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MAISTININKAI NESITARIA SU AMB.STO
- KGB PADĖJO SURUOŠTI PASI
KĖSINIMĄ PRIEŠ POPIEŽIŲ, -
ITALIJOS ŽURNALISTAMS TVIRTINO NUTEISTAS 

TURKAS MEHMET ALI AGCA
ROMA, Italijai — Praeitą sa- lų kalėjime, Romos primiestyje. 

vait£ šiaurės' vakarų Italijoje 
buvo nužudytas vienas apylin
kės prokuroras, o ketvirtadienį 
buvo pagrobtą Vatikano tarnau
tojo 15 metų duktė. Grobikai 
reikalavo paleisti Mehmet Alį 
Ągcą,- jeigu nori, kad būtų pa
leista pagrobtoji mergaitė.

^MeJhmet Ali Agca iš kalėjimo 
lįūyo nuvežtas į prokuratūrą, 
kad galėtų išklausinėti, ar jis 
turėjęs Yyšių su bulgarais, jeigu 
dabar reikalauja.’ jį paleisti iš 
kalėjime. Jam papasakojo apie 
sutikimą paleisti pagrobtą mer
gaitę, kad jį paleistų iš kalėjimo 
ir iš-Italijos. ;

Agca, patyręs, kad jį nori iš
imti iš kalėjimo, prisipažino pro
kuratūrai, kad KGB.agentai pa
dėjo-paruošti pasikėsinimą prieš 
popiežiaus gyvybę. Prokuratūra 
nepaskelbė šio prisipažinimo,

Iš kalėjimo jo negalės išvežti, 
nes italai stropiai jį saugo. Kai 
Agca. patyrė, kad bandoma jį. iš 
Italijos išvežti, tai jis aiškiai pa
sakė, kad iš Italijos jis nenorįs 
niekur važiuoti.

SALVADORE MAIŠTININKAI 
NUŠOVĖ 15 MILICININKŲ

NUEVA GRANADA, Salva
dor. —šiame miestelyje į maiš
tininkų rankas pateko vietos mi- i 
licininkas,- kuris tuojau ■ buyo I 
nužudytas.

Ketvirtadienio vakare, apie 10 
vai., prasidėjo kovos miestely
je. Susirėmimai ėjo visą, naktį. 
Susirėmimų metu žuvo 13 poli
cininkų, gynusio miestelio poli
cijos stotį. Gyvybės neteko ir du 
civiliai, padėjusieji policijai. ;

Maištininkų radijas “Vencere- 
mos” pranešė, kad bųvb nušauti
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Salvadore įsiveržė grupė Nikaraguos įsibrovėlių į Nueva Granada 
kaimelį ir nušovė 15 žmonių.

MIGO

prisipažino .prie kėlių dalykų, 
kurių iki šio meto visai nemi
nėjo.

i Kada naktį jis iš prokuratū-
ros buvp v^dajnas^hujdaru mą-1 rytą, 
šiną, tav/^uwialis^ jo?®aklau- * tai j: 
sė, ar KUĘ-padėjusif rųostŲ pasi- 
kėsiniiną .prieš pb^ęž{ų.- . , i \
■.į—-žTaip? Bidgarijbs

— Ar 1981 mJ gegužės LVd. 
Sėrgei Ivanov -A^drioy 'padėjd?

. -^t- Taip, jis' buvo .mano, bdiųf- 
radarbis, — .pareiškė Agca.

’.Antonov buvo Sovietų’-.turiz
mo agentūros. viršininkas. Jis 
tvarkydavo ią viaci j oš susisiek imą 
tarp Ropios ir Bulgarijos.

• tizmfrsau dar pasakyti, 
kad italai su manim elgiasi la
bai mandagiai/ Aš tūriu gerą 
maistą, drabužius ir visai neno
riu išvažiuoti iš Italjos, — pri
dėjo Agca, kai du policininkai 
uždarė duris ir nutraukė Agcos 
pareiškimą.

Kalėjime Agca pramoko šiek 
tiek itališkai. Jis atsakinėjo į 
žurnalistų klausimus bloga ita
lų kalba. Kartais jis, griebdavosi 
atsakinėti angliškai, bet ir ang
liškai jam sunku.

Jis dar buvo užklaustas, kur 
jis yra buvęs, prieš atvykdamas 
į Italiją.

— Esu kelis kartus buvęs 
Bulgarijoje. Buvau ir Sirijoje, 
bet pramokau teroro veiksmų 
Bulgarijoje... Ten buvo specia
li j&unų žmonių mokykla... Iš 
Bulgarijos mane nuvežė į Ita
liją... į?” .t

Agca laikomas saugiame ita-
F---- — " - i . ---------------

buvo užimta ir milicinink&i bų- 
;vo suimti. Kiti 7 žuvo susirėmi
mų metu.

Kovos, pasibaigė penktadienio, 
kai jš'i^tojik- 
vakarfc^ittos

pasiĮ^liė^į <

-VIE^.;^^ -WDiQ' 

^ĄJ-ĖNAŲ Grūikyą; Įįį^Tki-^o 
metb^an^i saves’ neši^t- 
dę, bet paškųtĮniųiJnetu tArpil- 
savro peštynės- ir žudynės kas
dien. ivis. dažnėja, ' . r ■

Kalami miestelis mažas, bet 
čia' gyventojai labai aštriai poli
tikuoja. Praeitą šeštadienį poli
tikuojantieji graikai tiek įkai
to, kad penki buvo mirtinai nu
šauti, o kiti penki buvo sunkiai 
sužeisti.

Nesutarimai kilo, kai prasidė
jo kalbos apie naujai 
Naaują demokratinę
Karštai pakalbėjo jau pagyve
nęs, patyręs Evangelos 
Jis išdėstė skirtumus tarp nau
jos ir senų politinių partijų. Se
nų partijų šalininkai pradėjo 
ginti savo pozicijas, o kiti gynė 
naująją... iki mirties.

įsteigtą 
partiją.

Akerov.

— Baltųjų Rūmų tarnautojų 
tarpe eina aštrūs vieni kitų įta
rinėjimai dėl prez. Carterio do
kumentų nukifiaukimo.

<v

KALENDORĖLIS

Liepos 12: Jonas Gv., Felik
sas, Ginai tis, Skaidra, Žadvydas, 
Prūsė, Vilmantis.

I Saulė teka 5:25, leidžiasi 8:26.
t Orai štltesuifl.• ■ I . - - -- -----

Turkijos prezidentas Kenan 
Evren yra pasiryžęs leisti 

Irano lakūnui išvažiuoti 
j Ameriką.

