVER and News Adver
tiser-Press laikraštis, davęs be- 

A veik pusę savo pirmo puslapio
■ pokalbiui su. Duobiene, talpinant 

_ dvi dideles jos nuotraukas. Ji ta
da pareiškė, kad visą gyvenimą

. niekada nerūkė, o išgerdavusi 
“su saiku”, net ir dabar dar stik
lą vyno kai kada išgerianti prie 
valgio. Jei dar kartą reikėtų “iš

• naujo'” gyventi — ar gyventų ki- 
. taip, Atsakė, kad, turbūt, gy

ventų lygiai taip pat.
Visame pasikalbėjimo atpasa

kojime buvo pabrėžta, kad ji lie
tuvė, iš Lietuvos ir kad Lietu
voje jau jokių giminių neturinti. 
Ar norėtų dar kartą gyventi? 
Atsakė: “Ne — vieną kartą jau 
gana”.

r L uKiUA sunkiai dirbusi, gerai valgiusi,

Prostatos, inkstų ir šlapumo" 
lakų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiu atstumy.

ANTANAS VILIMAS
TeL 376-1882 arba 376-5994

SOPHIE BAUCUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos is WOPA, 
1490 kiL A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vaL popiet, šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto.

Vedėja — Aldona Daukus 
Telef.: HEmlock 4^2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO. IL 40629

Kasdien nuo pir nūdienio iki peak 
Udienio 8:30 vaL vakaro- 

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

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

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
TeleL 778-5374

— Mokslininkai pagamino 
instrumentą, kuris praneša apie 
tolumoje esančias audras. Jis 
naudingas lakūnams.

— Chicagdje gazolino kainos 
vėl pradeda kilti.

1

KNOW YOUR HEART

dautinas šio komiteto veiklos 
galimybes. Šio komiteto egzista
vimas ir jo veikios įvertinimas 
nebuvo statytas balsavimui. Daū 
guma atstovų yra linkę komite
to veiklą sekti. Komitetas vei
kia kartu su Los Angeles mies
to latvių ir estų atstovais ir lau
ktinas pasisakymas JAV latvių 
ir estų, o taip, pat ir ALTos ats
tovaujančių Šiame krašte gyve
nantiems savo tautiečiams. Val
dybai konkrečių nurodymų ne
duota.

Dr. Armanienė taip pat pain
formavo apie Bražinskų bylos 
stovį. Tėvo ir sūnaus bylos yra 
atskiros ir yra apeliacinių teis
mų kompetencijo'. Dabartiniu 
metu deportacija jiems negresia.

Lietuvos Sienų Komisijos pra
nešimą padarė Algis Regis. Trum 
pai painformavo apie komisijos 
darbus ir perskaitė Lietuvos po
grindžio leidinio “Perspektyvos” 
straipsnį pavadintą “Brangių

Iš JAV Kongreso narių yra su
sidaręs specialus Pabaltiečių rei
kalams komitetas. Jo narys kon- 
gresmanas J. įForio atsiuntė 
laišką Amerikos Lietuvių Tary
bos pirmininkui, užklausdamas, 
ką dabar jie galėtų padaryti Pa
baltijo klausimu. Dr- K. šidlaus 
kas nusiuntė jam lietuvių poli
tinių kailinių sąrašą, prašydamas 
padėti tiems heroiškiems žmo- 

■ gaus teisių gynėjams ir kovoto
jams prieš Maskvos tironiją.

(Iš LKDS biuletenio)

— Chicagos miesto savival
dybė svarsto sutrumpinti taver
nų uždarymą. Neleis laikyti at
darų iki 4 vai. ryto.

— Irano agentai nedrįsta ko
jos įkelti į Turkiją, nes žino, kad 
jie bus sulaikyti prie sienos.

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave^ Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
H AIKŠTES automobiliams pastatyti

sa eilė mokslui 
žmonių iš įvairių sričių, 
tarpe turi dr. Stiklorių, 
suoran4a ir turi bagažą

. spie Mažąją Lietuvą. Jei
?iau šiuo klausimu buvo įvairių 
^morotavimų, tai šiuo metu nuo 

m or ės yra išlygintos ir VLIKo 
valdyba kaip ir nuo pat pradžios 
Jmba sklandžiai ir produktingai.

