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DR. KAZIO BOBELIO KELIONĖ 
Į AUSTRALIJĄ

.Australijos larlamentui 1979 m. 
pristatė Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos deportacijas į Sibirą, tą 
raportą perskaitė, kad žinotu
me, jog Australijos parlamente 
yra kas Pabaltijo valstybes pri- 

/ simena. Rusijos komunistai no
ri užvaldyti pasaulį. Jei nebūtų 
kas jiems pasipriešina, tai pa- ’ 
šauliui atsitiktų tas pats, kas 
atsitiko Pabaltijo valstybėms.

“Dr. Kazys Bobelis — Vyriau
sio Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto pirmininkas, visų pirma! 
padėkojo Hon. R. Shipton už 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos rei
kalų iškėlimą Australijos parla
mente, ir faktais nurodė, kaip 
Sovietų Sąjunga sulaužė jau 
virš 300 tarptautinių sutarčių. į 
Ieško draugų Australijos, Ame
rikos, Kanados, Europos valsty
bių valdžiose palaikyti ir padėti 
Lietuvai,. Latvijai ir Estijai at
gauti laisvę ir nepriklausomy
bę. Perskaitė Amerikos Valsty
bės sekretoriaus Mr. A. Haig 
svarbų pranfešnnąr ^Tungtišėf.
Amerikos z -’Valstybės ^negali 
leisti, kad būtų užmirštas lie
tuves tautinės neliečiamybės 
sulaužymas. Todėl mūsų poli- ^“7 ‘ kan^^igti ~23
tika, nepripažindama Lietuves 
priev^riųir'o-Įjjungimo ^s.Sovie- 
tų tvirtaž/nu^a-! ——
taytą, ir. įi: nepasikeis’. «

Tai: buvo. įspūdingas, neilgai1 priklausė Irakui. Irako vyriausy- 
trukęs, minėjimas, iš visų kitų norėjo jas atsiimti, bet apsi- 
išskirtinis, kai dalyvavo Vyriau- riko, nes nepajėgė įveikti iranie- 
siojo Lietuvos^Išlaisvinimo Ko- Irano valdovas Chomeini 
miteto pirm. dr. K. Bobelis, žy-ĮvjSą laiką kritikavo buvusį Ira- 
mus Australijos parlamentaras no šachą, bet kai Irakas ryžosi 
Hon. R. Shipton ir kitų atskirų atsiimti to šacho užgrobtas Ira- 
tautybių veikėjai. žemes, tai Chomeini viską

Kitame^ straipsnyje pabrėžia- į šalį ir pradėjo organi- 
ma, kad Dr. K. Bobelio apsilan- ' Zuoti fanatiška jaunimą kovai 
kymas Australijoje birželio mė-1 prieš Iraką.
nesį buvo sėkmingas” ir kad T 1 . . T. . .. .u v , . < Irakas gynėsi. J;s atsiėmė sa-Dr, Bobelis savo asmenvbes „ . • r. . ,v . . v. r .... . vo žemes ir nesiveržė i buvusiassviesa yiešc daug vilties ir su- T . , . ... .. r-i , . - , Irano žemes, bet Chomeini pastiprinimo Lietuvos laisves ko- , . . T , ..„ ZT^. x naudojo visas Irano aukso at-vai (Elta) | J ....... .• i ____ v 7 j sargas, įsigijo ginklus ir pradė

jo puolimus. Irano jaunimas 
smarkiai nukentėjo, bet mula 
Chomeini yra pasiryžęs tęsti ko
vas, kad primestų Irakui 
sistema. c

Irakas sius Irklavus 
j uostus

Jeigu Chomeini neatsakys į šį 
prezidento Sadamo pasiūlymą, 

j tai Irako kariuomenės vadovybė 
įsakys pulti pačias pagrindines 
Irano naftos versmes.

Irako karo aviacija, turinti 
geresnius karo lėktuvus, negu 
Iranas, puls pačias svarbiausias 
naftos versmes ir padegs turi
mas gazolino atsargas. Eis į pa
danges visos Trano naftos cister
nos, turinčios geros naftos at
sargas.; Irakas yra gerai infor
muotas apie silpnas Irako vietas.

Į pasiūlymą neatsakė, 
bet puolč

LONDONAS, Anglija. - 
no kariuomenes vadovybės 
cialus pranešimas tvirtina, 
Irano ginkluotos pajėgos pirma
dienį puolė Irako karo jėgas, 
gynusias Irako sienas Persijos 
įlankoje. Užpuolimas buvo toks 
netikėtas, kad iraniečiams pavy-

Dr. Kazys Bobelis 

'jMELBOURNAS. — Pabaltie- 
čių^ trėmimų minėjimui? buvo 
paskirtas beveik ištisas puslapis 
^Tėviškės Aiduose”:

“Lietuvių Trėmimų minėj i- 
„mus birželio 20 d. pradėjome iš
kilmingomis ?>šv. Mišicmis švė 
Jono bažnyčioje, ųjprašytomis

Jaunas Budriukas Vokietijoje
su tėvais tremtinių stovykloje.

maitina ožiuką, kai gyveno
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IZRAELIO KABINETAS PADARĖ DVI 
DIDELES NUOLAIDAS ARABAMS , 
PRANEŠĖ P. HABIBUI, KAD IŠLEIS PALESTINIEČIUS 

BF: sąrašų, PASITIKĖS LIBANO POLICIJA
Šitas Izraelio nutarimas buvo 

raštu įteiktas ambasadoriui Ha- 
Jhbui, o jis pirmadienio rytą 
buvo nulydėtas į patį pasienį. 
Habibas iš Jeruzalės atskrido į 
Beiruto aerodromą
susižinojo su kovos liniją sau
gojančiais palestiniečiais. Pasta
rieji tuojau pranešė, kad su Ha
bibu galės susitikti netoli aero
dromo.

'' nyėią procesijoje žengė vėliavos? 
su garbės sdrgyboniiš — Lietu
vos trispalvė, Skautų, Sporto 
Varpo,: katalikių Moterų drau
gijos ir Šaulių kuopos, lydint 
pirmininkams — Krašto ir Apy
linkės,- Federacijos ir VLIKo. • 

:į“Po pietų Australijos :Pabal- 
tiečių Tarybos suruoštas Trėmi
mų miriėjiinas . vyko Lietuvių 
Namuose, koncertinėje salėje; 
dalyvavo visų trijų tautų žmo
nės, mūsiškių dar nemažai buvo 
iš Gęelongo, Morningtono, pil
nutėlė salė it balkonas, virš 500-.

“PAbaltiečių Tarybos pirm. 
Alb. Pocius', prade ja minėjimą, 
pasveikindamas žymiuosius sve
čius, nušvietė minėjimo reikš
mę, o programos eigai pranešti 
pakvietė fabaltiečių Tarybos 
sekretorę Birutę Šaulytę, kuri 
pasirodė ne tik pasipuošusi tau
tiniais rūbais, bet ir gerai pasi
ruošusi, talentinga programos 
pristatytoja. Po trumpo savo 
įvadinio įžodžio, pakvietė susi
kaupimo minute prisiminti žu
vusius lietuvius, latvius, estus 
Sibiro tremtinius, nukankintus 
Rusijos koncentracijos lageriuo
se, o salėje esant australų sve
čiams, nepamiršo paminėti ir 
žuvusių australų karių.

“Pirmuoju kalbėtoju pakvie
tė parlamentarą Hon. Roger 
Shipton, kuris čia atstovavo 
Australijos vyriausybei ir jis 
yra Užsienio reikalų, Žmogaus 
teisių ir Gynybos komiteto Par
lamente, pirmininkas. Apžvel
gęs Rusijos agresijos imperializ
mo pavyzdžius pasaulyje ir Pa
baltijo valstybėse,‘pasakė, kad 
jo vadovaujamas komitetas

Oficialiai nepaskelbta, bet vy
rauja įsitikinimas, kad pirmieji 
palestinieičai turėtų išvažiuoti 
šios savaitės pabaigoje, o kiti 
turėtų išvažiuoti ateinančios 
savaitės pabaigoje. Palestiniečių 
išvažiavimas vyks žymiai grei
čiau negu manyta. Vienuolikos 
valandų bombardavimas buvo 
toks žalingas, kad jis išgriovė 
visą palestiniečių štabą Fakhaln 
srityje. Izraelio lakūnai išgriovė 
visą štabą, sunaikino namą ir 
užvertę visus, kurie tuo metu

Jame name buvo.
Pradžioje planuota išvežti li

kusius palestiniečius lėktuvais, 
bet Jeruzalėje nutarta juos iš
vežti laivais. Bus naudojamas 
šalia aenxlromo esantis uostas, 
kurį valdo Izraelio karo laivai.

Atrodo, kad pirmiausia pales
tiniečiai išvažiuos į Iraką ir Jor
daniją. Jordanijos palestiniečiai 
bus išvežti į Akabą, o Sirijon 
vežami palestiniečiai bus veža
mi j artimiausią Sirijos vietove. 
Jei susitars su Habibu, tai juos 
galės išvežti į Sirijos uostą, bet 
jeigu izraelitai leis tarptautinei 
policijai rūpintis palestiniečių 
gyvybe ir generolas Ariel baro
nas klausys ministerių kabineto 
nutarimo,* lai gali juos išvežti 
tiesiai Beiruto - Damasko vieš
keliu.

Atrodo, kad Sirijos kariai iš
važiuos iš Beiruto kartu su pa- 
leslisiečiais.

ARGENTINOS AVIACIJA 
RUOŠĖ MAIŠTĄ

BUENOS AIRES. Argenti- 
—v nos. kariuomenės vadovybė ne- 

|)a!cnkin4a dabartines vyri ausy- 
. bes politika Falklando salų ka- 

ko užmušti 30 Irako kanų sau- eig()S reikalais. Argentinos 
gojusių Irako pozicijas. Tehera- karin- vadovvbė pripažįta> kad 
no radijas kartoja kad Persijos ( kafo yada. tinkamai neįverlintL 
įlankoje padegta Irako naftos i Argentinos kariuomeriėS va- 
rafinerija. Į dait pradedant gen. Galtieri ir

Pirmojo užpuolimo v.etos; baigjanl gen B Menendez> pra.
. v laimėjo Falklando salas. Abu
kad Siben ir Seigan srityse zu-gener()|ai nepajėg- tin. 
vo 25 Irako kareiviai. Tas patsjkaniai vadov2uti Falk|ando saių

IRAKO PREZIDENTAS .PASIŪLĖ 
IRANUI BAIGTI 23 MĖN. KARĄ 
IRANO Mt’IA CHOMEINI BEIKALAUVKAP Bvt'V ,
PATENKINTI VISI .10 PASKELBTI RKWALAVIMAI

BAGDADAS. — Irako prezi
dentas Sadam Husejinas dar

mėnesių karą. Jis pasiūlė Ira-
nurbaigti kovas, kai atitraukė

?a“‘savo jėgas iš užimtų Irano že
miu. Prieš 5 metus tos žemės iraniečiai nemini, bet tvirtina. 1

! s T , . _________ h__j c.-:— l

— Pranešimai iš Mogadisho 
sako, kad pirmadienį Somalijos 
prezidentas Said Barre visame 
Etiopijos pasienyje paskelbė ka
ro stovį. Prieš dvi savaites Etio
pijos kariai buvo įsiveržę į So- 
maliją, bet turėjo pasitraukti.

pranešimas sako, kad Fao sri
tyje iraniečiams pavyko pasiekti 
šią sritį ir sukelti didelius gais
rus. Kitas Irano pranešimas sa
ko, kad Arvando upės pakraš
tyje irakiečiams pavyko nušau
ti 18 irakiečių.

kovoms. Pėstininkų divizijai 
vadovavusieji pralaimėjo. Jie 
nepajėgė pasipriešinti britams. 
Jie neturėjo gerų ginklų, nebu
vo šaudmenų, maisto ir šiltų 
drabužių. Daugelis susirgo.

Tuo tarpu aviacijos generolai

JERUZALĖ. — Izraelio mi
nisterių kabinetas sekmadienį 
išklausė Amerikos ambasado
riaus Philip Habibo pranešimo 
ir sutiko padaryti dvi svarbias 
nuolaidas.

Pirmon eilėn Izraelis suliko 
išleisti palestiniečius iš vakarų 
Beiruto be jokių išvežamųjų 
vardų sąrašų. Prezidentas Rea 
ganas taip smarkiai išbarė Me- 
nacrem Reginą, kad Izraelio ka
binetas parodė tendencijas nusi 
leisti. Izraelio kabinetas pasiti
kės Libano vidaus reikalų mi 
nisteriu. Jo paskirti policininkai 
turės surinkti visus vakarų Bei 
rule esančius palestiniečius ir 
atlydės juos į Beiruto aerodro
mą, kuris .dabartiniu metu yra 
izraelitų rankose. Izraelitai pasi
tikės Libano policija.