Izraelio vyriausybe pašalino arabų 
rinktą Hebrono miesto , merą

^IZRAELIS BĄDĄRYS PAKAITAS HEBRC^E, ATSTATYS
SENAMIESTĮ IR TJ£IS IZRAELITAMS 1TEN TtYVzNTI

JERUZALĖ. — Izraelio kabi- ■•=—---------------------------=■
netas patvirtino vadovybės nu- 
tarimą_ pašalinti arabų 
žfelšOūfeįsiesto merą

išrinktą 
iš saw

^joVyriausybė nutarė padaryti 
pakaitas pačiame Hebrone. Jie 
nori aistatyti Hebrono sena
miestį ir leisti izraelitams apsi-. 
gyventi plačiose Hebrono apy
linkėse,i kaip seniau buvo. Pa
čiame . mieste bus žymiai dau- 
.giau žydų, negu šianlien yra.

Paskutinėmis dienomis Heb
rone nebuvo tvarkos. Kelios ara
bų grupės užpuldinėjo žydus. 
Buvo užpulti keli Yehova uni
versiteto studentai ir smarkiai 
sužaloti. Buvo nužudytas 19 me-j 
tų studentas Aron Gross.

ir-

IRAKO LAKŪNAI 
NAIKINA IRANĄ

BAGDADAS. Irakas. — 
inadienį Irako lakūnai Persijos
įlankoje užpuolė Bandas Cho- 
meini uostą ir iraniečiams pada
rė didelę žalą, šešių mėnesių lai
kotarpyje Irako lakūnai padegė 
naftos cisternas ir sukėlė dide
lius gaisrus.

Trys Irako karo laivai užpuo
lė Irano uostą ir sukėlė didelius 
gaisrus. Iraniečiai buvo paruošę 
naftą eksportuoti į užsienį, bet 
irakiečiai, viską iškėlė į padan
ges ir sukėlė didelius gaisrus.

Užpuolimas buvo toks netikė
tas, įrad Irano ginkluotos pajė
gos nesuspėjo reaguoti. Visi Ira
ko lėktuvai grįžo sveiki namo. 
Irak:ečiai buvo gerai pasiruošę. 
Lakūnai žinojo savo taikinius ir 
labai vykusiai vieną cisterną po 
kitos susprogdino. ;

— Lenkijos kardinolas Jozef 
Glemp kritikavo laikraštininkus, 
netiksliai interpretuojančius po
piežiaus kelionės į įlenki ją 
tikslus.

— A. Gron^yka Sovietų amba
sadoriumi Bulgarijoje paskyrė 
Leonidą I. Grekovą, vietoj pava- 

«ryto Nikitos Toliubejevo.

IRANIETIS ATSKRIDO 
Į TURKIJĄ

ANKARA. — Irano lakūnas 
nauju■Amerikos gamybos Phan
tom F-15 lėktuvu atskrido į Tur
kiją, nusileido artimiausiame 
turkų aerodrome ir paprašė 
duoti jam tremtinio teises.

Laikraštininkai norėjo gauti 
daugiau žini ųapie lakūną ir pa
bėgimo priežastis, bet Turkijos 

-kariuomenės vadovybė atsisakė 
duoti bet kokias žinias. Jie net 
nepasakė atskridusio aviacijos 
kapitono vardo ir kuriais sume
timais jis bėgo iš Irano.

Laikraštininkams vis dėlto pa
vyko sužinoti, kad Irano kapi
tonas vadinasi Tezeli, o jam pa 
vyko nusileisti Van aukštumose. 
Turkijos vyriausybė yra pasiry
žusi padėti lakūnui gauti vizą į 
Ameriką ir saugiai išskristi.

PERLEIDŽIA POZICIJAS
LIBANO KARIAMS

BEIRUTAS, Libanas. — Bei
ruto šiaurėje Izraelio kariai sek
madienį perleido svarbias Mon
te Verde pozicijas Libano ka
riams.

Libaniečiai gavo lengvų Ame
rikos tankų, kuriuos jie jau iš
moko valdyti. Jie jrajėgia tais 
tankais greitai ir vykusiai ma
nevruoti įvairiose apylinkėse.

Izraelio kariuomcinės vadovy
bė sekmadienį ^atšaukė savo ka
rius iš Monfe Verde pozicijų ir 
perleido libaniečiams naują sri
tį. Jie turės Iiendradarbiauti su 
kitose pozicijose.;esančiais iz
raelitais. Izraelitai savo karius 
pasiuntė į Bekos slėnį.

Izraelitai traukia savo karius 
iŠ-. nesvarbių pozicijų ir juos 
siunčia į Sirijos pasienį. Jei Si
rija neatšauks savo jėgų, tai, la
bai galimas daiktas, Izraelis im
sis griežtesnių'priemonių.

BUVO PASIŽADĖJĘ ATVYKTI, BET 
NEATVYKO Į PASITARIMĄ

MAIŠTININKŲ ATSTOVAI REIKALAVO LAISVŲ RIN
KIMŲ SALVADORE, BET VYRIAUSYBĖ NESUTIKO

WASHINGTON, D.C. — Spe- lyvauti artėjančiuose Salvadoro 
' cialus JAV ambasadorius Rich- 
' ard B. Stone sekmadienį par- 
į skrido į Washingtoną, žymiai 
■ anksčiau, negu visi čia jo laukė. 
' Ambasadorius turėjo susitikti 
• su Salvadoro maištininkais ir 
. išsiaiškinti, ko jie nori, kuriam 
i tikslui, jie veda kovą prieš da
bartinę vyriausybę.

Laikraštininkai jį apspito 
aerodrome, kad papasakotų, 
kaip jam vyko spręsti Salvado-

1 ro vyriausvbės atstovu ir maiš- 
tininku susitikimą. Ambssado- 
rius Stone griežtai atsisakė da
ryti bet,kokius pareiškimus. Jis 
pareiškė, kad pirma turi infor-

•• nuroti Valstybės sekretorių G. 
Shultz ir prez. Reaganą, o vė
liau papasakosiąs laikraštinin
kams.

Tuo tarpu iš Salvadoro atei-

rinkimuose. Jie nori, kad galėtų 
laisvai statyti kandidatus, vesti 
žodžiu ir raštu propagandą visa
me krašte ir laisvai vesti rinki
minę kampaniją.