P.ūpinamasi Skuodžio reikalu. 
??s:usto^ telegramos Valstybės 
Dent./ ke'uriems senatoriams ir 
?ilei kongresmanu. Pasiųsta ko. 
■e^xyrndencija valstybės sekreto- 
:ui Haič. paremiant jo laikyse

na Sovietu Sąjungos atžvilgiu. 
~LTA ši mėnesį neišeis, nes 
"oaus^uvė turi vasaros atostogas. 
Palaikomi korespondenciniai ry-

su Diplomatine Tarnyba ir 
VLIKo atstovybėmis įvairiuose 
oa^aulio kraštuose. Atstovybės 
eikalų sustiprinimui Australijo- 
e yra numatoma kelionė į šį 

kon ;nentą gruodžio mėn.
Įvykiai Madrido konferencijoj 

yra atidžiai sekami. Dabartiniu 
metu konferencija yra sustojusi

1424 South 50th Avenue 
Cicero, ILL. 60650 

TeL: 652-5245

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

©5TEOPATH1C MEDICINE/ 
DOCTORS OF OSTFOFNTFN, 
D.O.'5/ WILL MORE THAN 
DOUBLE THEIR PRESENT 
NUMBER-GROWING FROM 

Į1 16/000 TODAY TO MORE 
'S THAN 56/000 PHYSICIANS 

JN THE NEXT 20 YEARS/

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

I MARY REASON ! 
FOR THE PROFESSION'S 
RAPID GROWTH IS THE į 
EMPHASIS IT PLACES ' 
ON TRAINING GENERAL 
PRACTITIONERS z' Y

Chicagoc
Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

Axxxtcijoi

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

AM6ULANSO 
PATARNAVIMAI

TURIMI 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSI.

tbl lAzdi 7-ini

BUTKUS - VASAITIS
144<> 6o. 5(Jth Avė, Cicero, AL TeL: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL; LAfąyetU 3-3571

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel: YArd> 7-1138 -11>|

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69tN STREET REpublic 7-1211
11023 SOUTHWEST HIGHWAY, Pakw Hill*, HL 174-4411

PHILLIPS - LABANAUSKAS
M07 So. LITUANTCA AVĖ. Tel: YArdi 7-3401

I
I r I
i

s
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Wtadi.nl


edisėjos pradmenys
Rugpiūčio 18 d. 6 vai. 39 min. liu sėdėjo netoli altoriaus, 

renkamės prie buv. Vytauto 
Skuodžio namo, esančio 2131 W. 
23rd Place. Namas trijų aukštų, 
raudonų plytų, apatinis aukštas 
žemiau šaligatvio. Prie pirmojo' 
aukšto durių pastatomas Vyt. 
Skuodžio paveikslas, garsiakal
bis. Privažiuoja 3 mokykliniai 
autobusai, perpildyti žmonių. 
Registravosi BALFe ir mokėjo 
po $3. Kiti važiavo savo auto
mobiliais ir miesto autobusais. 
Prisirinko apie 460 žmonių. Be 
komiteto' narių, atvyko J.E. vys
kupas V. Brizgys, generalinė 
konsule J. Daužvardienė, šamių 
vadovybė. Komiteto nariai d - 
lino plakatus ir JAV vėliavėles. 
Eemonstracijoje miesto centre 
skautai nešė šaulių vėliavas 
valstybinę ir tautinę. Ir šį kartą 
buvo nešamos šaulių skolintos 
vėliavos.

Buvo pakivestas kun. J. Savu
kynas sukalbėti invokaciją. Ku
nigas J. Šarauskas ir šį karią 
vadovavo. Jis įvadinėje kalboje 
priminė V. Skuodžio gimtuosius! 
nainus, prie kurių susirinkc'nie.

V. Kamantas -perskaitė anglų 
ir lietuvių kalbomis pareiškimus 
gelbėjimo reikalu.

Šeimos artimas bičiulis kun. 
K. įKulbis buvo nuvykęs į Vilnių 
1973 ir 1975 melais ir svečiavosi 
prbf. V. Skuodžio šeimoje. Pa
pasakojo susitikimų įspūdžius.

Kun. J. šarauskas pristatė J.E. 
vyškapą V. Brizgi ir generalinę 
konsule J. Daužvardienę.

V. Sadauskas perskaitė Vyt. 
Skuodžio pareiškimą, prisiųstą 
1979 metais prezidentui J. Car-- 
teriui.

Visiems kalbėjusiems plojom.
Po to rikiuojamės ir einame į 

Aušros Vartų bažnvčia. Bažnyčia 
graži, languose vitražai.