Kabinetas taip pat suliko 
įleisti į vakarų Beirti tą larptau 
tinę kariuomenę, kuri prižiūrėtų 
iš vežam its > paleslmiečius. Jau 
atskrld^pirmoji prancūzų gru
pė ir nusileido vakarų Beiruto 
aerodrorriė. Ankstyvesnysis Iz 
radio nutarimas sakė, kad alsi 
radusieji tarptautinės policijos 
ginkluoti-vyrai tuojau bus su
sodinti į tą patį lėktuvą ir iš
vežti iš vakaru Beiruto, šį karta 
Izraelio kabinetas . nutarė įleisti 
tarptautines/ policijos tikrinto 
jus. Dabartiniu melu vakaru 
Beiruto §eto.drbnie jau yra 10

f prancūzų, Jkhrių Izraelio gink
luotos pajėgos nelietė. Izraelitai 
yra pasiryję leisti tarptautinės 
policijos daliniams pąsdikti va 
karų Beirute. Kai Libano poli 
cija atlydės palestiniečius į 
aerodromą, tai jie paims pa- 

Jie britų karo laivus skandino, Jestiniečius iš libaniečių, nueis' 
generolus į frontą vežiojo, ji laukiančius lėktuvus ir išh- 
maista ir amuniciją vežė nakti-L'dčs 1 Pagyrimo vietą. Izraelitai 
mis f Falklando salas, o dabar' v,.s3i ne«a!ės Priclli l’l ie I’ahsti 
iš ginkluotų oro pajėgų nėra nė n*e<-’*y iryiegalės jų žudyu, je- 
vieno atstovo naujoj sudarytoj i ,r no^1l- 

j karių vyriausybėj. Tvirtinama, 
kalbą visiems irakiečiams aviacijos vadas gen. Lami
mulos Chomeini elgesį. Jis_ visai, Ix)ZO norėjo paruošli suki;imą, 
neatsakęs į Irako pasiūlymą. buvo išaiškintas, o dabar ai 
baigti karą, bet keliose vietose I sista(ydin0. patraukė iš avia- 
pradėjo puolimus. Jis mano, Į C-OJ, dar kj^ g generolai, 
kad šitokiu elgesiu jis paveiksi 
Irako gyventojus ir galės pri ! _
mesti savo tikėjimą. Chomeini! gose 
jau padarė milijoninius nuosto-1 c>.ju 
liūs Irakui, bet dabar, kada jis! 
nenori taikos, tai Irako aviacija 
griaus svarbia tįsius jo pajamų 
šaltinius - naftos versmes.

Teherano radijas paskelbė, | laba.. geraj pasifodė karo jne,u
kad Irakas apšaudė Abadano ! 
uosta.

Mulos Chomeini kariai 
pradėjo puolimą

BEIRUTAS, Libanas. — Ira
ko prezidentas Sadam pasakė

laivui cnanuiin;, .■

frontą vežiojo. | i laukiančius lėktuvus

Oi

savo

B

• JAMES THOMPSON

— Pirmadienį aukso uncijp 
kainavo $337.

Ira- 
ofi- 
kad

pareiškė arkivys- 
Dabartiniu

darumo unijos uždarymą. Toks 
dalykas yra priešingas lenkų 

ir pagrindinėms

Illinois gubernatorius taria
si su prezidentu Reaganu, 

kad galėtų gauti Illinois 
valstijai skiriamas sumas 

keliami taisyti. *

Etiopijos ginkluotose pajė- 
yra kubiečių, rytų vokie- 

č.kų ir kitokių tautybių 
karių. Jie bando įsiveržti į So-
maliją, pagrobti pasienio sritis.

— Praeitą sekmadienį popie
žius Jonas Paulius II Romoje 
paminėjo čenstachavos 600 me
tų sukaktį.

KALENDORfiLIS
Rugpiūčio 17: Jacintas, Sigu

tė,*' Daugirdas. Mele, Girdvits, 
Nomė, Bartminas.
G Saulė teka 6, leidžiasi 7:52. * 

Oras debesuotas, iilUi.

ČENSTACHAVOJE SUSI
RINKO 120,000 LENKŲ

Sekmadienį į čenstachavą 
suririnko 120,000 lenkų pami
nėti Juodukės Dievo Motinos; 
600 metu sukaktį. {

Pačią svarbiausią kalbą pasa
kė Varšuvos Arkivyskupas Jo- 
zef Glemp. Lenkai laukė į čens
tachavą atskrendančio popie
žiaus Jono Pauliaus II, bet len
kų valdžios atstovas atskrido į’metu komunistų partijos spau- 
Vatikanną ir įtikino popiežių, doje keliamas balsas apie Soli- 
kad šįme’ jis neskristų į Lenki
ją, nes gali kilti neramumai.

Lenkai minėjo sukaktį ne konstitucijai 
tik čenstachšvos Jasna Gura žmogaus teisėms.

kalne, bet ir įvairiose kitose Len
kijos vietovėse.

Jasna Gura kalne yra didelis 
vienuolynas, kuriame įrengti 
garsiakalbiai.

— Visi žmonės turi teisę or
ganizuoti
kūpąs Glemp. -

George Bush

Viceprezidentas Šiomis dienomis Chicagoje aiškino 
susidariusią finansinę ir tarptautinę padėtį.
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TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai

Naujausių inoks'c žinių populiarus perteikimas 
JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

bei

Komunizmo statyba — 900 vergų darbo stovykla.

Sekantieji dalykai žinotini, 
imant pėr burną salicilatus (as 
pirlną ir jam panašius vaistus):

1. Sumažinimui skrandžio su
su

ASPIRINO NAUDOJIMAS (2)
Švieskimės aspirino reikaluose, mažiau nu- 
kentėsime teisingai ji vartodami.

(Mediciniškas raginimas)

r.

AtrtrsAS AMiftošt

KULTŪRINES CHICAGOS LIETUVIU 
ORGANIZACIJOS

(Tęsinys) daugiausia prisidėjo kun. M.
.... Kriaučiūnas ir kun. M. L. Kru-

Austos drauda surangė aka-. ft,a |Ja d3ug prls;de. 
gieciams eOę paskartų. Jos bu-| darbu auk„mi,. įvaWuose

jaudinimo gerk aspiriną 
maistu, ar su pilnu stiklu 
tuonios uncijos) vandens 
pieno.

2. Neimk aspirino bei kitokių 
salicilatų, jei jie turi aštrų ūk- 
suso (vinegar) kvapą. Toks kva
pas nurodo, kad minėti vaistai 
sugedę. Jei turi kokių abejonių, 
tuo reikalu, tarkis su gydytojų 
ar vaistininku.

3. Imk nešukramtes ir ne-, 
čiulpdamas aspiriną laike septy
nių dienų po burnoje operaci
jos: tonzitų prašalinimo bei 
danties ištraukimo.

4. Nedėk tiesiogiai aut dantų 
bei jų smegenų aspirino table
tės, nes gali susilaukti deginimo.

5. Vaistinėse yra keletas skir
tingų fornių salicilatų, štai kas 
aį>ie juos žinotina

a) KRAMTOMOS (chewable 
aspirin tablets) aspirine table
tės gali būti sukramlomos, ištir
pinamos skystyje, sutrinamos, 
ar cielos nuryjamos.

b) APLIETOS (enteric-coated 
tablets of aspirin or sodium sali
cylate) aspirino tabletės turi 
būti nuryjamos . cielos.

- c) PRAILGINTO VEIKIMO 
(extended-release ašpirfti * tab
lets) ašpfrmoAįf^ūIetės (tąfi ne 
enteric - coated — nesumaišyki
me), jei pasirodys perdidelėš 
nuryti, atsargiai gali jas per
laužti ar sutrupinti, ~ tik nėsu- 
malk jų į miltus prieš nuryda-

vaistininko ar gydytojo.
. žvakučių pavidalo aspirinas 

(suppository)

Kiekvienas turime žinoti, kaip 
vartoti aspiriną žvakučių (sup
pository) pavidale. Pirmiausia, 
išvyniok vaistą iŠ celofaninio 
popieriaus ir suvilgyk vandeny
je. Atsigulk tiesiai ant šono ir 
sū pirštais įkišk žvakutę tikrai 
į išeinamą angą (rectum).

Perdaug 
žvakučių pavidale, gali gautis

vartojant aspirino Imanl aspiriną Ume ]aikolar.
Lvidale ffah gautos pyjė, ga]į gautis sunkiai• sustab- 

išeinamosios žarnos sujaudini- domas kranjavimas.
inas. Pranešk gydytojui, jei gau
si tokį negerumą. ‘ .

Atsarga imant aspiriną 
gėdos nedaro

Pranešk gydytojui, kai imda
mas aspiriną susilauksi sekan
čių reiškinių. Tarkis štr savu 
gydytoju, jei imant aspiriną (ar 
kitus salicilatus), turėti nusi
skundimai negerėja, ar net blo
gėja. Jei imi aspiriną sumažini
mui karščio, o jis laikosi ilgiau 
negu TRYS DIENOS, ar nukri- 
tęs vėl pakyla, pranešk gydy- Nėk^rtd-

vo daromos rudens ir žiemos 
metu kas sekmadienį. Kalbėto
jais buvo kviečiami: F. P. Brad- 
chulis, J. Varkala, J. Hertmana- 
vičius, dr. A. Zimontas, A. Zmui 
džiną vi čius, dr. V. Martišius, F. 
Butkus, K. Gugis, A. Lalis ir 
kiti.

Vasario mėn. kun. Staniuky- 
nas buvo atvykęs Chicagon da- 

| lyvauti kun. J. Kclesinskio auk
siniame kunigystės jubiliejuje. 

I Ta proga drauge su kun. Pr. Se
rafinu nuvyko pas arkivyskupą 
Quigley pasikalbėti dėl Šv. Ka- 
zimeiro seserų motinų namo įs- 
leigimo. Arkivyskupas sumany
mui pritarė. 7. 14 d.- pats arkiv. 
Quigley pranešė, kad jis vienuo
lynui statyti jau yra suradęs 
penkių akerių žemės plotą tarp 
57-tos ir 68-tos gatvių. Vienuo
lyno statybos planą paruošti bu
vo pavesta archit. J. Malites.

Buvo suorganizotas Town of

bažnytiniuose bei tautiniuose 
reikaluose. Šv. Jurgio parapijai 
ji paaukojo $1,000, arkivysk. J. 
Matulevičiui — $100, Tautės 
Fondui — $136, Kauno Našlai
čių prieglaudai — $5, Šv. Kazi
miero vienuolynui — $120, šv. 
Kryžiaus ligoninės kambario 
įrenginiui — $350, šv. Pranciš
kaus seserims — $Ž5 ir kt.

1922 m. rugpjūčio 20 ii, Ame 
rikai pripažinus Lietuvą de jure, 
draugija dalyvavo parade Chi- 
cagoje, įruošdama savo kšom’s 
flotus. Parado metu buvo sumes
ta $58, kurie per kun. J. Tumą 
pasiųsti Vilniaus labdarybės bei 
kultūros reikalams.

1928 minint Lietuvos nepri
klausomybes 10 m. suk&klį, da
lydavo parade, įvykusiame Mc
Kinley parke.

Draugija turi ntfošHS Bunco 
stalelius, kuriuos nerftokamai 
leidžia naudoti šv. Kazimiero 
Akademijos rėmėjų 2. skyriui, 
Labdarybės Sąjungos a kuopai 
ir šv. Pranciškanę^seserims. Ji 
tari gražiai įrengtą klubo patal
pą, kur narės gali siūti ir skai
tyti. Taip ,pat turi gerai išlavin
tą krepšinio komandą, kurios 
pirmininkė buvo p-lė M. Gu- 
rinskaitė. .4?

nesugausi per ilgesnį laiką, tar 
Į kis su vaistininku, kai ilgiau už
sitęsia ar gerokai vargina NE-». ~~ _ . .

neaišku, tarkis su gydytoju.
Cukraligė ir aspirinas

Atsargumas reikalingas ser
gant cukralige (diabetu) ir 
imant aspiriiią. Mat, gali gautis 
neteisingas šlapimo tyrimas cuk- 
rij šlapime tiriant: gali gautis*gydytoju ar vaistininku, 
neteisingas cukraus buvimas 
slapūne, tiriant šlapimą dėl

Jei imi BUFFERED aspirin 
arba CARBASPIRIN, ir prisi
eina imti antibiotiką TETRA
CYCLINE, niekada neimk abu 
tuos vaistus kartu. Būtinai imk 
juodu VIENOS VALANDOS lai
kotarpy. Mat, kariu aspiriną ir 
tetracikliną paėmus, aspirinas! cukraus, kai imama astuonios 
gali trukdyti tetraciklinui susi
gerti j žmogaus kraują. Jei su
kils kokia abejonė, pasitark su 
gydytoju. Nedarykime toliau to
kios klaidos: dabar daugelis 
mūsiškių ima minėtą antibioti-

ar daugiau tabletes aspirino 
(325 mg, arba 5 grain kiekvie
noje tabletėje aspirino) per die
ną. Tas pats galioja imant buf
fered aspirin ar sodium sali-

VIRŠKINIMAS (indigestion).
Dar kitokie, čia nepaminėti,. Lake Lietuviu Draugysčių Susi- 

negerumai gali atsirasti imant. denijimas. j0 tikslas* pasistatyti 
toje kolonijoje pastatą su sve
taine, kad draugijos turėtų kur

salicilatus. Pasitark dėl jų su

čia reikia priminti, kad gydy- j įaryĮį susirinkimus ir įvairius 
tojams skirtose vaistų knygose i jareilgimuS. Organizatoriai: A. 
yra aprašyti negerumai, gali Į 5ai4ukaSj a. S. Precinauskas, 
atsirasti po kiekvieno vaiste1, ? Baltutis ir kiti, 
naudojimb. Šaip žmogus iš tos 
knygos pasiskaitęs (kad ir apie

Saldokas, A. S. Precinauskas, 
?. Baltutis ir kiti.