Salvadoro vyriausybė, paty
rusi apie šį maištininkų reikala
vimą, pareiškė, kad ji neleis to- 
kiom’s sąlygomis maištinin
kams dalyvauti rinkimuose. 
Rinkimai privalo būti tvarkingi. 
Kand.datai iš anksto turi atlikti 
reikalingus formalumus, turi 
būti žinomi jų adresai ir gyve
namos vietos. Rinkimų metu 
krašte privalo būti ramu, kad 
krašto gyventojai nebūtų gąsdi
nami ir kad nebalsuotu įsibro
vė Tai. ,

PRANCŪZŲ MINISTERIS
IŠSIVEŽĖ KIN1ETĘ

I PEKINAS, Kinija. — 1 rąncū- nan^os žinios sako, kad neįvyko 
g žemės ūk,o nnmsterU. Spcdatas am-
kęs diplomatmus pas.tanmus, basadorhls . kv«tė ma.žlteinku 
sekmadienj .ssivezė 26 nietft atst6™š.a^kti j sularta viela, 
amžiaus k.niele L. Shuang. 1)et je .

J, daug,au negu du metu pra- Ksda ambaja,|„rilIS Sh)ne bu. 
leido sunkiųjų darbų kalėj,me tai Nikaraguos
Savo laiku j, dirbo pranęS^^-j^, am|>isadoriu
ambasadoj Kimjoje ir naiSlinibku
no su diplomatu Emmanuel, jr vyrlausįbės aUto-
* *^e T > vus.Am'įalitų-.aptarti paėids

D.plomatui teko BVaz.uota iš svar|įail'f,Js Ekirlul„usi . '
Kinijos, o ponia Li pateko Kini-
jos vyriausybės nemalonėn. Ji t Ambasadorius £>rOhe pranešę^

Specialus ambasadorius vis 
dėlto paskyrė valandą susitari
mui, bet niekas į jo nurodytą 
vietą neatėjo. Maištininkai pra
šę,- kadį tokioms aplinkybėms 
esant, jiems nėra jokio reikalo 
su ambasadoriumi susitikti. Jei
gu atmetamos jų sąlygos daly- 

i vauti rinkimuose, tai jie iš viso 
neturi noro susitikti. Ambasado
riui nepavyko suvesti kovojan
čių pusių.

—■ Andrei Gromyka paskyrė 
Aleksandrą Aksionovą Sovietų 
ambasadoriumi Lenkijoje. Jis

tapo disidente ir buvo nuteista Pre^deplai.-Ręaganu.,'’ kad -j’s ^UY° sovietinės Gudijos prem- 
isunkiems darbams ir išvežta iš’ Pats, riyi.šidsi..susitikti su niaiąti- jeras. Soxielu ambasadorius 
Pekino. Moterų sunkiųjų darbų i ninkįą;’ą&toYas ir suvesti abi pu- Varšuvoje Boris Aristov pava- 
kalėj:mas yra netoli sostinės.. ’ sės,‘^ad*;galėtų susitarti, praei- pytas:

Taip reikalai susidėjo, kad PPnkjadiėnį nuvyko į Salva- 
ponia Li buvo išleista iš kalėji-/ <Joyą jr šūsiUP su abiem pusėm 
mo, kai atvažiavo prancūzų mi- aP’e susitikimą. Iš Salvadoro jis 
nisteris. Nustatyta, kad dabar-1 užskrido į Kostą Riką ir susita- 
tiniu metu Bellefroid dirba Pa-*r^ maištininkais, kad jie at-

Sovietų ambasadorius
Varšuvoje Boris Aristov pava-

— Pirmadienį aukso uncija 
kainavo %445.

ryžiuje užsienio reikalų minis- 
Aterijoje.

— 100 milijonų dolerių pasko- 
siųstų atstovus į pasitarimą. i la Egiptui ir užsakymai Ameri- 

Kosta Rikoj ambasadorius pa- I kos aviacijai sumažino dolerio 
tyrė, kad maištininkai nori da- I vertę praeitą savaitgalį.

AFGANISTANIEČIAI NUMU
ŠĖ SOVIETŲ LĖKTUVĄ

BELGRADAS.— Jugoslavijos. 
diplomatai patyrė, kad praeitą 
sekmadienį a f g anistaniečiams ■ 
pavyko numušti Sovietu lėktuvą 
šiaurėje nuo Kabulo. Afganista- ( 
mečiams pavyko pataikyti į lėk
tuvą, kuris buvo priverstas nu- j 
sileisti afganistaniečių kontro
liuojamoje tarpukalnėje.

Afganistaniečiai paėmė nelais- i 
vėn lėktuvo pilotą ir kartu su j 
juo skridusį Sovietų karį, žinią’ 
apie lėktuvo nuinušimą pakar
tojo Teherano stotis.
- Tuo taq>u dar nežinia,*' koks j 

Sovietų lėktuvas buvo pašautas! 
ir kaip afganistaniečiai jį pasie- 
siekė.

— Šiais metais numatoma, 
kad Ukrainos grūdų derlius busi 
pats geriausias penkerių metų1 
laikotarpyje. Vakarų žemės1 
ūkio eks|>ertai mano, kad, nežiū
rint šių metų geresnio derliaus, 
Sovietų Sąjunga turės ir šįmet 
importuoti iš užsienio nemažiau 
kaip nuo 25 ligi 35 milijonų to
nų grūdų.—- Praeitą sekmadienį Sovie

tai išsprogdino požemyje - tris
-atomines bombas. Išsprogdini
mas vyko paeiliui kas penkios
minutės. Kiekvienos bombos jė- bėjimą, buvo 6,5.9 ir 5.8,

ga. skaičiuojant pagal Richter 
skale registruotą žemės sudre-

Specialus ambasadorius Richard Stone vakar ryte infor
mavo Valstyl>ės sekretorių ir prezi<kn!ą apie užpuolimus 

biuvadorc ir nenorą tartis, __
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SAULIUS IIMOLLCNAS

TOKIOS TOKELĖS
(Tęsinys)

Sekantis klausimas yra orga
nizacinis. Ar mes sugebėsime 
leisti Naujienas po Martyno .Gu
delio mirtįęę? (M. Gudel’s dar 
nesirengia, k^jų ištiesti. Jis dar 
yra pasiryžęs vieną kitą dalyką 
atlikti. Jis yri‘pasiryžęs aptvar
kyti ir Naujienų ,• redagavimo 
planą. Gal neįžeis tck«s. kaip 
dr. šimoliūnas planuoja, ' bet 
Naujienos gins Lietuvos laisvės 
reikalus ir sieks demokratijos 
laisvoje Lietuvoje. Iš Amerikos 
grįžę 1‘etuviai turi parnešti Ue- 
tlivori- demokratinę santvarką.— 
N.R.) Ąr Martyno Gudelio ant
kapis Tautinėse kapinėse bus 
taip pat antkapis Naujienoms? 
Martynas sudėjo savo ameri
kietišką ?;energij^. Naujienoms, 
jis daug aiškino neobjektyvių 
sampratų, tačiau visur jis kėlė 
demokratiškumo vėliavą.*■ Kas 
bus jam pakaitalas? Dr,-Pijus 
Grigaitis ir Martynas Gudelis 
būvri ideologiški dvynai, nežiū
rint ką sakytų dr. Jonas Valai
tis, laikas nuo laiko parafrazuo
damas Grigaičio mintis, kurios 
niekpr, nebuvo užrašytos. Anot 
Vadaičio,uNaujienbsė turėtų sė
dėti - profrontininkas, nes taip 
pageidavo Grigaitis. Gerai, kad 
Valaitis yra' medicinos daktaras 
ir ^specializuojasi patologijoje. 
Jo galvosena visuomeniškuose 
klausimuose irgi yraf patologiš
ka, nors dėl savo garbingo tėvo 
patirties jis tebesirėiškia Ame
rikos Lietuvių Taryboje.
f'Taigi; kas pakais Gudeli? 