Marquette Parko šv. M. Mari
jos Gimimo parapijos choras, va
dovaujamas muziko A. Lino, 
giedojo, o vargonininkavo Eitu
tyje.

§v. mišias atnašavo kun. J. Sa
vukynas su asistentais — kun. 
dr. J.'Prunskiu, kun. K. Kulbiu, 
kun. J. šerausku. Vysk. V. Briz
gys su kun. Vaišnora ir kun. Di-

PASSBOOK 
SAVINGS... 

ths best way to savyegularfy!

Paid and 
Ccrpoimdei 

Quarter!

OUR SAVINOS 

.CERTIFICATES 
EARN UP TO ' 8

' sim didelį obuolį ir greta padė- Į 
sime vidutinio dydžid mėlynę, 
proporcingai toks skirtumas yra 
tarp Saturno ir žemės dydžio.

Arčiausiai prie Saulės yra Mer
kurijus. Antroje vietoje apie 
Saulę sukasi Venera. Trečioje’

/vietoje yra Žemė, o vėliau seka 
Marsas. Toliau nuo Marso suka- Į 
si Jupiteris, o Jupiterį jau saka 
Saturnas. Antrasis Keliautojas, t 
paleistas į erdvę nuo žemės 1977 j

3

auką nešė gen. konsule 
r rdienė ir K. Kam antas. 
Komunijos ėjo nsmažai

ft ■

al-Vėliavos išstatytos prieš 
toriu.

Mišioms prasidėjus, choras į 
giedojo “Dieve, laimink mūsų 
fžvynę”, vėliau — “Apsaugok, 
Aukščiausias, mūsų mylimą ša
lį” ir kitos giesmes. Solo giedo
jo ponia Mažeikienė.

Kun. J. šarauskas anglų kalba 
prasmingą pamokslą. < 
K ui bis paskaitė evange-1

pasakė
Kun. K.

Mišių
J Dauž-
Prie šv.
žmonių. Po mišių kalbėjo vysk
V. Brizg

C□
I
I

Jis priminė Tėvynės į > 
■as. Dievo Apvaizdai j ra 

t, valstybė atsj§tcjD ant. 
grindų. Vieningai --dirbki- į 

,aukokimės ir visąrųisi prie- j .'fY■ me , 
menėmis remkime V. Skuodžio 
šeimą gelbėjime iš komunisti
nio teroro. ’•'*

Pabaigai choras, dalyviams 
pritariant, sugiedojo Lietuvos 
himną. Pamaldų metu buvo ren
kamos aukos.

Po 8.15 vai. iškilmės baigėsi,} 
grąžinome vėliavėles ir skriste-j 
mės į namus. Buvo panelių ir i 
moterų, pasipuošusių tautiniais} 
rūbais.

Nuostabu, kad toje apylinkėje 
daugumą sudaro baltieji, šiek:
tiek meksikiečių, bet nesimatė}
negrų. -O'? »

Po pirmų demonstracijų spau
da, radijas ir televizija paminė-

Namai, Ž«m4 — Ktrdavimūl 
REAL ESTATE FOR SALS

_ kUmal, žemi — Pard»vittn4
REAL ESTATE FOR SALS

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Tel. 847-7747

metų rugsėjo 5 dieną, pasiekė 
Saturną šeštadienį.

Dar toliau nuo Saulės sukasi 
Uranas, Neptūnas ir Plutonas. 
Mokslininkai apskaičiavo, • kad 
Antrasis Keliautojas, jti sėk
mingai praskries pro Saturną, 
pasieks Uraną 1986 m. sausio 
24 d., o vėliau, jei kelionė bus 
sėkminga, 1989 metų rugpjūčio 
24 d. turėtų pasiekti Neptūną.

Mokslininkai ■ taip nustatė 
Antrojo Keliautojo foto apara
tas, kad jie padarytų pačias ge
riausias ir tiksliausias Saturno J 
Žiedo fotografijas. Mokslininkai 
tikisi patirti daugiau žinių apie 
Saturną bei jo' žiedą ir mums pa-1 
sakyti.. Stebėtojas

BUTŲ NUOMAVIMAS
A MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE ; :
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JAV TURI STIPRINT INFORMACIJĄ
Kcngresinanas James A. Courier JAV Atstovų Rūmuose 

iškėlė faktus, rodančius, kad reikia stiprinti JAV informaciją. 
Jis skelbė, kad kasmet Sovietų Sąjunga pasaulyje paskleidžia 
180 milijonų knygų, tuo tarpu JAV tik 200,000.. 1981 metais 
Sovietų Sąjunga paskyrė 4,500 stipendijų Pietų Amerikos - 
studentams, tuo tarpu JAV paskyrė tik 181.