Jaunu Mergaičių Draugija
Nek. Prasidėjimo Šv. Marijosaspirino) neimamą pašalinį vei f ™ ri.,.lucJ“lu “V 7“T. J 

kr™ hlir^ t. no„. panos lSlkure balandžio 4 dieną

tojui.

Būtinai. p^'šk^g^. višą 
tų etiketes (tiek su^tfek* te; re
cepto — over-the-counter, trum
piau OTČ). Kai jau imi aspi
riną, ir dar kiti imami vaistai 
turės aspirino, gali tą vaistą per
dozuoti. Jei kils kokia abejonė, 
Įafkis su vaistininku bei savu 
gydytoju.

Neimk aspirino nei kitų sali
cilatų per penkias dienas prieš 
bet kokią operaciją, įskaitant taujant ir aspiriną vartojant, 

greičiausiai galima susilaukti

Kime daugiau tokios klaidos.
Jei turi pakeltą kraujospūdį 

ir esi patartas nevartoti druskos, 
neimk SODIUM SALICYLATE 
vaisto, nes jis turi druskos su
dedamas dališ. Pasitark su gy
dytoju ar s’avū vaistininku.

Niekada negerk' alkoholinių 
gėrimų imdamas aspiriną, ypač 
sunkiai sergant ir didelėmis do
zėmis ilgai aspiriną (ar kitus 
salicilatus) vartojant. Kartu gir-

mas. Jei turi kokių neaiškumų dantų chirurgini taisymą, jei ki
taip priiminėti vaistus, klauskis taip elgtis nenurodė gydytojas, skrandžio sujaudinimo. Jei kas

Fbrthewoman 
■imoį at the heart of

• '’nances.

kimą, visai bijos tą vaistą nau i 
cylate. Tas pats galioja imant {doti.

Todėl nereikia pacientui no
sies kaišioti kur jam nereikia: 
gydytojams žinotini dalykai ne- 
visada naudingi pacientui* jis 
fantazijoje padidina dalykus ir 
sau kenkia be reikalo. Gydytoje 
nurodytus dalykus vartokime ir,' 
negerumų susilaukę, tarkimės 
su juo. Taip elgiantis, geriausia, 
savo sveikatai pasitarnausime.

Išvada: Kiekvienas vaistas ! 
panašiai, kaip kiekvienas inais 
tas, gali tūlam žmogui sukelti 
didesnį ar mažesnį negerumą. 
Nenusiminkime negerumo su- , 
;aukę, gydytojo žinioje būdami! 
viską nugalėsime.

Nusistatykime savo gyvenime 
zisada be reikalo vaistų nevar
toti. Kreipkime didžiausią dė
mesį į saVo kūno stiprinimą 
Labar susekta medicinoje, kad 
Kiekviena žmogaus celė turi ap 
piginamąsias jėgas nuo visokių 
Kenkėjų. Tai kiekvienoje celėje 
uesirandąs hormonas INTER
FERONAS. Mes tik nežalotame 
savo kūno celių nuodais (kava, 
tikra arbata, svaigalai, rūkalai 
larkotikai, blogas oras, netikęs 
maistas...). Tada mūsų kūno 
ce^ų gynimosi jėgos veiks vist | 
pilnumu, o ne tik menka dalele. 
Dar yra kita celėse apsiginamo
ji jėga: tai kitas kiekvienoje ce
lėje besirandąs'hormonas PROS 
IAGLANDINAS. Jis irgi saugo 
celes nuo kenkėjų.

Tuos celes apsaugojamuosius 
hormonus, kiekvienoje celėje 
nesi randančius, mes ugdykime, 
o ne žalokime. Ugdysime juos 
tada, kai vaisiais-daržovėmis h 
baltymais misime. Nuo dabai 
jokių juokų su sava sveikata 
nekrėskime: didinkime savo ce
lių apsiginamąsias jėgas virš 
minėtomis priemonėmis.

O kai pasitaikys susitgti, nau
dokime Syrfj4ojo nurodomus 
vaistus, nurodytu būdu ir laiku. 
Sakysim, sergant sunkiausia 
irtrito forma, REUMAtdlDI 
SIU ARTRITU, prisieis pradžioj 
aspirino imti bet po tuziną gra
mų per dfcrrą. Tada ims ausys 
ūžti, lokį kiekį aspirino reikės 
mti su košėmis, kad skrandžio 

į 'iesujaudintume. Bet už tai as
pirino be reikalo neiminėkime, 

; Kaip iki šiol dažnai elgėmės, 
į Menki 
amonitų ijtusatrtr vaisių 
afrbatas gertam, pasiKiriT, pagu 
inf. d jei kūną stiprinsime mi
nėtai, ncsloguosime ir kitomis 
negalėmis, rečiau sUnegaJuosim

Pasiskaityti: About Your Med

j 2ė.

gali 
cuk-

savo

I

Yon can’t afford to be "WTWig, 
Because if you’re in chary* «

And that* g There U -S. 
Savines Bends come in. j 
them through your bonk

in America.

That way, while you're 
meeting the day-to-day ex
penses, you’ll still be buikhr< 
a more secure f <f ore for your 
family.

U.Š. Savings Bonds. Fee 
the woman wbt 
a good bargain.

aštuczmas ar daugiau (382 mg 
kiekvienoje tabletėje) CARB AS
PIRIN per dieną. Tas pats at
sargumas galioja imant kasdien 
po keturis ar daugiau arbatinius 
šaukštelius (kiekviename jų po 
870 mg) CHOLINE SALICY
LATE vaisto.

.Mažesnės negu virš minėtos 
salicilatų dozėš, bei atsitiktinas 
tų vaistų ėmimas nepaveikia 
cukraus tyrimo šlapime. Jei tu
ri nesutvarkytą cukraligę (un
controlled diabetes mellitus), 
būtinai tarkis su savy gydyto
ju, vaistininku bei galiestinga 
sesele tuo reikalu. Mat, klaidin
gi šlapime randamo cukraus da
viniai (salicilatų įtakoje) 
klaidinti gydytoj^ ir ligonį 
raligę betvarkant

Pašalinis salicilatų 
(ir aspirino) veikimas

Kiekvienas vaistas, šalia
teigiamo veikimo, gali parodyti 
neigiamą (side effects). Ne visi 

r tų vaistų negerumai pasirodo 
dažnai, vienok kai jie PASIRO 
DO, ESTI REIKALINGt GYDY
MO. Kai salicilatai (ir aspiri
nas) vartojami mažomis dozė
mis ir trumpam laikui, papras
tai, pašalinis-ncigiamas tų vais
tų veikimas retai pasitaiko. Vie
nok, tuojau tarkis su savu gy
dytoju ar vaistininku, jei sekan
tieji negerumai pasirodys imant 
salicilatus.

DAŽNIAU PASITAIKĄ nege
rumai: pykinimas* vėmimas ir 
skrandžio skausmai.

REČLAU PASITAIKĄ nege
rumai: Bei kaip stiprus klauso* 
sumažėjimas; kruvinos ar kaip 
smala juodos atmatos; odos nie- 

[ Žulys bei išbėrimas; kvapo ttū- 
I kūmas; veržimas krūtinėje 

(tightness in chest); švilpiantis 
ahavimas (wheezing).

ASPIRINO (ber snhcilatų) 
PERDOZAVfMO REIŠKINIAI: 
viduriavimas; galvos sukimasis 
(dizziness) ar apsftdausęs pro- 

f tas (iriental ctHTfr^on); pykini- 
mas ar vėmimas; dažnas alsavi
mas; nublatfrirs skambėjimas 

. bei fržimds ausyse; sunkus bei 
. riuotatinfe galvos skausmas; 

4 skrandžio skausmai; prakaitavi- 
t maM; tfoškirtys ir matymo sutri- 
į kirbai.
I Taip 'daf nė-
gJWmai gftli gėutte irrisht sali 

jcilatns (k Tokie ne-
gerumai gali praeiti laikė gydy
mosi. Mat, kūnas ima prisitai
kyti pne tokių vaistų. Vienok, 
tarkis su savu gydytoju; jei jo

i

Šv. Jurgio parapijoje. Į pirmąjį 
msirinkimą atsilankė: M.L. Gu- 
jinskaiįė^ O.^Bužiūtė StąnkūnS^

M. Overlingaitė Mikšienė, 
Lonaite Bartusevičienė, J.

Adomavičaitė, F. Jočiūtė Bur- 
oienė, E. Jakševičiūtė Curienė, 
4. Rulevičiūtė Mclntee ir K. Be- 
nušaitė. Draugijos spalvos — 
balta ir mėlyna.

Jos įstatuose pažymėta: 1) 
Kiekviena lietuvaitė katalikė 
mergina doro elgesio nuo 14 
ki 25 metų amžiaus, prigulinti 
prie šv. Jurgio parapijos, gali 
stoti į šią draugiją. 2) Kiekvie
na narė turi eiti išpažinties ir 
prie šv. Komunijos in cor pore, 
dienoje draugijos paskirtoje. 
3) Narė, norinti užimti vietą 
valdyboje, turi draugijoj išbūti 
nemažiau kaip du metus. 4) Na- 
.'ė, nemokanti lietuviškai kalbė
ki, skaityti ir rašyti, negali būti 
Išrinkta į draugijos valdybą. 
j) Narei, išbuvusiai draugijoje 
nemažiau kaip metus, jai mi
rus, draugija užperka šv. Mišias 
už sielą ir nuperka gėlių. 6) Na
ze, prigulinti draugijai 3 metus, 
ištekėdama gauna dovaną $5; 
prigulinti 5 metus — gauna do
vaną $10 vertės.

Prie šios draugijos įsikūrimo

^ąysis SLA paradas. Dvide
šimt penktasis SL^^^^is įvy- ' 
ko 1910.6.11 d? ClS&go|ė. luo 
laiku SLĄj Chicagpj^ įturėjo 7 
kuopas, šių kųbpų vadovai 'pa
samdė First Infantry Armory 
svetainę, kurioje telpa apie 
6,000 žmonių, ir surengė eiseną 
iš Bridgeport© į tą svetainę.

(Bus daugiau)

‘NAUJIĖNOS” KIEKVIEN 
DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULE
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WISE
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SILPNI ŠAULIAI BIJO KRITIKOS
' gį k; J •

Džiaugiamės, kad Naujienos Šaulių vac 
spausdina šaulių paradytus kuo didea 
straipsnius, iš kurių matosi, ko
kios negerovės vyksta š oje or
ganizacijoje. žinoma, už tokiu

šaulių vadeliai labai norėtų, kad 
?£nis skaičius šaulių nu

stotų Naujienas remH. O tas 
reiškia, kad kuo daugiau šaulių 
nebesiprenumeruotų arba net

negerovių teisingą iškėlimą keli atsisakytų Naujienų ir n besiųs- 
mūsų vadai baisiausiai pyksta j tų joms jokių aukų, 
ne tik ant šauliu, kurie i 
tiisą aprašyti ir nej savo pavar
des po tokiais straipsniais pa
dėti, bet taip pat pyksta ir ant tikoje. Visiems suprantama, kad 
Naujienų, kaJ drįsta tų šaulių gali atsirasti vienas kitas šau- 
strzipsnius šiame dienraštyje j lys, kuris kreips dėmesį į vadų 
talpinti. Jie, matyli, iš savo di- reikalavimą laikraščio atžvilgiu 
dybės užmiršo, kad vi i gyve-

išdrįso Į Tačiau yra vienas dalykas, kc 
jie siekia, ir visai kitas dalykis 
— kaip vyksta tie reikalai prak

ir jie atsisako Naujienų, bet iš 
name laisvame ir deniokratinia- užsiprenumeravusių, atnaujini
me krašte, kur yra spardos 
laisvė.

Mes visi žinome, kad šio kraš
to spauda nurodo daug negeru 
mų, kurie padaromi ne tik vie
tos aukštų pareigūnų, bet ir pa 
čių gubernatorių ar prezidentų, 
tačiau už tai mūsų krašto val
džia jokios cenzūros įvesti nesi
rengia.

Visai kitaip galvoja mūsų or
ganizacijos vadukai. Tokius šau- 
lius-šaules, kurie ką nors nei
giamo susirinkimuose iškelia 
ar užklausia, arba spaudoje ap
rašo, tai nubaudžia, pašalina, 
o su tokiais laikraščiais, kurie 
tekius straipsnius spausdina, pa
skelbia prieš juos kovą.

šitaip įv’yko ir su Naujieno
mis: Už; tai, kad šis dienraštis 
drįsta talpinti visos eilės čaulių 
parašytus straipsnius apie nei
giamus šioje organizacijoje pa
sireiškimus, jis tapo mūsų šau
lių Sąjungos Centro valdybos 
nutarimu atitinkamai “nubaus
tas”, paskelbiant “atsiribojimą” 
nuo Naujienų.

:šis “baisus nubaudimas” tapo 
net viešai “Drauge” paskelbtas 
1982 m. gegužės mėn. 21 dienos 
Nr. 107 laidoje, kad “Draugo” 
skaitytojai žinotų, koks likimas 
laukia tų laikraščių, kurie drįs
ta šaulių Sąjungos vadukus pa
kritikuoti.