Mums, nereikėjo, spręsti., tokio 
klausimo, kai mirė Antanas 
Olis. Tas, neredagavo jokio lie
tuviško laikraščio. Tačiau jis 
įkvėpė' Valdą Adamkų kandida
tuoti, j sanitarinio rajono pati
kėtinius. Beje, pastarasis nelai
mėjo, tačiau -gavo vietą federa- 
Imėjė valdžioje. Kažin ar Adam
kaus išsilavinimas išlaikys jį to
je vietoj e po to, kai jis bandė 
gauti katučių iš demokratų, ko- 
liČdamas respublikonų valdžią, 
iŠ kurios, jis gavo,.savo aukštą 
darbą. Kur yra tad Gudelio pa
keitimas?

Ir'štai fizika atsako Į šį klau
simą. Niekas kitas nekovos taip 
smarldai ir 'uždegančiai 4 demo
kratinėje Amčįri|4je d|li deni c- 
kratinės Lietuvos. Jokiam -ato
mui: nėra pakaitalo. Tačiau tu
rėtų būti sudaryta Naujienų ko
lektyvinė redakcija. Vedamųjų 
pušlapyjė tebūna paskelbtos

pavardės žmonių, kurie rūpina
si Naujienomis: Klauseikis ir 
Bakūnas iš Kaįifornijos, Šarap- 
nickas ir Kardeliėnė iš Kanados, 
Jasiūnas, Pleškys.t ;Žįemaitis iš 
Chicagos, Bukauskas iš Detroi
to, etc. Gal būt, vienas iš tų taps ( 
redaktorium,. Atsiminkime, jog 
mes esame arti milijono, šis ra
šeiva rašo ilgą straipsnį JAV 
spaudai apie Martyną Gudelį ir 
Naujienas. Mes neturime palikti 
jo vieno Amerikos knygnešio 
kelyje.

Kada ateis Lietuvos' laisvės 
rytas? Suradome lavonus Pom- 
pėjaus lavoje.* Suaugę nugar- j 
kauliai liudija antikinio žmo-1 
gaus ž’aurumą prieš vergus.1 
Vergų salynas yra Rusijos im
perijoje. Jei žmogus išsilaisvino 
Amerikoje, jis išsilaisvins ir ru
sų imperijoje. Lietuvos laisvės! 
lytas yra jos žmonių širdyse ir 
pastangose. Sugriuvus rusų im-j 
perijai, mums reikės naujų žmo- Į 
nių, kurie pastatys demokratiją ! 
naujoje valstybėje. Frontininkai I 
su komunistų likučiais norės su- ] 
daryti valdžią. Kokią valdžią?} 
Atsukti laikrodžius atgal! vo

Atsimenu, mes sėdėjome ant 
dėžių, kurios buvo užrašytos į 
Ameriką. Hanau dipukų stovyk
la. Dar vienas atsisveikinimas'

*• < vsgyįajgįraggs

KIBOMI

Jonas Jokubonis

kibo.
Kojos ii’ visas kūnas užsigrū

dino ir pasidarė atsparus visoms 
šalč’o sukeliamoms ligoms. Kiek 
atsimenu, Lietuvoje neturėjai! 
jokios slogos, Amerikoj taip pat 
slogos prie manęs nekibdavo. 
Amerikoje sloga prie manęs, 
prisikabindavo kas ketveri me
tai arba dar rečiau. Kai kūnas-' 

atsparus ligoms,. užsi- 
tai jokios ligos ne-.

— Gerai. — atsakydavau, ir 1 
per naujai prisniglą sniegą bėg
davau už kluono. O tenai tai bu
vo t:kras gražumėlis. Visa pa
kalnė buvo nuklota balčiausiu 
sniegu, šviesumas buvo toks bal
tas, kad net akis degino.

Pasileisdavau į kalniuką, ap
sisukdavau ir kita vaga bėgda
vau atgal prie kluono. Nei man 
būdavo šalta, nei niekas kojų 
nebadė. Avižienos linkdavo kar
tu su sniegu, kojoms būdavo 
minkšta. Tai bėgimas man bū 
davo pats smagiausias ir svei
kiausias. Kojos užsigrūdindavo, 
visas kūnas tapda^oc atsparus 
visoms žiemos ligdths. Kiek at
simenu, niekad neturėdavau jo
kios slogos, kūnas būdavo at
sparus ne tik slogoms, bet ir ki
toms ligoms.

Kubiliuose dėdėTumosa turė
jo pirtį. Ją naudojo trys šeimos. 
Man reikėdavo pakurti pirtį kas 
antrą savaitę. Turėjau ne tik. 
prišildyti vandenį', bet ir prineš
ti jo pilnus kubilus. Vandenį te
ko nešti iš upeliuko prie ma
lūno. 
» Ten būdavo iškirsta aketė. 
Kai sušildavome, tai nuogi iš
bėgdavome ant ledo, pridengto 
balta sniego paklode. Nieko ne
buvo malonesnio, kaip: žiemą 
basam bėgioti apklotu ledu. Vie
ną kartą. įsismaginęs ir nepaste-: 
bėjęs; pataikiau tiesiai į aketę. 
Pradžioje mane nukrėtė baimė. 
Maniau, kad einu į gylį, bet ake
tė buvo ne gili. Buvo slidu, ran
kos ir kojos slydo, bet greitai iš
lipau ir nuskubėjau , šlapias į 
pirtį. Sušilau, apdžiūvau irapsi-. 
rengiau. , ■.

Pagal visų tvirtinimus, aš tų: 
rėjau gauti slogą ir šiltin^^et- s Graži kalba geru darbų ne- 

I jokia sloga prie manės ‘jjėpri- atstoja. • 

A
vaites aš kelis kartus į dieną ba-. i 
sas apibėgdavau visą bloką, slo
gos negaudamas. ■ ' j į

Kai suėjo dvi savaitės, tailv^' 
dėlto nutarė mirusįjį laįdotL;

> metus vyresnis už mane. Sese^- 
rvs buvo dar vyresnės.