Sovietų blokas savo propagandai per ra^ją skiria dau
giau kaip 2,000 valandų savaitėje, 39-mis kalbomis. Amerikos 
balsas tam skiria 891 valandų 39 kalbomis.

džio įkalinimą.

GINANT TEISŲ Į LAISVĘ
Dienraštis “Washington Post” 

(VII.17) išspausdino St. Rosen- 
feldo straipsnį “The Ethnic Or
der”, kuriame skelbė, kad tau
tinių išeivių, pastangos atgauti 
nepriklausomybę savd tėvų kraš
tams esančios “nepriimtinai rizi-i 
kingos ir provokuojančios”.

Kun. J. Prunskis Amerikos: 
Lietuvių Tarybos vardu tam. 
dienraščiui pasiuntė raštą, kur, 
reiškiamas nusistebėjimas, kaip j

SENATORIUS — SKUO
DŽIO GYNĖJAS

Atsiliepdamas j Amerikos Lie-
jo tautiečių pastangas gelbėti tuvilJ Tarybos prašymą paremti

. t TT ' » Cl *V1 * * *

V. Skuodžio šeimą.
K. Paulius

į Vytauto Skuodžio -išlaisvinimą, 
senatorius Alan J. Dixon (dem. 
iš Illinois) atsiuntė ALTui laiš
ką. pažymėdamas savo' susirūpi-

e Pi of. P. Jo’delė buvo pirma-įnjmą Skuodžio likimu. Taip pat 
fcis cemento gamybos pradiniu- atsiuntė tekstą Senate pasiūly
tas Lietuvoje. Dar prieš Pirmąjį įos rezoliucijos Nr. 200, kurią 
I asaulini karą jis, anuomet Ki- jis, drauge su senatoriumi Ch. 
jevo Politechnikos profesorius, pp Percv/pašiūle 

dlnęfHcfn moki 1

P

vasaros atostogų metu ištyrė j
kreidos klodus Lietuvoje ir darė ■ Rezoliucijoje pažymima V. 
laboratorinius bandymus. 1913 Skuodžio teisė į JAV pilietybę,.

iškeliami jo mokslo nuopelnai, 
pažymimas jo uolus žmogaus 

j teisių gynimas, primenamas jo 
paskelbtas bado streikas ir rei
kalaujama jį išleisti iš kalėjimo, 
leidžiant jam atvykti į JAV, jei 
jis to nori. Rezoliucijoje skatina
mas JAV prezidentas bei JAV 
delegacija Madride panaudoti 
kiekvieną progą stipriai reiš
kiant opoziciją prieš V. Skup-

metais įkūrė įmonę ir pradėjo 
gaminti cementą. Bet netrukus 
prasidėjo Pirmasis Pas. karas, ir 
cemento gamyba sustojo.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

see us for
financing

1 AT OUS tow BATS
V R6PA¥fV16MT <->'
to Fit vouR’ iNCon/ir

;R.i

S3I

Utualpederal
Safringsand Loan

2212 WEST CEXMAX ROAD CHICAGO, n-Tnynry

Fhctat Yfcjiaia 7«7747

D3U221 Hon.Tu3.Fri»S-4 Kiur.S-3 Sat. $-1

SERVING CHICRGO 5HD SUBURBS SINCE 1935

t

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 
susirūpinimą________________ ____________

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

Minkštais viršeliais, tik_______
Dr. A. J. Gussen — AUKOTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

2MONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntu* čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

$8.00

$4.00
83.00

52.00

1735 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60S08

J

73-čios ir Richmond 6 kamb. (3 mie
gami), mūrinis, garažas, šildymas ga- 
zu. Didelis ir gražus kiemas. $48,000.

72-ros ir Washtenaw 5 kamb. (2 mie
gami), mūrinis. 2 mašinų garažas. 
$51,500.

62-ros ir Artesian 4 butų mūrinis. 
$10,000 pajamų. Kaina $75,000.