Kad sustiprinus šį Naujienų 
nubaudimą, be Įo “viešo pareiš
kimo” Drauge, dar buvo patal
pintas po visus šaulių-dalinius 
Amerikoje, Kanadoje ir Austra
lijoje Centro valdybos aplink
raštis Nr. 2/82 bš š.m. birželio 
12 d., kur XIV-tame paragrafe 
šauliai raginami: '

“LŠST Centro valdyba yra 
nuomonės, kad dienraštis 
Naujienos, dėl priešingo ir 
neigiamo nusistatymo prieš 
Lietuvos šaulių S-gą Tremty
je, ateity šaulių jieremtinos.”

mo ir aukų skelbimų sąrašų ma
tome, kad mūsų broliai šauliai 
ir seses šaulės visai neboja vadų 
Iš Naujienose skelbiamų skaity 
tojų ir aukotojų sąrašų matome 
gausius šaulių užsisakytoj us ir 
rėmėjus.

Iš faktų galima konstatuoti, 
kad iki Šiol Naujienų neskaitę 
šauliai, po tų nesąmoningų “at
siribojimų” ir raginimų nerenu 
ii Naujienų, savaimingai ir spe i 
cialiai perėjo į Naujienų skaity 
tojų ir rėmėjų eiles. Tas paro
do mūsų šaulių organizacijos 
vadukų dar vieną šauliškos 
veiklos vadovavimo nenusima- 
aymą ir nesiorielitavimą, kas 
mūsų garbingai ir senai šaulių

(iliustracija)

lyje, tik paskelbiant, kad šį ma
no konkursą laimėjo trys šaulės, 
kurioms yra pasiunčiamos Nau
jienos. Tokiu būdu, vieloj vieno 

Sąjungai yra gera ir kas veda Į atsisakiusio pataikūno, atsirado 
į trys naujos šaulių prenume
ratos.

Naujienose spausdinama šau
lių steigėjo V. Pūtvio biografi 
ja. Pats Pūtvis, kol buvo gyvas, 
Naujienoms savo rašinius siun
tinėjo. Iš kur šauliai patirs apie 
Pūtvį, jeigu neskaitys Nau
jienų?

Antanas Pleškys atspausdino 
visą Milkovaičio kalbą?metįpia^

‘tos 
kalbos nespausdino ižf jiespaus- 
dins. Iš kur šauliai patirs, ką 
Milkovaitis pasakė ir ko vėliau 
gailėjosi? Kas atidžiai skaitys,

prie bankroto.

Kai šaulys Petras Malėta vie
šai pareiškė Naujienose, kad jis. 
remdamasis Lietuvos šaulių 
Sąjungos Tremtyje (kokios val
dybos?) Centro .Valdybos nuta
rimu, atsisako skaityti Naujie
nas, jis prisipaižno, kad yra la 
bai palankus diktatūrai ir už 
savo teisės, laisve, kokią jis no
rėtų sk< 
Nors iki šiol jis skaitė Naujie
nas ir dienraštis, atrodo, jam 
patiko, bet kada šaulių organi
zacijos vadukai patarė neskai- 
lyti, nes šiame dienraštyje buvo tai tos kalbos geriausiai Mil- 
parašyta tiesa apie šauliu S-gos [ kovaiti pažins. Jis pats gailėjosi, 
Centro valdybos veiklą, tai Ma-Ikad tokią kalbą! pasakė. Jarų

aityti spaudą nekovoja. me\susirinkime. NieWįį|^t< 
.1 SlOl ilS skaitė ^\auiie- nnmoncfllnn ir. tS11

J. KLAJCN.TS

^ĮSPŪDŽIAI IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS
C « ~ * t

nebūtų buvusi atspausdinta.
Dabar Naujienose spausdina

ma šaulių garbės nario ir Klai
pėdos vaduotojo rašinys apie 
kryžiuočių puolimus prieš prū
sus ir žemaičius. Iš kur šauliai 
visa tai patirs, jei neskaitys 
Naujienų?

Protingi šauliai patys spau
doje rašo. Kokie gali būti tie 
vadai, kurie šauliams draudžia 
mokytis iš spaudos?

Dabartiniai mūsų vadai turi 
apsigalvoti ir šios didelės klai
dos toliau nedaryti. .• /

> Antanas Marma

hC^ETINE DIDELĖ PRO
TESTO DEMONSTRACIJA r

ŠTETINAS, Lenkija. — -Čia 
įvyko didelė protesto demonst
racija prieš^fcaro stovio įvedimą. 

__  ___ z  _ _____ Demonstracija’ prasidėjo neor- 
lėta ateityje Naujienų neskaitys.I būtų buvę geriau, jei jo^flba/ganizuotai. Lenkijos kariškai 

Norėdamas paremti Naujie-I_____________;__________/t/_ _ ~ J

(Tęsinys)
Reikia manyti, kad jie stovė

jo, jei ne nuo ykiurnakčio, tai 
atėjo iš ankstyvo ryto atsistoti 
eilėje. T’kras paradoksas — ik- 
ros yra užtenkamai, o mėsos di- 
.lelis trukumas. Žinoma, propa
gandai jus pilnai užtenka.

Tenka paminėti, kad važiavu
sių dauguma buvo labai nepa
tenkanti vienos dienos be pras
mės ir tikslo praleidimu Mask
voje, Jei jau būtina turistams 
parodyti miestą žinomais jume- 
Jmais, tai bent turėtų numaty
ta ir kultūrinėms įstaigoms ap- 
žifnėti galimybė. Dabar gi pa
vežiojo po miestą, aprodė žy
mesnius pastatus ir paminklus,

kaltė grupės vadovo.
Na, o į dolerinę krautuvę, ku

ri rusų vadinama ‘ Bcriozka”, 
i I pataikė nuvežti. Reikia pasaky

ti, buvo įdonju pamatyti, bet 
teko nusivilti, nes nieko gero ne
rasta pirkimui, o reikalingesnių 
vartotinų daiktų pasirinkimas 
mažas. Atrodo, kad Vilniaus do 
lerinė krautuvė visais atžvil
giais pranašesnė, vertingesnė ir 
pasirinkimas didesnis.

Išvada: diena bereikalingai 
buvo sugaišta ir dėl jos reikėjo 
mokėti didesnis važiavimo mo 
kestis, o naudos nebuvo jokios, 
važiavome ne Maskvos mūrų 
žiūrėti ir gėrėtis iškabintais 
raudonais propagandiniais Iran-

xuriuos gidė šabloniškai apibū-1 sparantais, bet visų buvo noras 
dino jų paskirtį bei reikšmę, Į kuo greičiausiai pasiekti Lietu
kas iškelia “Didžiosios Tėvy
nės” garbe ir galią.

Tiesa, mus vežė į Tretiakovb 
meno galeriją, bet, labai gaila, 
ji buvo uždaryta. Tai pasekmė 
neturėjimo programos — plano, 
o tuo pačiu nerūpestingumas ii

suėmė laivų statybos darbininką 
Marian Jurčyką. Jis buvo vie
nas pirmųjų darbininkų Solida
rumo unijos organizatorių. Jaru
zelskis įsakė jį suimti ir iki šios 
dienos laiko kalėjime. Jokios 
bylos jam nesudarė, bet iš ka
lėjimo neišleidžia.

Prieš kelias dienas tragiškai 
žuvo jo duktė Dora ta. Sekančią 
dieną nusižudė josios vyras. 
Lenkijos karinė vadovybė nuta- 
rg leisti Jurčykui nuvykti į Sie
tiną ir dalyvauti laidotuvėse.

Kai štetino laivų statybos 
dąrbininkai ^žinojo, kad Ma
rian JureyĮcąjCdalyvaus laidotu
vėse,- tai susirinko didžiausia 
minia, Ji pramaršavo centrinė
mis Štetino gatvėmis, karts nuo 
karto iškeldami Solidarumo 

‘obalsius. Niekks nesitikėjo, kad 
įvyks tokia didelė demonstra
cija

se plėšosi ir pagreiti jęs pulsas 
muša lyg kūju, tai nepaprastas 
emocinis susijaudinimas. Viskas 
vyksta tarytum sapne, tik lėktu
vui trinktelėjus į nusileidimo 
taką, sugrįžti į tikrovę. Lėktu
vas sustoja ir visų noras tuojau 
pasiektų kojomis tą žemę, kurią 
per amžius lietuvis mylėjo.

Išlipus, dangui iš džiaugsmo 
ašarojau!, jam matant tbkJą 
jausmingą susitikimo sceną, ly
jantis litus papildė ašarų sriau
tą, didesniam gražiausiu jausmų 
perteikimui vieni kitiems. Prie 
aerodromo vartų, didelėje .deng
toje pašiūrėje, su nekantrumu 
laukė artimieji, gėlių puokštė
mis “apsiginklavę”. Gi vietoje 
kalbų, viską pasakė ištiestos 
juostos įrašas: t ;

Čia Lietuva — linų tėvynė, 
Gražiausia dangaus atkarpa, 
Lietuvio meilė pirmutinė, 
Močiutės juostoji įausta. v

vą ir iškelti koją gražiame, gar
bingame ir mums brangiame 
Vilniuje — lietuvių tautos Me
koje. Maskva lietuviui nėra prie 
širdies,“ nes nuo seno ji yra sla
viškai totoriškos Rytų kultūros 
bastionas, tai visų ’negerovių si
nonimas.

Cxalų gale, šiaip taip praleidę 
tuščiomis dieną, sekantį rytą 
Aerofloto lėktuvu, su plasdan- 
čia širdimi, išskridome j pasku
tinį kelionės numatytą tikslą — 
Vilnių. Lėktuve pasveikino, at
rodo, plokštelėje įrekorduota 
kalba, kuri nepasižymėjo liėti& 
visku nuoširdumu ir tautinės 
minties jausmingumu.-bei man
dagumo sentimentais V?atvyku- 
siems. žodžiu, viskas atlikta ofi
cialiai ir diplomatišku rezervuo
tumu. Žinoma, palinkėjo viso 
geriausio... ,t •

Gerai, kad skridimas neilgas 
— 1 vai. 30 min., kitaip 'suriku 
būtų išlaikyti, nes lėktuve dėl 
mažai vietos visi,turi susispaus
ti, ypatingai kai suėjo gėrybė
mis ratuoti, vadinami ameriko
nai. čia ir pasirodė, koks skir
tumas tarp Swissair ir Aeroflot 
oro linijos. Vaišės irgi buvo — 
gazuotas vanduo, daugiau nie
ko. Dėkingi ir tai. Oras atrodė 
blogas, nes lynojo lietus. Nežiū
rint į tai, nuotaika taisėsi, 
neužilgo būsime Lietuvoje.

Čia Lietuva — linų 
tėvynė...

Pasigirsta .balsas^ susijuosti 
apsaugos diržu, jau Vilnius ir 
leidžiamės į. aerodromą, širdis 
taip ir šoktelėjo, kraujas gyslo

Susitikimo kulminaciniam šir- 
ties jausmų verpetui išsisėmus, 
nuvažiavpm. j viešbutį “(ginta
rą”, kuris per 5 dienas suteikė 
ne tik fizinį, bet ir dvasinį poil
sį. Jis yra iš viso pasaulio kam
pų lietuvių sustojimu ię atsigai- 

ėvihimo oazė, žinoma/ tai? he- 
pilna to žodžio prasme, nes daug 
ko Įtrūkta. — nuoširdžios lietu- 
viškds'4ilun/os ir visu tarnau- 
tojų mokėjimo lietuviškai kal
bėti. Juk čia ne Maskva,- bet Jie- 
įuviškas Vilnius! Teko neva 
juokais pasakyti: Žiūrėk, kad 
kitais metais mokėtum lietuviš
kai HąlbętL Savaime aišku, Įcąd 
tokia -pąstaba veikia ir, reikia 
manyti, kad ir administracija 
įuomi daugiau susirūpins.

h' Atvirai rašant,.tenka pasaky- 
; (Bus daugiau) .

> ' ' 'i «
Kokia kaina, tokia prękė., ,

r<- ’ : '
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MEET THE CHALLENGE!
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CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS
Aleksas Ambrose,

KAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

2608 West 69th St, Chicago, HL 60623 ♦ TeL 525-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių,

MARIJA NOREIKIENfi

IŠ PRAEIT]135

įdomia! parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės to 
Labguvos apskričiu duomenimis. Aprašymai Jdomfls kiekvienam 
lietuviui. Leidinys flluatruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
rltovardfiŲ pavadinimai Ir Jų vertiniai | vokledLų kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi knygoje yra Rytprūsių lamėlapia. Kainą M,

'• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojo* Ir to- 
tfnlų šokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dain, 
hrentes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedalau o J an
iems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duccnenlmll 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusk, kainuoja H

e VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly- 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sauna 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už

st: LJTkRATCRA, lietuviu literatūros, meno Ir ,mokslu 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet riesenrtą, iVinec 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P, Joniko, V. Stenk oš, 
T. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K Matusevičiaus ir VĮ» 
Keliaus straipsniai bei rtudijos, Iliustruotos nuotraukomis lt 
M. K. Čiurlionio, M. ifleikio, V. Kaiubos, A. Rūkltelės Ir A. Varno

r i *

nas, aš paskelbiau konkursą 
s. m. birjelio 26 d. Naujienų dar 
neskaitantiems šauliams. Pir
mam užsiprenumeravusiam aš 
apmoku prenumeratą už visus 
metus. Antrai prenumeratai pa
skyriau $30 ir trečiajai ;— $20, 
kas iš šaulių užsisakys šį dien
raštį iki liepos mėn. pabaigos.