Rygoje mums gimė dar dti 
broliai, dvynukai. Vienas buvo 
labai silpnas. Jis porą dienų pa
gyveno ir nustojo Kvėpuot . Mi
rus vienam, antrasis taip pat nu
silpo. Pradžioje atrodė, K«.d jis 
uuvo daug stipresnis. Kartais 
pravirkaa\o, kuo nors buvo ne
patenkintas, bet kai jo broliukas 
v.sai užniei Kr akis, tai ir jis pra
dėjo sunk.au kvėpuoti. Motina 
pašaukė akušerę. Ta pažiūrėjo, 
pakraipė gaivą ir pasakė, kad

SNIEGAS, GRUODAS, ŠALTIS 
MUS UŽGRŪDINO

Lietuvoje čigonai vaikščioda- basas čigonas, va'kščiojd. Viena 
> basi. Pradedant pavasariu, kita būdavo įkišus koją į šliurę, 

vasarą ir rudenį jra vaikščioda- laisvai ėjo per sniegą ir nesiskun- 
vo basi, žiemą jie įkišdavo koją ; dė šalčiu. Jų kojos buvo užgrū- 

i į seną batą, bet neturėdavo jo- dintos, šalčio nebijojo.
kių kojinių ir apraišalų. Sakyda- Atsimenu, kad basas bėgioda
vo, kad jiems nešalta. Galimas vau ne tiktai Kubiliuose, bet irsu Stasiu.Šalkauskiu. Laikomos |vo- KaG Jiems nesaHd- Uoll!I1;S vau ne mu<u nmuiuuu^, nei u 

lanerin knnlvrimp mis™ dai in daiktas, kad jie neturėjo kojinių Rygoje. Ten.budavo šalčiau, betlagerio koplyčioje mišios dėl jo] 
vėlės. Išsiskyrimas su Europa. 
Mano giminės yra ;

ir raištelių susiveržti batus, bet ten dažniau negu Kubiliuose ba-
šalkauskiai' kojos galėjo būti užgrūdintos sas išbėgdavau laukan. Ten bu-<

Aš, 15-metis, išmoksiu Ameriko- *r Iieiau^ty 
jė demokratijos. Man nebereikės 
liūdnų mišių. Vadų nebėra, tėra j 
tik žmonės. < t

‘.- .žmonės miršta.; Sudiev pa-jčlam°je’ Prie kapinaičių, visai 
šauliui. Tautinėse yra mūsų ne-;

• riausi skaitytojai ir bendradar
biai, — sakė man Juozas Prons- 
kus Naujienų redakcijoje.

Juozai, iš; kur JAV valdžia ] 
priskaičiavo milijoną lietuvių 
Jų yra daugiau negu kazįmįeri- 
nėse (kūf ilsisi mano žmona) ir 
tautinėse. Pasauks daugėja ir 
daugėja lietuvių masėmis.

Dabar keli žodžiai apie poli
tiką. Hitleris po Stalingrado 
pralaimėjimo nesusitarė su Sta
linu (Pubbentropas norėjo at
gauti Stalingradą privačiame 
pasitarime su Molotovu), todėl

. Būdavo čigonių, kurios žiemą 
basos atvažiuodavo j Kubilius. 
Man pačiam matant, žydės kar-

1 vau drąsesnis.
Mūsų šeima buvo šešių žmo

nių: tėvas, motina, dvi seserys 
ir du broliai. Aš buvau pats jau
niausias, mano brolis buvo kelis

pasidaro 
grūdina, 
kimba.

Jonas Jokubonis

jei kova tose užgrobtose valsty
bėse nebevyktų. Su džiaugsmu 

’ skaičiau Lituanus žurnale Ire- 
i ne Welch straipsnį apie pasi

priešinimą Lietuvoje — ji at
sakė armėnei komunistų parti
jos patikėtinei, jog rusų paverg
tos tautos nelaukia prisitaiky
mo, bet revoliucijos.
x Lituanus žurnalas, sugeba eiti 
kartu su lietuvių įsitikimais. Jie 
yra daugumoje prieš bendradar
biavimą su Lietuva. Tačiau daug 
|ras iš laikraštininkų galvoja ki- 

I Hitleris išgelbėjo Vakaru ^iP-^as pavyzdys yra Vieny- 
L • *x j' ■ be — seniausias lietuviu laik- saųlį puą žlugimo. Atrodo, jog >'

laiku Salomėja Narkeliūnaitė 
užklausė Otto Tolišiaus, kodėl 
jis nepamato dabartinės Lietu-1 
vos. Senas Amerikos lietuvis, 
NYT redaktorius ir Pulitzer 
premijos savininkas, pasakė Sa-

pradžioj buvo žymiai stipresnis, 
bet vėliau ir jis pradėjo silpnėti.

Jis išlaikė visą savaitę. Pra
džioje buvo vilties, kad gali su
stiprėti. bet vėliau jau ir akušerė 
jos nustojo. Jai atrodė, kad jis 
kasdien silpnėja.

Mirusiojo tėvai nelaidojo. Jį 
aprengė, padėjo į dėžutę, pana
šią į karstelį, ir laikė kambaryje.

— Kai mirs antrasis, tai laido
sime kariu, — pasakojo tarp sa
vęs ir atėjusiems kaimynams. 
— Kai mirs antrasis, tai bus vie
nos laidotuvės. Pigiau kainuos. 
Abu karstelius sudės į vežimą ir 
išveš. 'r ■ ■

Bute būdavo šilta. Ateidavo 
žmonių, mirusio broliuko aplan
kyti, pasimelsti. Man būdavo 
proga išbėgti laukan. Namie bu
vo tvanku. Jaučiau, kad reikia 
šviežio oro. Panaudodavau pir
mą progą ir išbėgdavau į kiemą. 
Būdavo šalta, bet aš basas bėgu 
ir šalčio nejaučiu. Apibėgu visą 
kiemą, o kai kiemas man jau bu
vo žinomas, tai išbėgdavau gat
vėn ir apibėgdavau basas visą 
kvartalą. Man nebuvo salia.-Ne: 
gaudavau jokios slogę^^^^ius-- 
davausi labai gerai, šilf3S?į;U;.*‘3

Mirusį išlaikė kambaryje 
sas dvi savaites. Per tas dvi są-

SAUGOKIME SAVO

Paplitusi nuomonė, kad išlie
ti pyktį aplinkiniams — geriau
sias būdas iškrauti nervinę 
įtampą, vis dėlto turbūt yra 
klaidinga. Kur kas nauding’au 
lukterėti nors minuę, kad atslūg-f 
pulti kaimyną ir išdaužyti lan- 
vadą. po daugybės tyrinėjimų; 
padarė, naujos sociologinių tyri-l 
nėjihių mokyklos New Yorkė 
psichologas K. Tauris. Kas ma
no, kad nervinei įtampai iš-į 
krauti būtiną prakeiksmais už-Į 
pulti kaimyną ir išdaužyti in
gus, labai klysta ir rizikuoja 
pasirodyti juokingas. ?