55-tos ir Kedzie 5 butų mūrinis su 
garažu. Pajamų $16,000. Savininkas 
duoda paskolą iš 12%.

Marquette Parko apyl. liuksusinis 12 
butų, pajamos virš $35,000. Savininko 
paskola rimtam pirkėjui.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
» PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tei. 927-3559

— Dėkojame J. Venclovai už; 
$10 auką Naujienoms palaikyti,, 
dėkojame už vertingus 'istori
nius straipsnius ir atsiprašome} 
už tuose rašiniuose padarytas 
nedovanotinas klaidas.

Naujienų Red.
MtUY m ■, \

Angeles litzuinisrtinė mo 
Kykla ’pradės’ mokslo metus rug
sėjo 12 d. 9 vai. ryto Šv. Kazi
miero parapijos mokykloje. Rug 
sėjo 10 d. 7 vai. vak. ten bus i 
mokytojų posėdis. Į

— Laikrodininkas A. Šerkšnys 
persikėlė į naujas .patalpas — 
2615 W. 71-ma gatvė. Darbo va- 

norinia Sovietų Sąjungai leisti landos: pirmadienį nuo 2 iki 5 
plėsti savo- kolonialinę imperiją-, vai. popiet; antr., trečiad., į«4v. 
neginant pavergtųjų.. Jei dauge- nuo 9 ryto iki 5 vai. p.p.; penkt. 
lis Afrikos tautų gavo nepriklau-:, nuo’ 9 ryto iki 6 vai. vak.; šeštad. ] g 4 butų mūrinis, apie $9,000 
somybę, kodėl negali būti kelias 
mas balsas dėl Lietuvos, Latvi:-: 
jos, Estijos, Ukrainos laisvės?

Rosenfeldas tūrį labiau atsi
žvelgti į pavergtųjų laisvės troš
kimus, o ne tarnauti Sovietų 
ko'lonializmui . 1

(ALTo Informacija) j 
■

Šeštadienį Antrasis Keliautojas 
pasieks Saturną '

Praeitą šeštadienį, rugpiūeio 
22 d., Antrasis Keliautojas pa
siekė Saturną. Prieš- 9 mėnesius 
Pirmasis Keliautojas priartėjo 
iki 77,000 mylių prie Saturno, naujus Saturno^palydovus — 
Antrasis Keliautojas priartės prie 
Saturno 63,000 mylių. :

Jau dabar Antrasis Keliauto
jas atsiuntė kelias labai ryškias 
fotografijas, daug ryškesnes ne
gu Pirmojo Keliautojo atsiųstos. 
Pirmasis Keliautojas .fotografa
vo Saturno milžinišką Žiedą iš 
apačia yra tamsi. r .

fotografuoja iš viršaus. Saturno 
žiedo viršų nušviečia Saulė, o 
apaiča yrą tamsi.

Pirmas Keliautdj'as pamatė 3

mėnulius. Antrasis Keliautojas 
gali pastebėti naujus palydovus.

Saturnas nėra didžiausia Saulės 
sistemoj planeta, bet jis yra žy
miai didesnis už‘žemę. Saturno 
diametras yra 75,000 mylių, o 
žemės diametras, yga 7,918 my
lių. Skirtumas tarp' Saturno ir. 
žemės yra labai didelis. Jei paim-

SUSIVIENUIMAS LIETUKŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu traternalinė off- 

CaniLscija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūriniu* darbu*, gelbsti ir kitiems, kurie tu<* 
darbus dirba. ;

SLA —išmokėto daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleri! 
apdraudu savo nariatn.^

t n--*'—
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis, SLA nelaiko pelno, na

riam* patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis Ir lietuviu dranga* g»U | 
Surivienijime apsidrausti iki 810,000.

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

RLA — vaiku* apdraudžia pigia terminuota apdrauda: uš 
|1,000 apdraudos sumą temoka tik S3.00 rnetMD*.

SLA — kuopu vyra viaoae lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
J savo apylinkės SLA kuopu veikėjui, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galitc kreipti* ir tied*! | SLA Centrą-
f r , ' t..

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA.’
Mrw Yerit, N.Y. 10001

i kV
t<*l am mj«i

nuo 9 ryto iki 1 vai. popiet. Tele
fonas: 778-0920.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tax 

2951 West 63rd Street

Tel. 436-7878

Pirkite senoviškai
• 2 butų mūrinis namas, naujas 
stogas ir porčiai. Modernūs ra
diatoriai, gazo šildymas. Mar- 
-juette Parke. Sena kaina $52,000

nuomos. Atskiri gazo šildymai. 
. 2 sklypai. 2 garažai,

Brighton Parke. $57,700.