Čia daugiausia drąsos parodė 
moterys ir jos laimėjo visas tris 
premijas. Bet kadangi Chicagoj 
šaulių vadai tapo diktatoriais ir 
šaulių spaudos, cenzoriais, tad 
nenorėdamas, kad tas šaules be 
reikalo tampytų ir kamuotų, 
tad nutariau jų pavardžių spau

Po tuo aplinkraščiu pasirašė
K., Milkovaitis, kaip LŠST pir
mininkas, ir J. Mackonis — sek
retorius.

■iš visų šių patiektų šaulių va 
dūkų veiksmų yra aišku, kad doje neskeltbi ir palikti paslap-

I ' SIUNTINIAI I LIETUVA

* Cosmos Parcels Express Corp, 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

IW1 Wi 69th St, Chicago, IR 60629 ♦ Tel 925-27JJ

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai).

664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina $15.

' Persiuntimas — $1.
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Inz. 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 kum Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

Ir patarė mums toliau studijuoti.

gūrina f25. Kieti virieliaL Paštu £2.

P Y**” NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.. Chicago, IL 50608

SERVE WITH PRIDE 1N1 
■TtE NATIONAL GUARD

> EAUHtS DIME, ralytojou PetroirtMi OrintaftM atfr 
minimai ir mlntvi apie asmenis ir vietas naprft. Lietuvoje Ir plr. 
maistais Eolševikij okupacijos metais. Knyga turi 234 pualaplua, 
bet kainuoja tik 13. > i -*.<»|asįĮĮPy|

• JULIUS JANONIS, poetas ir revollodonlerina, nesupm- 
tu Ir klaidingai Interpretuojamo gyvenime ir poHtikoje; tik na 
furgio Jašfnsko knygoje spie Juliaus Janonio gyvenimą ir po^ 
rija. Dabar būttj jj galima pavadinti kovotoju ui žmogaus teise*. 
Knyga yn didelio formato, 235 puslapių, kainuoja M. <

V 1ATTKTNUS NOVKLfS, M. Zoačenko kflryba, I. VaW&« 
vertimas. BOS pat knygoje yra 30 s<fflOjJngij noveHg. Kaina U,

Knygotf Kaunamo* NaujkscM, ITW So. BafaM St,
® PNM. ĮHMbM friMCI Bslar|

3 — Naujianoa, Chicago, 8, TIL Tustday, Antust 17, 1982
1 ‘ 7 A I
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Dabartinis prezidentas buvo nuvažiavęs į Maakvą. 
Jis matėsi su pačiu Brežnevu. Brežnevas, pataręs rusams 
dar labiau susiveržti diržus, vis dėlto paskolino Jaru* 
zelskiui porą milijonų dolerių skoloms mokėti, bet Nika- 
raguos prezidentui jis nieko nedavė. Apkabinėjo jį meda
liais, bet medaliai ne kordobos. Už juos nieko nusipirkti 
negali.

Kosta Rikon prieš mėnesį pabėgo 45 metų Eden Pas
tara. Laikraštininkai jį apspito ir prašė viešų pareiškimų, 
bet jis atsisakė žodį tarti. Jis aiškino, kad jam reikės 
grįžti, todėl apie jokius pareiškimus ’'begali būti kalbos. |

Prieš ketverius metus jis buvo Vadas-Nulis. Įspaniš- j 
kai jis vadinosi Comandante Cero. Jis apsupo Nikara- 
guos parlamentą, suėmė to “parlamento” narius ir reika
lavo didelės sumos pinigų ir įvairių koncesijų. Nikara-

Chicago] e ir priemiesčiuose: 
metam“________________

pusei metų ______________
trims mėnesiams • 
vienam mėnetim 

aivose JAV vietose: 
metame --

$45.00 
524.00 
512.00

3&.QC

§40.00

Naujienos tetiriiy
iexmadieniux. k biozū Naujienų Bex> 
drovė, 1739 So, Halsted SU Chicago 
EL 608G& Teist

Jono Huso teismas

palikdami dirvas girioms ap- j 
augti; moterys pačios vyrų dar
bus dirbo, norėdamos tėvynei ' 
laisvę įgyti. Visi vieni kitiems 
prisiegavo, verčiau mirti, kaip ; 
vergauti”. .-

Išviję kryžiuočių valdininkus 
i ir wnilas. vienuolius ir timians 

. i'žemaičiai jau tikėjosi laisvę lai-

JUOZAS PRONSKUS

300 METU KRYŽIAUS KARO 
PRIEŠ LIETUVIUS

KODĖL MŪSŲ ŠIANDIEN BELIKO TRYS MILIJONAI?

(Tęsinys)

. H8.0U
•_ E**-001 ?uos kariuomenės vadai jį apsupo, bandė suimti įsibro- 

’ vėlius į parlamentą, bet Vadas Nulis juos apstatydavo. 
Jis užimdavo strategines vietas pirma, pegu Nikaraguos 
kariuomenės vadai pasiruošdavo. Somoza Įsakė duoti lėk
tuvą ir Vadą Nulį su savo padėjėjais išleido užsienin. 
Vadas Nulis pagarsėjo visoje Nikaraguoje. Jis buvo 
veiksmo žmogus. Kur jis pasirodydavo, tai buvusieji vals
tybės sargai turėdavo dingti.

Vadas Nulis buvo vyriausias perversmo prieš Somo- 
zą organizatorius. Į mūšį jis pats eidavo, bet kartu su juo 
kovon mesdavosi ir pasiryžę vietos gyventojai, nepaten
kinti Somozos diktatūra. Ilgiausiai priešinosi sukilėliams 
tautinė Nikaragvos gvardija. Vadas Nulis su gvardijos 
vadais vedė derybas ir įtikino mesti ginklus ir pasiduoti. 
Vadas Nulis garantavo jiems pagrindines teises. Priža
dėjo nešaudyti ir nešaudė. Vado Nulio vadovaujami maiš
tininkai užėmė svarbiausias Somozos šalininkų gina
mas vietas.

Pastara — Vadas Nulis, praleidęs virš mėnesio Kosta 
Rikoej, praeitą šeštadienį paskelbė, kad į Nikaragua -jis 
nebegrįžta. Jis pareikalavo laisvų demokratinių rinkimų, t 
bet pridėjo pastabą,:.būtent: prieš rinkimus privalo išva- 
žiūoti'yisi Kub^1 kariai. Jis žino, kiek kubiečių yra Nika- 
raguoje,-ką jįe daro ir koks yra;svarbiausias jų tikslas.. 
Kaip Lacio vadovaujami čekistai gynė Lenino valdžią' 
Petrograde, taip Kubos kariai šiandien gina 9 direktorių 
valdžią Nikaraguoj. Kol Kubos instruktoriai bus Nika
raguoj, jokių laisvų rinkimų nebus, šiandien Nikaraguoj 
negali būti laisvų ir demokratinių rinkimų. Jeigu Nika
raguos direktoriai neįsakys Kubos kariams išvažiuoti, tai 
Vadas Nulis pradės kovą prieš kubiečius. Jie sudaro di
džiausią pavojų Nikaraguai. Jie gina Brežnevo medaliais 
apkarstytus direktorius. Jie atnešė badą ir netvarką Ni
karaguai.

Pastara tvirtina, kad jis sandinistas ir kviečia tuos 
sandinistus, kurie nepritaria dabartiniam badui, vargui 
ir žmogaus teisių trempimui, pereiti į jo pusę, kai Vadas 
Nulis pakvies. Jis kviečia visus buvusius gvardijos narius 
pereiti į jo pusę ir palaikyti tvarką krašte. Jis susitarė 
su visomis politinėmis grupėmis laikytis demokratinės 
santvarkos, bet jis tvirtina, kad jis yra didelis Brežnevo 
medalių priešas.

Pastaros pareiškimai sukėlė didelį susidomėjimą ne 
tik Nikaraguoje, bet ir visoje Vidurio Amerikoje. Savo 
laiku Vadas Nulis turėjo didelę įtaką Managuoj ir viso
je Nikaraguoje.

Pastaros skelbiamiems žodžiams pritarė didelė Ni
karaguos gyventojų dauguma, bet 9 direktoriai turi gink
lus. Jie nuginklavo visus Nikaraguos gyventojus, kurie 
kovojo prieš Somozą.

Visa Amerika atidžiai seks, ar Vado Nulio teisingas
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NAUJIENŲ rs-štinė atdxn kasdien, išskyros 
mo 9 rak ryto iki 5 viL popiet — iki 11 r£.

■

Nikaraguos sukelti rūpesčiai
Dar nepajėgė išspręsti Beirute apsuptų palestiniečių 

likimo, Centro, Pietų ir Šiaurės Amerikos vyriausybės 
yra susirūpinusios Nikaraguos likimu. Klausimas rūpi 
ne tik vyriausybėms, bet ir pačios Nikaraguos gyven
tojams. Pati Nikaragua pajėgė atsikratyti 45 metus kraš
tą valdžiusios autokratiškos Somozos šeimos valdžios, bet 
per trejus metus Nikaraguos gyventojai nepajėgė pra
vesti laisvų ir demokratinių rinkimų.

Kovų metu prieš Somozos šeimą visos kovojusios po
litinės grupės buvo pasižadėjusios tuojau pravesti lais
vus, demokratinius rinkimus, tuo tarpų kraštą valdo de
vyni sandinistų atstovai, kurie rinkimų labiau bijo, negu 
jų bijojo Somozos j vyriaušybė. Nikaraguos radijas ir 
spauda, kontroliuojami "komunistų partijos agentų, tvir
tina, kad kraštas dar neparuoštas demokratiniems rin
kimams, o krašto gyventojai žino, kad rinkimų nelaimėtų 
dabartinė 9 sandinistų direktorija. Jeigu šiandien būtų 
pravesti rinkimai, tai laimėtų demokratinės Nikaraguos 
politinės partijos, o komunistai būtų nustumti nuo val
džios. kaip jie buvo nustumti Portugalijoj. :

Susidaro įspūdis, kad devyni Nikaraguos valdytojai 
nori rinkimus atidėti, kol jie pajėgs sudaryti “liaudies 
rinkimus”, kaip prieš 40 metų okupantas sudarė paverg
toje Lietuvoje. Dabartiniu metu Nikaraguoj būtų neįma
noma pravesti net “liaudies seimo”, nes poltinių partijų 
vadai sukeltų kraštą prieš tokią rinkiminę apgaulę, ko
kia buvo pravesta Lietuvoje. Gyventojai nori tikrų rin
kimų, o ne klastotų.

Nikaraguos direktoriai panaikino mirties bausmę, 
bet be mirties bausmės jie valdyti nepajėgia. Jie pradėjo 
šaudyti ryškesnius savo priešus, tiktai neturi, kur sušau
dytųjų laidoti. Sušaudytuosius pradėjo vežti toli Į kalnus, 
bet šeimos nariai surasdavo lavonus. Dabar traukia teis
man tuos, kurie nužudytuosius areštavo.

žmonės pradėjo bėgti iš Nikaraguos. Vieni bėga į 
greta esančią Kostą Riką, o kiti bando pasiekti Floridą. 
Pabėgusieji pasakoja, kas krašte darosi. Kraštą valdan
tieji bando gauti paskolą, prašo maisto, bet niekas dabar- 
tiniems valdovams pinigų neskolina.

£
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Juozas Pronskus <
Vytautas tuo tarpu buvo 

įtrauktas į karus su ~ užplūdu
siais totoriais, ir 1399 m. ties 
Vorksla . totorių skaudžiausiai 
buvo sumuštas. Kryžiuočiai nau
dodamiesi proga, stiprinosi pa
vergto krašto tyruose, ir negana 
to, dar su nauja talka siautė. 
Net pats kryžiuočių mistras rašė 
šventosios Romos imperijos, ar
ba Teutonijos, imperatoriui: 
“Su Dievo pagalba per dvyliką 
dienų išnaikinom netikėlių kraš-

‘ ■> 
' >

. . , „j ir įgulas, vienuolius ir kunigus,tą ir į pelenus pavertėm; vadus].. . ...... ... ° ’
išgaudėm ir daugybes jų imti
nių privertėm krikštytis...”

Daugelis žemaičių slapta per-'
sikėlė į nepriklausomos Lietu
vos pusę; kiti, iš naujo sukilę,

mėję, bet Vytautas, turėdamas į 
laikytis prieš slavus, tegalėjo i 
žemaičius tik moraliai gelbėti, | 
pasiųsdamas Germanų kuni- 

išardė krvžiuočių naujai pasta-' Saj^®čiamš peršpejimą, kad ne-> 
tytas tvirtoves ir daugelį įgulų ’ ^°. ^astuGse į
išmušė, kitus išvijo. Mistris,t6., < 
kėlęs nauja baudžiamąja jekspė- W kryžiuočiai {
dicija. jau ko nebeišmušė..tuo,š 
apkalę pulkais su šeimynomis: žvėrimi ^jokios fei-;
ir mažais vaikais vergijon varė, jybes nesilaiko ir žmogaus vėr-j 
Nužudyta vien tik vadų 200 vair ' ® ’yP1?-
ky. Daugelis apkaltų žemaičiu • 
vadų pasikorė požemiuose savo 
pančiais, arba pasismaugė vie
nuoliškomis skaromis, kuriomis' 

I kryžiuočiai juos pajuokai buvo 
aprengę. Žemaičiai padarė vi
suotinį sukilimą.