Kad ir kokia stipri emocinė 
įtampa, neskubėkite jos iškrauti 
savo kolegoms- ir pamatysite- 
jog po kurio laiko šis poreikis 
išnyks savaime, — aiškina ty
rinėtojas . amerikiečių žurnale 
“Psichology Today”.

Taigi laikykimės klasikinio 
senolių patarimo — itin smar
kiai susinervinę... suskaičiuo- 
kūne iki dešimties. (E L.)

lomėjai, jog Lietuva būtų pada-. Daugiau jau laukti nęį>uv^.|<pi-. 
riusi didesnį progresą, būdamaj Ir šiaip jau ilgai lauį^^Afh kai ■' 

palaidojo vieną, ,-iai ūz’\ 
demokratiją^ dienų ir antrasis mirė. Teko da-

Imperijos -gauna sau galą savo 
pačių jėgomis. Kalba eina apie 
ateitį — apie atstatymą tautinių 
valstybių — apie demokratiją 
tautinėse valstybėse. Lietuvių 
išeivijos balsas būtų bereikšmis,

laisva. . .
Sugrįžtame į

Mūsų milijonas žmonių yra iš-’ 
troškę demokratijos. Mums rei-į- 
kia turėti savo balsą. Jis pama
žu skęsta nutautėjimo vandeny
se. Tačiau ir nutautėję lietuviai 
sudaro vieną lietuvišką šeimą. 
Ir kas kitas juos apjungs, kaip 
kad laisva spauda (kaip kad 
Naujienos) ar laisvos: lietuviš
kos bendros organizabljoš- (kaip 
kad ALTa) ?

Ateinantį kartą kreipsiu de-'

palaidojo vieną, -tai' ūž’ poros

taip. Geras pavyzdys yra Vieny
bė — seniausias lietuvių laik
raštis Amerikoje. Ką sako Vie
nybė? Eikim kartu su okupantu. 
Gerai, kad Vienybė neturi ang
liškos laidos ir ji tėra platina
ma nesvarbiose vietose. Būtų la
bai negražu, jog koks svetim
tautis paskaitytų Vienybę, Savo mesį į mūsų meninius kūrėjus. *

jiiiinniiiiiiiiiiiiniiiinnimiiinmnmiTtiiinnitiiniimmnniiimniiiiiiiiiii»iiiiin^

ryti dvejas laidotuves.
Tėvas, kito lietuvio prikalbė

tas, dar bandė pradėti biznį, bet 
jam nevyko. Nutarėm susidėti 
daiktus ir grįžti į Kubilius. Tė
vas nesijautė stiprus. Gydytojas 
jam patarė važiuoti namo, gal 
ten oras jam bus geresnis. /

Pradžia buvo sunki. Šiaip 
taip išsitaisėme buvusiuose savo 
namuose. Ten tais laikais nebu

vo jokios ventiliacijos. Viduje 
buvo šilta, bet būdavo, tvanku.

— Mama, aš išnešiu puodą, —- 
pasakydavau.

— Tik ilgai nebūk!

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
’ yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fratemalinė 

’ organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau-per 97 metus.
SLA— atlieka kultūrinius darbus, gelbstiJr kitiems, kurie tuos 

m- darbus dirba..‘V '
į • *>Ė į ftr * * v > <riv- ■ j _

:/^LA5Mdšftxol^>..daigiau.kaip AŠTUONIS WJJONUS dolerių
ę apdraudų- savo: nariams. * į- c?%X

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

' .p p Kiekvienas' lietuvis ir lietuvių draugas gali 
i: •: f Susivienijime.; apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda —•_ Endowment 
Insurance; kuri ypač{ naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų‘gyvenimo pradžiai

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdraudat už 
$1,000 apdraudos sumą temoka, tik. $3.00 metams. .

• SLA — kuopu yra visose lietuvių kolonijose.
Kreipkitės Į savo apylinkės kuopų' veikė jus, 
jie Jums mielai pagelbės į-SLA- įsirašyti..

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą: ;
L . i į \ 1 \

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St, New York, lg.Y;,10001

1 / ;*; ■' JTel. (212) 563-2210' ‘ \ J

fli LITERATŪRA, lietuvių Hteratūros, meno Ir motxh 
IJ54 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vint< 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Sfmkna 
J. Raukčlo, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir Y 
Meilaus straipsniai bei rtudijos, iliustruotos nuotraukom ia b 
M.K»duriiorrio. M. Weikio, V. Kašuboa, A. RCkitelės ir A. Vara/ 
kūryixx poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik F3.

> DAINŲ gVENTfS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir Ui 
Hnlų šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atiminimai apie dalni 
Jventea bei jįj Istoriją Ir eigą. įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi. Ir surinktais duomenimfr 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

> VIENHO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraJj 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne saumi 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių fcaygt

GIFT. PARCELS TO LITHUANIA
Y - f į • - i 5 :

PACKAGE. EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

2608 West 69th St, Chicago, I1L 60629 ♦ Tel. 925-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.
Maistas iš Europos sandėlių.

MARIJA NOREIKIENĖ
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SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

> LIETU y 18KASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Timahwifi 
ISomlAf paraiyta studija apie Rytprtriua, remiantis Pakalnii Ii 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai JdomSs Hekvfenam 
lietuviui. Leidinys IHustruotM nuotrankomfa, pabaigoje duodami 
ritovardžių pavadinimal^ir jų vertinlaf J vokiečių kalbą. EaSaJ 
naudingoje 335 puri, knygoje yra Rytprūsių temėhpia. Kaina |i

> KJ EAUM1S E1M1, tafytojoi Petronėlei Orintaitėi tW 
mtnSmai ir mintys xap!e Bcmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 pnalapiui 
bet kainuoja tik

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesuptu 
tai ir klaidingai Interpretuojamas gyvenime Ir politikoje'; 'dk 1* 
lurglo Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po» 
riją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju ui žmogaus teiMt 
Knyga yra didelio formato, 255 puslapiu, kainuoja |ū.

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

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

n

yutlimi. Į00 fd,

—

■M HBL

Ini LIUDAS MIKŠYS, 
50 mėty studijavęs, kaip

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vaL ryto iki 10 vaL vakaro. 