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knyga 

“Liucija” jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karSx^
22 ilgesni ir trumpesn' 

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell 

Ave., Chicago. 1L 60629.

8 Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

AR KRISTUS YRA 
DIEVAS?

“O kai Jėzus atėjo į Pilypo Ce- 
za^ėjos šalį, Jis paklausė savo 
TT’.okytinius, tardamas: “Ką žmo
nės sako žmogaus Sūnų esant?” 
O jie tarė: “Vieni — Joną Krikš
tytoją, kiti — Eliją, vėl kiti — 
Jeremiją ar vieną pranašų”. Jis 

;tarė jiems: “O jūs ką sakote ma 
ne esant?...”

Kviečiame visus, ypatingai ne
tikinčius ar abejojančius, kad 
Kristus yra Dievas, pasiklausyti 
šios ypatingas temos šiandien 
8:45 vai. vakare radijo banga 
1450 AM per “Lietuvos Aidus”.

SEMINARAS TIKINTIE 
SIEMS: “Kaip augti dvasiniai”. 
Pradėsime rugpjūčio 26 d., tre
čiadienį, tuoj po maldvakario. 
Pradžia 7 vai. vakaro. Dėl in 
formacijų kreiptis tel. 735-4048.

Parašykite laiškutį, pareika 
Jaudami knygelės “Užgimęs lais 
vas”. Prisiusime dovanai.

Mūsų adresas:
Lithuanian Ministries,
P. O. Box 321, 
Oak Lawn, Ill. 60451

• 1924 metais Lietuva pirmą 
kartą dalyvavo Paryžiuje olim
piniuose žaidimuose. Lietuvos 
sportininkams atstovavo futbdlo 
rinktinė, dviratininkai ir kt.

VALDIS REALTY
2644 W. 69th. St.

(Lithuanian Plaza Ct.) 
737-7200 arba 737-8534

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

SEWER AND 
PLUMBING

ANY RODDING AND 
DRAINING — 830.

If not open — no charge.

CALL 656-8387

T & F SEWERAGE & PLUMB
ING. Rod any drain line fof $25. j 
If not open, no charge. We install 

flood controls, pumps and valves.
We install complete bathrooms 

and basements.
523-1962

REIKALINGA elektrinė mašina 
bulvėms tarkuoti. Nauja arba 
vartota. Skambinti 927-4974.

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4445 So. ASHLAND AVI. 

TeL 523-8775

Dengiame irtaisome visų dį-.- 
šių stogusi- Už darbą garan- 

■ tuojaine-ir esama apdrausti.
: ARVYbAS KIELĄ .. f. 

. ■ 6557-S. Talman Avenue - 
. -■;.»• ’ X4yrcdgo7 lt 60629 '
434 9655 ar/737-T71Z

A* T V E R A S
Laikrodžiai !r brangenybė*

Pardavimas ir Taisymai
Ž645 Wsn 59th
Ta!. Republic 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, III. 6C832. Tel. YA 7-5980 .

Prašom^alikti savo telefono nu
meri automatiniame aparate.

L _____
J „

m. Šimkus
Matary Public ✓

INCOME TAX SERVICS
4259 S. Maplawood. T»l. 254-7456
T«ip pat daromi vertimi!, giminiu 
Iškviaifenai, pildomi pilietybė* pra

šymai ir kitokį blanket ■

%

1 HOMEOWNERSPOUCY
F. epelis, 
3208 W- ?$lh 51 
Evsrg. F®rk, III* 
*0642, 424 S654

L

. 'ADVOKATŲ draugija
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS

2458 W. 69th St.
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 Tik, 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-toa 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

Flea & Trek Cdlar

Advofcataa

GINTARAS P. CEPtNAS
Darbo valacdoa: nuo 9 vaL ryti 

Du 8 raL vak. Šeštadieni nuo 
0 vai. ryto iki 12 vaL <L 

Ir pagal susitarimą.
T<2. 776-5162 arba 776-5161

2649 West 63rd Street
Chlearo, ID- 60629

6 — Naujienos, Chicago, 8, HL Tuesday, August 25, 1981
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