Daukantas “Lietuvos Istori
joj” sako: “Kas aprašys- tą mei
lę, vienybę, pasiryžimą, narsy
bę ir drąsybę, kurią žemaičiai 
tą rūsčią dieną rodė, regėdami ’ 
beauštant laisvės j

_ Patys žemaičiai taip pat -iš
siuntinėjo lotyniškai- ir vokiškai I 
rašytą atsišaukimą į pasaulio • 
valdžias, _ norėdatni. ateinan
čioms kartoms palikti amžiną | 
dokumentą,' kad nekaltai ir ne-I 
teisingai yra žifdėnii, kad mirš
ta ligi paskutinių gindami savo 
laisvę. To atsišaukimo vertimą 
paduoda Simanas Daukantas 
“Lietuvos Istorijoj”:

“klausykite, klausykite! Jūs 
laisvės spindulius.! ™spa™' “ svleUsk‘!(

Nieks nešykštavo savo turtu,' S-KinUfate ant baiso rūpeslin-Į 
atidavė pinigus, kuris lik ju bū-. ««• ant ’^lojimo nuvergtųjų.

1 AĮes esame amones laisvi ir di-| 
džios kilties, ką kryžeiviai nori! 
mums išplėšti. Jie negaubia mū-. 
sų dūšių tikram Dievui, bet dėl 
savęs mūsų žemę ir mūšų na
mus savina; nūs turime pasi-j

turėjo: žambius, dalges ir akė
čias kalė į .kardus ir raguotįies,

žodis bus galingesnis, negu Brežnevo medaliais apsikabi- 
nėj usių direktorių vyriausybė.

Petrograde, o vėliau ir visoje Rusijoje laimėjo latvio griebti ir galuėtis,
Lacio vadovaujami čekistai. Jiems padėjo Trockis, Sta-J SaV° llienką ^yvybę
linas ir monarchistas Tuchačevskis. žiūrėsim, ar kubie-1,, 
čiai pajėgs palaikyti Nikaraguai primestą devynių di- 
rektorių valdžią. ‘ ‘ „RK|Te T4upyM0 B?NUS

> išlaikyti.
(Bus daugiau)

A. Pleškys

Lietuvos inkorporacija į Sovietų S-gą 
istorijos ir teisės požiūriu

(Prof. dr. Aleksandro Štromo paskaita)
(Tęsinys)

Tačiau, matot, reikalas buvo tas: gruodžio 
mėn., kai buvo tie pasitarimai, pagaliau buvo su
tarta, pirmoj eilėj, sudaryti tarp britų ir Sovietų 
politinę sąjungą ir toliau — antras faktas — vyko 
tos sąjungos derybos, kokia tą sąjunga turi būti.

Ir vėl iškilo Baltijos ir 1941 m. sienų klausi
mas. Ir vėl prasidėjo, nėra galimybės sutartį su
daryti. Visą gegužės mėnesį Edenas sėdi Mask
voje. Molotovas vieną kartą nuvažiavo ir Į Lon
doną. Eina derybos, tas Pabaltijo klausimas ne
leidžia nei vieno žingsnio pasistūmėti į priekį. Jo
kiu būdu niekas neina. Ir čia Churchillis jau sako:

— Na mat juos šunys, jeigu jau taip reikalai 
užkliuvo, gal pradėsime tas derybas dėl Baltijos 
valstybių pripažinimo.

Jau čia jo pozicija pasidaro kitokia. Aš čia 
cituoju susirašinėjimą, kuris užsiliko Anglijos už 
sienio reikalų ministerijoj, kuris dabar yra pn- 
rinamns. Bet padėtį išgelbėjo Roose veltas, kuris 
Churcn.L’ri pasakė: J ' - ■ į

— Kiaue, k, na, kas čia dabar do problema 
u temis Baltij valstybėmis? Na, įsivaizduok, 
r-au r is;; arnur paeis pirmyn, nugalės vokie

čius, užims Baltijos valstybes, nu, ką tu arba aš 
galėsime ką nors padaryti? Nieko. Bet kam pri
pažinti? Kam save taip nužeminti ir sukompro
mituoti tokiais būdais? Sutarties negali pesi- 
rašyti.

Tada Amerikoje buvo Hallifax — Anglijos 
pasiuntinys — ir kalbėjosi su Rooseveltu tuo klau
simu. Anglijos užsienio reikalų ministerijos ar
chyvuose yra tas Roosevelto tekstas, kuris buvo, 
pasakytas Hallifaxui perduoti Churchilliui. Sako; 
labai paprastai, derėkitės su jais. Ir Rooseveltas 
pasakė:

— Siūlykite antrą frontą. Jie praris ir už
mirš apie sienas. Siūlykite jiems 20. 30 metų su
tartį, tiek ilgai, kiek jie norės. Ir pamatysite, kaip 
visas tas Baltijos klausimas nueis į antrą planą.

Taip ir buvo. Leido, pažadėjo Amerika ir 
Anglija kartu, kad bus atidarytas antras frontas 
artimiausiu laiku. Pažado, žinoma, netesėjo. Bet 
tuonii Stalinas buvo nuramintas ir pasirašė tą 
20 metų anghj-sovietų sutartį be jokių sienų. Ir 
Churchillis išvengė gėdos, to nepripažinimo, kurį 
jau beveik buvo pasiruošęs duoti.

Jaltoje Stalinas vėl kelia tą klausimą, bet la
bai trumpai. Visi, Churchillis ir Rooseveltas vie
nu ypu sako “Ne”. Tai, sako, kaip bus dėl Lenki
jos? Ir pereina prie Lenkijos, čia Stalinas labai 
gudriai lošia. Pradžioje jis kelia kluasimą dėl sie
nų. Paskui sako: — Matot, aš nuolaidus. Dabar 
kalbėkime dėl Lenkijos. — kuris rišosi, parodyda

mas savo nuolaidumą Baltijos valstybių klausimu. 
Toliau, kai susitvarkė su Lenkija, vėl stato klau
simą dėl Suvienytų Nacijų-Tautų organizacijos. 
Jungtines Tautas svarstant, sako: “Kaip man su 
16 respublikų? Tiek vietų man toje organizaci
joje priklausytų”. Ir vėl įjungia Baltijos respub
likas į tą patį 16 respublikų skaičių. Ir vėl Baltijos 
respublikos. Iš karto pasako “Ne!”

Mes negalime, mes nepripažįstame jums 
tų respublikų.

Tada jis sako: “Tai kaip čia, tai turite pri
pažinti”. Vėl sienų klausimas. Tada jie vėl šitą 
klausimą nupirko, duodami Baltarusijai ir Uk
rainai vietas Jungtinėse Tautose. Ir taip tas klau
simas apie Baltijos valstybes buvo pamirštas ir 
niekad tarp karo sąjungininkų — Amerikos, Ang
lijos ir Sovietų Sąjungos liko neišspręstas.

Ir, kaip rašo tas pats anglų istorikas, kadangi 
liko neišspręstas, tai ir iki šiandien nešame tą 
sunkų balastą moralinės atsakomybės už Baltijos 
valstybes. Taip ir rašo: “.. .moralinį balastą nie
kam nereikalingos atsakomybės už Baltijos vals
tybes, mes — anglai ir amerikonai”, anglų isto
rikas David Kirby.

Kaip yra su mūsų padėtimi anglosaksų (ang
lų-amerikiečių) valstybių atžvilgiu?

Įdomu taip pat, kad ir nacių Vokietija, nors 
pati ir atidavė mus Sovietų Sąjungai, irgi niekad 
nepripažino de jure inkorporacijos į Sovietų S-gą, 
nei Lietuvos, nei Latvijos, nei Estijos. Kodėl? Ogi 
dėl tos teritorijos gabalo (Marijampolės), kadan

gi visą laiką ėjo derybos, kokia galutina siena bus 
nustatyta, tai jokio savo nusistatymo Baltijos 
valstybių okupacijos atžvilgiu nacių Vokietijai 
nepareiškė, pagaliau, kai jau buvo sutvarkytas] 
tas klausimas už septynis su puse milijono aukso ? 
dolerių.

1941 m. sausio 10 d. sudarė ir oficialią sutartį 
apie Tarybų Sąjungos ir Vokietijos sienų nusta
tymą. Ta sutartis oficialiai buvo pasirašyta tą 

i pačią dieną, kaip ir tas slaptas protokolas dėl tų 
I dolerių sausio 10 d., bet niek.ada nebuvo ratifikuo- 
j tas. Kai ėjo ratifikacijos procesas, Hitleris užpuo-į 
i lė Sovietų Sąjungą, ir Vokietijos ratifikacija ne-| 
buvo atlikta ir tuo pačiu Vokietija teisiškai ne-’ 
pripažino šitos sienos ir tuo pačiu nepripažino iri 
Baltijos valstybių inkorporacijos į Sovietų S-gą.

Tuo pasinaudodama ir federalinė (vaka-. 
rų) vokiečių valdžia tęsia savo liniją sakydama, 

I kad Federalinės Vokietijos požiūriu, Baltijos vals
tybės niekad nenustojo savo tautinių suverenumo; 
teisių. Kadangi tais metais Prancūzija neturėjo 

i jokio balso, o taip pat ir kitos valstybės, tekiui 
■ būdu išeina, kad iš tikrųjų nei viena laisva šalis 
nebuvo de jure pripažinusios Baltijos valstybių 
inkorporacijos į Sovietų Sąjungą, išskyrus tokį nei 
lemtą atvejį 1974 m., kai atėjusi į valdžią Austrai 
Ii jo j ir paskui Naujojoj. Zelandijoj soęiakstinės 
vyriausybės pripažino tą inkorporaciją? ?

L T ■
(Bus daugiau) ? k-S
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R. VILIAUS

VAKARŲ VEJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

■■ĮM
OR. PAUL V. DARGUS MISKITO INDĖNAI NEPA- 

•YDYTOJA1 IR CHIRURGAS 
WaMdMOfoc C—mwwdty kUalko 

MeOldaM dlrakfociuc

BALANDOS: darbo dienomis U
m taxn Mttadienl 8—i no. 
T*U M2-X717 arba MX-t71f

TEL. 233-3553 
SmvIcc 855-4506, P«»e 06058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Shwt

Dr. Jonas F. Mažeika
DD.S. — DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103rd Street

Valandos pagal susitarimą

OPTOMETRJSTAS

KALBA UETUVIŠKAI
2618 W. 71st St T«L 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko n kinins 

ir “contact lenses’*.

TENKINTI SAND1NISTA1S
Nikaraguos indėnų vadas Sif- 

rit Williams, su savo šeima pa
siekęs Hondūras valstybę^ labai 
nepatenkintas dabar kraštą val
dančiais sandinistais. Ne tik jis 
vienas, bet ir visa eilė miskito 
indėnų pabėgo į Honduras vals
tybę ir gyvena ant greitųjų su
ruoštose stovyklose.

Sifrit išbėgo per kalnus su 
savo žmona ir septyniais mažais 
vaikais. Miskito indėnai gyveno 
Nikaraguos kalnuose ir maiti
nosi krašte lengvai auginamais 
javais. Sandinistai bandė miski
to indėnus įtraukti į Nikaraguos 
sandinistų eiles, bet miskitams 
komunistinė santvarka nepati- 
Jiems geriau patinka laisvai gy
venti su savo šeimomis. Sandi
nistai didoką dalį miskito indė
nų išžudė, kai negalėjo su jais 
susikalbėti.

Miskitai gyvena Atlanto

MŪSŲ MIRUSIEJI
Aviacijos pulk. Antanas Motuzas

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
\ j: inkstų, pūslės ir 

PROSTATOS CHIRURGU* 
2656 WEST 63rd STREET

Valandos; antrai 1—4 popiet 
ketvirtai 5—7 yiL vak. 
Ofiso telefonas: 776-^BOf-

ReadeBciJes Mot: 448-5541

Prostatos, inkstų ir ilapuroc 
takų chirurgija, , 

5025 CENTRAL AVE.
St Petersburg, Fla. 33718 

TeL (8132 321-420$

Miskito indėnai gyvena Nika
raguos Atlanto pakraščiuose. 
Jie turi savo, kalbą, savo papro
čius ir veda savo gyvenimo bū
dą. Jie mėgsta dideles šeimas, 
pasistato nendrinius namus ir 
maitinasi jų pačių augintais ku
kurūzais, miežiais, daržovėmis 
ir kitais vaisiais.

Miskito indėnų giminė yra 
rami. Greta jų gyvena kitos in
dėnų giminės. Daugumoj ten 
yra Sunro ir Ramo indėnai. Jų 
kalba ir papročiai šiek tiek ski
riasi nuo miskito indėnų, bet 
šios indėnų giminės taikiai su
gyvena. Pasitaipo, kad viena gi
minė prasižengia kitai giminei, 
bet dėl to šios indėnų grupės 
karu nebeveda.