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

I*- > • -' Tel. 476-2206

lietuviu kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius 
Ir patarė mums toliau studijuoti.

vertimui
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TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai 

Naujausių moks'c žinių populiarus perteikimas 
JONAS JODOMAV1ČIUS, M. D.

ŠIRDIES ATAKOS IR SMEGENŲ 
PAIRIMO REIKALAI
Reikiamais darbais, o ne baime kovokime 
su krūtinės angina ir paralyžiumi.

(Mediciniškas raginimas)
Krūtinėje skausmus, sukeltus 

širdies kraujagyslių prisk reli
nio, vadiname krūtinės angina 
(angina pectoris), arba tiesiog 
angina. Ji gali atsirasti gerokai 
prieš širdies ataką. Kartais žmo
gus neturi jokių nusiskundimų, 
jaučiasi visai sveikas, darbingas 
tol, kol kaip iš giedro dangaus 
trenkia perkūnas, kol jis staiga, 
kaip iš niekur nieko gauna šir
dies ataką su skausmais krūti
nėje.

Tokie nieko blogo nejaučian- 
tieji prieš širdies staigią ataką 
žmonės apturi krūtinėje skaus
mus po pirmos ar antros širdies 
atakos.
Krūtinėje skausmus (anginą) 

turintiems patarimas

- Krūtinės angina negaluojan
tiems gydytojas pataria visus 
darbus-veiksmus atlikti LĖTAI. 
Taip sunkiau esti visiems labai

• skubiai visus darbus dirban
tiems. Tokie turi perkeisti savo 
gyvenimo motorą ant lėtesnio 
tempo. Būtinai tokie turi sūlė-j

įtinti savo visokeriopą veiklą. Ki- 
taip — nukentės skubantysis, o 

'ne kas kitas.
Tokiems reikia vengti stai-

• gaus pasitempimo bei neįprasto 
darbo. Tok'e turi nebėgti nors 
ir, keletą žingsnių į autobusą

• kiek pavėlavusieji. Tokie priva
lo nesigriebti niekada nedirbto 
darbo, nors ir tuo laiku neturė
tų tam darbui užvaduotojų. At-

' eis kitas autobusas, neįprastas 
‘ darbas niekur nepabėgs: sveika

ta yra pats brangiausias turtas

kiekvienam iš mūsų. Tai ir sau
gokime jį kuo geriausiai, nes 
devyniais raktais rakiname sa
vus žiedus bei karolius, ar ban- 
ko knygeles, pamiršdami atsa-1 
kančiai saugoti savo tikrai svar-1 
blausią turtą — gerą sveikatą. I 
Ją turime puoselėti, kol sveiki! 
esame, neapsileisti visame kame, j 
Ne laikas ja pradėti rūpintis, į 
Kai ji esti beveik prarasta. Deja, • 
Labai dažnai dabar mūsilkis kaip 
lik taip netikusiai ir elgiasi: jis 
pavelija sau visokius niekur, jis 
visaip menkina savo sveikatą: ir 
girtauja, ir rūko, ir riebalais ap
sikrauna ,ir reikiamai su pakel
tu kraujospūdžiu bei kitomis 
negerovėmis nesi tvarko tol, kol 
apleista, netvarkoma liga jo ant 
menčių nepaguldo. Jis žno, kad 
netikusiai elgiasi, jis nėra jau 
riek pakvaišęs, bet taisymąsi 
atideda tolimesniam laikui — 
rytojui. Jis, mat, dėl savos as
menybės pasilpimo elgiasi kaip 
vaikas, nori laikiną malonumą 
apturėti tuojau, sors tai jam ry
loj kaįimb tų labai Jjfąngiąi^ę

■ Sakysim, jauna našlė, rengiasi Į kėlėjo kambaryje neturėtų. To- 
Lekėti už rūkančiojo ir prašo jį 
mesti rūkius, nes ji nenori antrą 
Kartą būti našle. Pastarasis pri
žada, bet apsivedęs prižado nesi- 
laiko: kaip kaminas buvo, taip 
r paliko. Į žmonos prašymus jis 
visai nekreipia dėmesio:, kai ji 
|O maldauja įnešti rūkius, jis 
tuo metu pradeda su katinu kal
neli, jį glostyti. Jis elgiasi kaip’ apgavikus, o niekina respubli- 
cas rusų mužikas: laukia perku- konus, kad ir geriausius žmo- 
no trenkiant, kad žegnotis pra- nes. Kitas — elgiasi priešingai, 
dėtų. Taip daugelis mūsiškių Taip ir esti pertempiami mūsų

Tilžės vaizdas i* Panemunės žiūrint

For the woman

sukrunta

kad mu- 
perkuno

pensininkų tokio perkūno lau
kia. Na, ir sulaukia. O kai jis 
trenkia, tai tik tada 
būti tikru žmogumi.

Nė kartoti nereikia, 
siškiui neverta tokio
laukti, reikia su širdies ataka ir 
paralyžiumi iš anksto kovoti 
laiku pildant gydytojo patari
mus.

Širdies kraujagyslių prįskreti- 
mo skausmus krūtinėje (angi
nų) turintieji niekada tegul ne
kilnoja sunkių daiktų, nors pa-

kie nekasa sniego ir nesijaudina 
dėl uodo sparno: neima galvon 

•menkų rūpesčių, šitoje srityje 
visi mes labai apsileidžiame. Mes 
risi politikuojame. ir jaudina
mos, kad kaimynas yra kitos 
nuomonės, negu politikuojąs 
pensininkas. Vienas, būdamas 
demokratas, teisina jo partijos

You can’t afford to be ▼tou*. 
Because if you’re in charge af 
the family budget, you’re. 
making deaaioc* about Uae 
future, too.

And that’s where U-S.

encourage your husband U 
sign up for the Payroll Sai*- 
ings Plan where he work*- 

That way, while you're 
meeting the day-to-day ex
penses, you'll ?»till he buildinf 
a more secure future for your 
family.

ULS. Savings Bonds. For 
the woman who really know 
a good bargain.

Barria *r»

myynenca.

nervai, širdies nesveikatos są- kiui. Nors jis mus ir užgauliuo- 
skaiton. ,

O jau apie moteris, lai ir ki
taip būti negali — jos visą die
ną išvaikščios po krautuves be- 
sinerv.ndamos, kad neranda ge
resnės, gražesnės, brangesnes 
suknelės už kaimynės nusipirk
tąją. Taip iš abiejų galų ir esti 
menkinama mūsų širdžių svei
kata. Ir visai dėl menkniekio.