Gyveno Chicagoje, Marquette 
Parke. Mirė po sunkios ligos, 
sulaukęs 83 metų amžiaus. Gi
mė Lietuvoje, buvo aviatorius. 
Apdovanotas Vyties kryžiumi su 
kardais. Amerikoje išgyveno 33 
metus.

Dideliame liūdesyje paliko 
žmona Aldona, brolio sūnūs — 
Kęstutis ir Saulius su šeimomis 
ir kiti giminės.

Priklausė Ramovėnų Draugi
jai, Tautos Fondui, Lietuvių 
Fondui, Lietuvių Bendruomenei 
ir Putnamo Seselių Draugijai.

Nikaraguos baltieji ir pagel- 
tusieji gyventojai yra susispietę 
Pacifiko pakraščiuose.

Sandinista! bando miskito in
dėnus mokyti ispaniškai, pri
traukti prie savo santvarkos, bet 
miskito indėnai labiausiai mėgs
ta savarankiškai tvarkytis ir lai
kytis savo kalbos ir papročių.

Mirė rugpjūčio 9 dieną. Pa
šarvotas buvo D. Petkaus Mar
quette koplyčioje. Atsisveikini
mas įvyko rugpjūčio 12 d. va
kare. Maldas sukalbėjo kun. V. 
Mikolaitis. Ramovėnai prie vė
liavos nešė garbės sargybą.

Ramovėnų vardu pulk. J. šve
das pereiškė šeimai užuojautą 
ir atsisveikinimui vadovauti pa
kvietė pulk. K. Dabulevičių. 
Pulk, K. Dabūlevičius davė 
trumpą pulkininko A. Matuzo 
gyvenimo apybraižą: kilmę, stu
dijas, kariuomenes tarnybas, 
gradaciją ir Užtarnautus aukš
tus žymenis — net Vyties kryžių 
su kardais. 4

Po jo kalbėjo kpt. Rimavi-

čiui, bendradarbis tarnyboje,t““"- 
aviacijoje. Birutės draugijos 
vardu atsisveikino pirm. Leo
nai tienė; k. Gervilas — Lietu
vių Fondo vardu; inž. E. Jasiū- 
nas — Tautos Fondo ’r Ameri
kos Aero klubo vardu (prisimi
nė pulkininką ir kai kuriuos jo 
skrydžius); Putnamo seselių 
vardu atsisveikino p. Rimienė; j 
Liet Bendruomenės atstovo ne
buvo. Atsisveikinimo metu bu
vo pilna salė.

Laidotuvės įvyko rugpiūčio 
12 d. Maldas koplyčioje sukal
bėjo kun. V. Mikolaitis. Po to 
velionis buvo iškilmingai atly- ' 
dėtas į šv. M. Marijos Gimimo 
parap-.jos bažnyčią Marquette 
Parke. Gedulingas šv. Mišias 
už pulkininko sielą atnašavo 
kun. V. Mikolaitis, pasakė pa
mokslą ir pareiškė kunigų var
du Šeimai užuojautą.

šv. Mišių auką nešė žmona i 
Aldona ir D. Pliuškonytė.

Nemažai dalyvių ėjo prie šv. i 
Komunijos. Vargonais grojo I 
muzikas A. Kalvaitis. Solo gie- ■ 
dojo J. Vaznelis.

Po šv. Mišių palydėjome į šv. I 
Kazimiero Liet, kapines. Važia- I 
vo per 20 mašinų. Kapinėse 1 
maldas sukalbėjo kun. V. Miko- F 
laitis. Dalyvavo ir kun. Jakule- | 
vičius. žmona ant karsto užpylė | 
iš Lietuvos atvežtos žemelės.

Pulk. K. Dabulevičius žmonai ■ į-■■ 
Aldonai įteikė tautinę vėliavą: 5= 
nuo karsto, kaip Tėvynės mei- | 
lės simbolį.

Ramovėnai nešė karstą. Sugie- I 
dojome Tautos himną.

D. Petkus šeimos vardu pa
kvietė pietums į “Dainos” res
toraną. Dalyvavo apie 80 asme
nų. Vienas iš giminaičių dėkojo 
už maldas ir dalyvavimą laido
tuvėse. Prieš valgį maldą sukai- 
bėjo kun. Jakulevičius.

Pasivaišinę nauju meniu, dė
kojome žmonai.

Tau, Antanai, tebūna lengva 
ši svetinga žemelė!

V. PŪTVIO GYVENIMO BRUOŽAI

PERK KAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrwss 
ŽEMA KAINA 

priimam Master Charge 
ir VISA kortele*.

R. ŠERBNAS. Tat 925-804!

For constipation relief tomorrow 
reach for EX-LAX tonight

Ex-Lax helps restore your systenris own natūra! 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Tr> it tonight. 
You'H like the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax is 
“The Overnight Wonder?

Read label and follow 
directions.
C Ex-Lax. Inc.. 1982

(Tęsinys)

Paskutinysis dešimtmetis Vla
dui Pūtviui atnešė ypatingai 
daug patirties, skausmingos ir 
džiaugsmingos, bet kiekvienu 
atveju nepaprastai turiningos ir 
įdomios, šaulių Sąjungą įsteigus, 
jam teko Sąjungai vadovauti ir 
kaip jos Viršiiliriktii ir kaip jos 
pirfirihftikilt kiro it Uikos me
lu, aštriai susidurti su sąjungos 
priešais, pasitraukti iš vadovy
bės, pasireikšti Klaipėdos Suki
limo organizavimo pradžioje, 
kentėti provitidjos vienumoje, 

—;—:---- —— —-į-‘£—u.________

toli nuo šaulių S-gos centro, vėl 
grįžti vadovauti šauliams, ruošti 
Šaulių Sąjungos ir visos lietu
vių tautos ideologiją ir filoso
fiją, ieškoti tinkamo kelio j Die
vą sau pačiam ir savo tautai. 
Ir anuomet, po Vlado Pūtvio 
mirties, ir dabar, ilgos metų ei
lės perspektyvoje, man atrodė 
ir tebeatrodo, kad savo turinin
gumu, svarumu,
įtampa tasai jo paskutinysis 
dešimtmetis prilygo ilgo gyve
nimo patirčiai.

įvairumu ir

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis 1729 S. Halsted St
FD. LE. Chicago, IL 60608
(312) 226-1344 24 Hour Service

GAIDAS - DA1M1D
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IK SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2d33 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

JEAN VANCE ii GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

IHUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
Patarėjpi ir laidojimo direktoriai:

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

Apdraustas perkraustymaf 
S įvairių atstumų, 

ANTANAS VILIMAS 
Tat 376-1882 arba 37W9H

its Easy..
H WITH

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

šeštadieniais ir sekmalieniaia 
nuo 8:30 iki 930 vaL ryto. 
Stotie* WOPA - 1490 AM 

terasi tuo j rmot iš mirty atudijoc" 
Marquette Park*.

Vedėja —- Aidint Daukuc
Tthfe 778-1543

7L59 Ša MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL 60829

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lieturią Radijo progra
ma Naujojoje Anglijoje, iš stoties 
WLYR, 13W AM, veiloa sek- 
padieniais nuo »iki 8^0 vai. ryte 
perduodama vėliausiu pasaulinių 
žinių santrauką. Be to, komenta
rai, muzika, datoo% ir Magdutės 
Pasaką, šią programą veda Step* 
nas tr Valentina Minkau Biznio 
reikalais kreipts į Baltic Florists — 
gėlių bei <k^am krMtvrę, KI2, E. 
Broadway, Sa. BatMo, Mts*. 9IW. 
Telefonas Ten pat gau
aarnen *Naujtenoar\ didelis pasi 
rinkimas lietuviškų knygų ir lie- 

tstišfcų dekanu.

S £~? *&S M

toast. Whfle elefMrt tewd 
bat of a ring mold, yoci might 
try chitling the mixture sa a 
crock for variety.

The flavor star it crnmbled 
blue cheese, accented by a 
Combination <rf mayonnaise, 
ebiS saudt and lemon juice. 
Evaporated milk helps blend 
the flavors together and adds 
the superior texture.

If yoe usually think of . 
evaporated milk only for pies 
and candies, this recipe will 
fftaistrste Bo* ?etftrtrte the

and chowders, įauces and 
gravies, - casseroles and meat 
loaves, evaporated milk kept 
on the shelf can add cream
mess and richncsa to ao many 
dishes.

Blue Ohec^t Mold
2 envelopes uafiaeoted

blausias Pūtvio atliktas darbas < 
buvo neabejotinai Lietuvos Šau- | 
lių Sąjungos įkūrimas, jau ap- 3 
rašytas praeitame skyriuje. Bet 5 
tuoj po sąjungos įkūrimo — ir | 

! net ją dar tebekuriant — Pūtvio t 
gyvenimo dienas ir valandas pri- 1 
pildė ir perpildė su tuo surišti S 
nauji rūpesčiai ir darbai. 'L

Kaip jau matėme, dar net 
I įstatų galutinai neparuošus, ' 
jaunutei šaulių Sąjungai jau te- | 
ko susidurti su Lietuvos prie-,, 
šais, padedant likivduoti P.O.W. 
sąmokslą 1919 m. rugpjūčio 
mėn. gale, o tuoj po to nugalėti i 
įvairius sunkumus Krašto ap
saugos ministerijoje, siekiant ir i 
sulaukiant įstatų patfirtinimo.

(Bus dauginti)

Direktorių

TURIME 
KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTO 
DALYS K.

AMBULANSO 
j PATARNAVIMAI

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

2424 WEST 69U STREET XKfubbc 7'1211
11S28 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo. Hilu, BL IJ4-441I |

BUTKUS - VASAITIS

2/3
1/4

eup waUr 
teblejJpoofl *r*ar 
cups mavofibaw 
cup chili sauce 
eup fewm Jtfee

PET E vapofated Milk 
cup crumbled Woe j 

cbeesp
eup finely chopped

— Jungtinei Tautds noh, kad 
Izraelis įsileistų Jungtinių Tan
ių atstovus į Beirutą.

ra.: OLympic 1-lHt

Creamy Blue Cheese Mold 
Is Party Perfect

The bed party ideal are 
rich in flavor,.look like they 
took hours to prepare and can 
be made in advance with 
do last mmute attention.

This Blue Cheese Mold 
meets all those qaalificationK. 
Evaporated milk makes it 
creamy smooth — easy to 
spread oa crackers or meibe

Sprinkle gelatfe Ovor water 
in small sau pat. Stir ja 
sugar. Heat ovef fow until 
dioiototd. CdmbbM . mayon
naise, chili Muce, lemon juice, 
gelatin and evapom ted mill. 
Beat until smooth. Stir in 
blue cheew and celery. Pour 
into oiled 6-cup ring moll 
Chill until firm. Makes 6 to 
8 mtwmmt**

PETRAS BIELIŪNAS
TeLf LAfąyetU 1-M71
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Kas buvo Floridoje ir žino, prancūzus
* kad Florida yra graži, tai Žabu 

kų sodyba yra pačioje gražiau
sioje Floridos vietoje.

Florida yra ne lietuviškas 
žedis. Jis nėra ir angliškas, nėra 
ir amerikietiškas. Floridai vai-

ZABUKŲ SODYBA
iš Floridus išvijo 

anglai, o iš anglų didelę Flori
dos dalį nupirko amerikiečiai. 
1817 metais Florida, gyventojų 
daugumai nutarus, tapo 27-ąja 
Amerikos jungtine valstija.

*s a Dabar atėjo lietuvių eilė.
* dą dąvė ispanai, pirmieji atvy-j Amerikos lietuviai, išsiblaškę
* kę į šias Amerikos vietas. Una po visą kraštą, traukia į Flori- 
į flor ispaniškai reiškia gėlę. Kai dą. Jau prieš 50 melų daugiau
- ispanai pabuvo ilgesnį laiką gA 

lių krašte, tai įsitikino, kad si 
žemė visą laiką žydi. Čia gėlių

* yra žiemą ir vasarą, todėl jie
* ir pavadino šią sritį žydinčiu
- kraštu.

Ispanų duotas vardas prigijo 
ir pasiliko. Amerikiečiai šian
dien turi Floridą, bet jie ispanų kartų pavažinėjo po Floridą, 
duotą vardą paliko, fra liko ir | Žemė graži, derlinga, kraštas 

žydintis. Jiedu pasirinko pačią 
gražiausią ir saugiausią Flori
dos vielą, o kai rado labiausiai 
jiems patinkamą vietą, tai už
ėjo pas savininkus, norinčius 
parduoti sodybą, ir paprašė pa
rodyti. -

Zabakai apžiūrėjo St. Peters
burg, kur buvo didokas lietu
vių būrys, bet jie pasirinko St. 
Petersburg Beach, kur seniau 
buvo St. Pelersburgo paplūdi
mys, kur žmonės važiuodavo 
maudytis.

Vakarinėje Floridos pusėje j:e 
rado nepaprastai gražiai įrengtą 
sodybą. Kas buvo SLA 61-ame 
seime ir posėdžiavo Dolphin ku- 

I rorte, truputį toliau į šiaurę nuo 
Floridos Hilton daugiaaukščio 
mūro, tai buvo iš pistų į šiaurę 
einančiame Gulf bulvare. Kiek 
tolėliau, maždaug ta pačia kryp
timi eina Miller St. Tiktai Miller 
Street yra kitoje įlankos pusėje. 
Eina iš vakarų į pietų rytus.

Gale Miller gatvės stovi Za7 
bukų sodyba, šalia jos stovi dar 
viena Amerikoj gražiausių, vo
kiečiui priklausanti sodyba, o 
už jos kelias jau sukasi, aplen
kia iškyšulio galą ir vėl eina į 
vakarus, kaip ir Gulf bulvaras. 
Vakarinė iškyšulio pusė jau ap
saugo St. Petersburg Beach nuo 
Meksikos įlankos.

pinigų užsidirbusieji lietuviai 
pradėjo traukli į žydinčią žemę. 
Jie, kaip ir ispanai, ieško jau
natvės šaltinio. Jie neveda ko
vos, kaip ispanai ar prancūzą; 
su britais, o jie, kaip ameri- 

j kiečiai, perka Floridą.
Bronius ir Ona Zabukai porą

daugelis ispanų. Floridoje yra 
ispanų, kurie jau nekalba ispa
niškai, kaip Naujoje Meksikoje 
yra ispaniškai nekalbančių ispa- 
rių, bet Floridoje pasiliko ispa- 

.niški gatvių vardai, ispaniškos 
žmonių pavardės, bet kai užkal
bini kurį ispaniškai, tai išsižioja 

'ir tuojau atsako — I do not un
derstands

Ispanai Floridoj rado indė- 
;pus, bet kaip indėnai Floridą 
vadino, tai neturėjau laiko per
žiūrėti ispanų paliktus ekspedi
cijos užrašus. Tiek težinau, kad 
Ponce de Leon pasiekė Floridą 
Ž0 metų po to, kai Kolumbas iš
kėlė koją Amerikoj. 1514 me
tais Ponce de Leon apiplaukė 
ąbu Floridos pakrančius — At
lanto ir Meksikos. įlankos, su
stojo Bimini saloje ir atšventė 
Velykas. Tai buvo Velykų pir
moji diena ir todėl įrašyta Pas
cua Florida — Žydinčios Vely
kos. Pasqua iškrito, bet Žydin
čios — Florida — liko iki šios 
.dienos. ,Ponce de Leon grįžo į 
Ispaniją su ekspedicija, buvo 
paskirtas Floridos adelantado — 
Valdytoju.

y "Floridos ispanai dar neturėjo, 
bet iš anksto buvo paskyrę val
dytoją. Ponce de Leon grobė 
įndėnų turimą auksą, pradėjo 
-šu jais vesti kovą, bet pralai
mėjo. Ispanus išvijo prancūzai,

suko į kiemą, apsodintą palmė
mis ir vaismedžiais, mygtuką 
paspaudė, garažas atsidarė, vi
sus įvežė į vidų ir visiems ?š 
'Pampas aerodromo atvestiems 
pasakė:

Toliau nevažiuosime. Gali
ma lipti...

T;.mpa saugo Floridą nuo At
lanto vėjo ir bangų, o St. Pe
tersburg B ach saugo iškyšu.į 
nuo Meksikos įlankos vandenų.

Ryt’nę Zacukų sodybos puse 
saugo dvi didelė palmėm, iškė- 
lusios galvą virš stogo ir virš 
visų medžių. Palmės kamienas 
bus kokių trijų pėdų storio, o 
aukštis — sunku pasakyti nesu
klydo s.

Šalia palmių eina akmeninis 
mūras apie 10 pėdų aukščio. 
Kai vanduo nuseka, tai galima 
nusileisti į įlankos dugną ir pa
vaikščioti šlap’ame smėlyje, o 
kai jūra patvinsta, tai vanduo 
pakyla kelias pėdas ir plaka ge
rai sudėtą ir sustiprintą mūrą. 

Nusekęs vanduo aprimsta. At
siranda bangos, kai įlankos van
duo patvinsta. Vanduo neban
guoja, bet jis niekad ramiai ne-‘ 
stovi. |

Į įlanką išsikiša apie dešim
ties pėdų pločio ir kokių 15 pė-J 
dų ilgio medinė užtvara, pasta
tyta ant stiprių medinių stulpų. | 
šonuose įrengti suolai, kuriuose Į 
gali ramiai pailsėti ir pasižiūrėti J 
į judantį vandenį. O jeigu nueisi:
i. patį priešakį, tai galėsi nusi- Įtikinančiai duodasi suprasti, 
leisti, užsikaitinti strėnų ant Kai-jai-nusibodo dėstyti savo 
krutulio ir paleisti, vala į tolį. 1 žinias ! iš .-.Chieagos, Massachu-

Kas žuvy gaudyti nebenori,'^ & Westchesterio-suvaž!a, 
tai gali pasižiūrėti, kaip žuvys, 
visai netolL liepto, šoka į viršų 
ir pliokšteh'a vėl vandenin. Kar
tais dvi .ar-: trys pliūkštelia, vie-

• na kitą besivydamos.
Nieko gražesnio nerasi, nema- k . H

tysi ir negirdėsi, kaip lietuvis- žolės, pr ten pasirinko įvairaus 
kai ir angliškai dainuojančią, dydžio iriaukšĮjų. .- 
eilėraščius sakančia ir šokančia ‘ Rytuose bųyp iškilęs mėnulis. 
Dainą Budreckytę. Ji mėnulio 
šviesoje ant to liepto išdainavo 
visas dainas apie žuvis, žvėris, 
miškus, pievas ir laukus. Kuo ji 
norės .būti, tai pati dar nežino, 

. j bet kad ji galės būti artistė, kai-1 
Zabukas iš Miller.gatvės pa- bėtoja ir aiškintoja, tai iš jos ta 

. dainų, šokių ir rankų judesių*
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KmiL i>mė — PardavimtH 
UAL ESTATE FOR SALI

*■<V

į..
%: <

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turtu Chicagos miesto 
Dirbu ir užmiesčiuose, grslt, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava. 
Tai. 927-3559

BUTŲ NUOMAVIMAS
« NAMŲ PIRKIMAS * PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

X BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAW 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSLMQW1MAIS. , 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai f

2212 W. Cermak Road Chicago, UL TeL 847-7747

mg

Lietuvos laivai 1932 metais Klaipėdos uoste. J į 
. ' . * . (P. Laurinavičiaus drožinys)

/ vusienęiš atstovams, tai ..priėjo
2 prie kppėčių/^batukus nusimovė 

ir nusileido į įlankos dugną su* 
siičaupusių

x — Indija praeitą šeštadienį 
paminėjo savo 35 metų nepri
klausomybės- sukaktįU Indira 
Gandhi pasakė pagrįftiKhę kalbą. 1 

- . i -» i

— Ispanijoje, į San Sebastian 
, mieste,' susirihįo 1,50^ ispanų, 

prasidariusių Į kurie prašė vamnestij(įę nuteis- 
t austriĮ, pasirinkti. Ji įbrido to- tiems vaskanis^isiekiai^t|ems ne- 

lyn, lur matęsi jvairios jūrų priklausomybės?

— Lenkijos ^S&į&rųmo uni
jos vadai planuoją^. di<|eIes ^e- 
monstracijas JriMriSMž mėne
sį. Jie reikalauja^ paleisti visus 
Solidarumo ^fimjds karpius.

; I •

i

i
. i

Mamai, Remi — P>r4*rtort / 
UAL 1STATI FOB tALl

2 po keturis, medinis, Brighton Parke. 
S39,500. Savininkas ducda paskolą.
2 po 4-ris, medinis, įrengtas skiepas. 
72-ros ir Campbell. $39,000.
6 butų mūrinis. 4 mašinų mūrinis ga
ražas. $17,600 pajamų. Arti 64-tos. 
ir Kedzie.
2 sklypai arti vandens.
Hot Springs Village.

Skambinti tel. 436-7878

ŠIMAITIS REALTY .
2951 West 63rd Street

DĖMESIO
62-80 METŲ AMA VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensini 
kims. .Kreiptis:

A LAURAITI!
4645 So. ASHLAND AVI.

TeL 523-8775 -“LIUCIJA*
Miko šileikio apsakymų knyga 

“Liucija” jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio.karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

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

Ave.. Chicago. IL 60629. :

Dengiame ir taisome visu rū
siu stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

Kartais i į _aptemdydavo šviesas 
debesėlis, o kartais jis labiau 
pajuošdąyg^’ .Mės."nei nežinojo- 

į me, k^d buvome liudininkai už- 
temusto mėnulio. ■

— P kodėl Mėnulis užtems-
—; paklaušė ĮJairia; / •

Visi^jahaiškinom;. bet nežino
me, ar ji suprato. Pasiklausius 
jis dar pridėjo:

— Kam jam Įteikia užtemti?
Į šį klausimą;;niekas; jai ne-

KAIP SUDAROMI— Sovietų ^^ažip& f‘kombi-i 
ke

lis svarus Iš" Sibiro ka
syklų, bet pateko į bėdą, kai 
bandė auksą išvežti į Šveicariją. ■ 

. — Japonijos . imperatorius 
serga. Jo sūrius su žmona sek-;

^se^acms

37 metų sukakties minėjime.

1

TO f 4 vbkint^CC^la *1

' galėjo atsakyti.
Reporteris

A

KOVOS DEL LIETUVOS

2212 WEST CERMAK ROAD : CHICAGO, ILL, $0608 

Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-774J./-

JAU ATSPAUSDINTA
J, KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS
"nusibastymai

102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos. 
Kaina —$3, persiuntimas paštu — $1.

. KNYGĄ IŠLEIDO CfilCAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

Knygą galima gauti Naujienose ir pas K. Janutą, 
arba rašant tokiu adresu:

Mr. K. Januta,
2818 Avenal St., Los Angeles, CA 90039

PASSBOOK 
SAVINGS...

Interest Ratet 
paid on Sarintx

Intennt Compounded 
»nd Paid Quarterly

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
oaruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’

*

Laikrodžiai ir bisntenyM*
Pirdivimai ir Tiisymtf - .
2646 Wnt SfuM r? 
Tel. t E public 7-1941

madienį dalyvavo karo pabaigos, išleista knyga su legališkomir
. • J formomis-. < ; •. ■ ■ Į

- -------------------------------------- Knyga su formomis gauna
- ,r.w... -i / .11 na Naujiena administracijoj*:

• ' ' -i?. - * - * •

>e$ u* ftv
• y- . . ST. V

financing
AT oui low UH5

FŠLIC
' myiw j

Mutual Federal 
Savinas and Loan

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. MEDAS, 405* Archer Avwwa. 
Chicago, in. 60632. f»LYA 7-5*W

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKšOS 

619 puslapių, kietų viršelių knyga

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 .

p SEKANTIS ĮVYKIS... , ;
’ “Štai aš sakau' jums paslaptį; 

mes ne visi užmigsime, bet visi 
būsime perkeisti; ūmai akimir
ka, , p a s k utinia j am trimitui 
skambant. Nes trimitas skam
bės, ir mirusieji bus prikelti ne
genda, o mes būsime perkeisti. 
Nes šitas gendamasis turi apsi
vilkti ^negendamumu. ir šitas 
mirtingasis apsivilkti. nemirtin
gumu. O kai šitas gendamasis 
apsivilks negandamumu ir šitas 
mirtingasis nemirtiangumu, ta
da įvyks žodis, kuris yra parašy
tas: ‘Mirtis pergalės praryta! 
Kur, mirtie, tavo pergalė? Kur, 
mirtie, tavo geluonis?’” I Ko- 
rint. 15:51-55.

M. š I M K U S
. Notary Public. <

INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitokie blankai. ?

r

HOMEOWNERS POLICY
F. Zcpelii, Are*»« > 

w. u "j*

<0642, . 424 *654 k
far Cc^f *■*•*••

NEPRIKLAUSOMYBES

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo ataiminimug.

Dr. A. Gua«en — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
mėty įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 

■susirūpinimą______ _:_________________ - 18.00

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

KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti čekį:

Dr. A. J? Gussen — DANTYS, jų priežiūra, cveikata ir 
grožis.7 Kietais viršeliais  

Minki tais viršeliais, tik
Dr. A. J. Gtusen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_
GtMrria taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prįe nurodytos kainos pri
dedant SI persiuntimo išlaidoms \

KOO
KOO

82.00

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608 IT» B*. HAL8TKD STn CHICAGO, IL IMtfl

*

Maloniai kviečiame pasiklau
syti šiandien “Gerosios Naujie
nos Lietuviams” 8:45 vai. vak. 
ralijo banga 1450 AM per “Lie
tuvos Aidus”.

Sekmadienį 9 vai. ryto per 
Sophie Barčus radiją pasiklau
sykite “Didžiausia nuodėmė”.

Parašykite mums laiškutį, 
prisiusime knygelę “Užgimęs 
laisvas”. Mūsų adresas: Lithua
nian Ministries, P.O. Box 321, 
Oak Lawn, Hl. 60454.

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nuo 
9 vai. ryto iki 6 vai vakaro.

Seštad.: nuo 9 vai. r. iki 12 vai. d. 
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162 j 
2649 We$tj63rd Strėet 

Chicago, UL 60629

•k

ADVOKATŲ DRAUGIJA

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet 
šeštadieniais pagal susitarimą.

6606 S. Kedzk Avė. 
Chicago, 111. 60629

Tel.: 778-8000

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS“

6 — Naujienos, Chicago, 8, ID. Tuesday, August 17, 1982,