Bet asmenybe pastipusiajam 
tie menkniekiai esti dideliais 
dalykais, dėl kurių jie savos šir
dies nesigaili. Pats laikas mums 
visiems tvarkytis bent kiek su 
savomis asmenybėmis ir liautis 
panašiai besielgus. Jau net pa
vėluotas laikas, kad visi lietu
viai pensininkai' pakeistų nesvei
ko gyvenimo vagą sveikesne, 
kad jie pradėtų gėrėtis nokstan
čiu pomidoru, besiskleidžiančiu 
petunės-ramusės žiedu bei pa
slauga kaimynui.

Paslauga artimui yra vienas 
geriausių vaistų nervų nurami
nimui. O kaip mes dar visi esa
me tori nuo tokio vaisto aptu
rėjimo. štai, Sodybos gėlynuose 
skundžiasi atvykusi moteriškė, 
kad ji neturinti kur galvos pri
glausti, ieškanti darbo, nakvy
nės, ir niekur nerandanti. Jos 

, bažnyčia, namiškiai ją apleido. 
! Pilnas kiemas besikalbančių, be
sėdinčių moteriškių, o nė viena 
neina Gailestingo Samaritiečio

, keliu. Evangelijos samaritietis 
. buvo laikomas nenaudėliu, o jis 
i visus gerumu viršijo, nelaimin-
■ gam re.kiamą pagalbą teikė.

0 čia mūsų dienose, net save
■ išrinktais laikantieji nesiima pa
prasto, žmoniško, krikščioniško, 

. lietuviško darbo: temstant ne
priglaudžia vietos-užeigos nelu 
rinčio saviškio, nor stas priglau

; dimas niekam nė plauko nepra- 
j šalintų nuo galvos. Tie gailestin
gieji tik dejuoja, liežuviu užjau
čia suvargusį saviškį. O tūlas 
jų, didį geradarį nuduodamas, 
pataria nelaimingajai eiti poli 
cijon. štai tau, moteriške, de
vintinės! štai tau visų ilgų metų 
krikščionybės teoretinės pamo 
kos praktikoje. Mes esame visai 
niekais beišvirstą, kai mums rei 
kia lietuviškumą, žmoniškumą 
krikščioniškumą gyvenime vyk 
dyti. O tai kaip lik ir yra egza 
minas mūsų turimo žmonišku
mo, tietuviškuitiO' krikščionišku
mo. Dažnas mūsiškis tokio egza
mino neišlaiko. Jį geriausiai iš
laiko tik dar tikru žmogumi pa 
likusysis: jis priglaudžia nelai
mingąją ir suteikia jai reikalin
gą globą. ,

Šitas gyvenimo pavyzdys te 
gul paskatina visus apsileidę 
liūs reikiamai tvarkytis, nes nie
kas nežinome, kada mums pri- 
sies ieškoti pastogės'ir globos 
šiandien būdami žaliūkais, ry
loj galime tapti moliukais. Nč 
vienas neturime atsižadėti tar

tų, mes jam dovanokime ir rei
kiamais darbais jį tikrai mylėti 
pradėkime.

Skleroze sukelia 
paralyžių

Vienos kūno pusės paralyžius 
(strokas) sukeliamas priskretus 
arteri j oms, p r a s i d ėdančioms 
Krūtinėje ir nesančioms kraują 
j smegenis. Jos gali užsikimšti 
krūtinės srityje, kakle ar pa
čiuose smegenyse.

Negaudami maisto (ir deguo
nies — oxygen), smegenys tuo
jau nyksta ir žmogus apturi 
Įvairaus stiprumo paralyžių,

ųo, ąr jia sū pakeltu kraujospū
džiu reikiamai nekovojo, ar j ii 
cukraligės bei kitų negalių rei
kiamai laiku netvarkė būdamas 
gydytojo priežiūroje.

šioje srityje mūsų pensininkai 
labai apsileidžia. Yra net tokių 
“gudruolių”, kurie neina pas gy
dytoją, turėdami net rimtas ne
gales. Vienas tokių nusipirko 
knygelę apie sinusitą, ir gydosi 
namie iš knygelės. Pagal jį, gy
dytojas jam nereikalingas — jis 
nieko nepadėsiąs. Nestebėtina, 
kad toks visą laiką skundžiasi 
nosies negerumais, o reikiamai 
nesi tvarko. Toks pats kenčia ii i 
šeimą kankina daugumoje dėl 
paties apsileidimo.

Mes šitaip ar panašiai nė vie
nas nesielkime. Tai su smegeni
mis “susipykusiųjų” elgesys. 
Mes, paralyžių gavę, tikėkimės 
kuo geraiusio: net, tarsi stebuk
lingai pasitaiso paralyžių gavu-, 
šieji ir nekalbantieji, kojos-ran- 
kos nevaldantieji (tik vienos 
pusės), žiūrėk po dienos kitos, 
ar mėnesių atgauna kalba ir ju
desius kojų bei rankų.

Apsauga nuo paralyžiaus yra 
svarbiausias tokios negerovės 
gydymas. O saugojimasis para
lyžiaus yra ta pati kova su skle
roze, kaip kovojama su ja ven
giant širdies atakos.

Išvada, Stiprinkime savus nu
siteikimus (savas asmenybes), 
kad pajėgtume pildyti gydytojo 
patarimus. Kitos išeities į ge

nesnį, sveikesnį gyvenimą nebu
vo, nėra ir negali būti.

Pasiskaityti. Dr. J. Stamler: 
Your Heart Has Nine Lives. 
The Benjamin Co., Inc.

Gamtos gr,ožis Baranausko 
"Anyicščiy Šilelyįe"

Poetas pradeda savo kūrinį 
tragiškais klausimais: “Kas jū
sų grožei senovinei tiki? Kur toj 

priklausomai kaip stipriai, buvo I-puikybė jūsų pasidėjo?” 
užsikimšusi smegenis maitinau-A. Baranauskas nupiešia seno- 
čioji arterija (kraujagyslė). Ji’vmio miško vaizdą, sumini jo 
Smegenys nėra vienalytė’ mase, F medžius: žalias egles, alksnius, 
sakysim, kaip stiklas. Jie susi-* berželius, ąžuolus ir jų lapiją; 
deda iš paskirų nervinių, labai! laukines gėles; kalnelius, gry-

i ogiame. visi .<ukruskime iš visų 
jėgų talkinti pasupusiam mūsiš-

sudėtingų celių. Jų ten p’riskai- 
toma iki dešimt bilijonų. Jos 
visos labai sudėtingai ir ener
gingai dirba ir labai esti reika
lingos gausaus maisto — deguo
nies. Net už širdies raumenų ce- 
es smegenų celės reikalauja 
daugiau deguonies. Jo neteku
sios, jos tuojau nyksta, savo 
darbo neatlieka, ir žmogus esti 
suparalyžiuojamas.

Mat, kai smegenų celės negau
na maisto — deguonies, jos se
kundžių laike žmogų, netekusį] 
sąmonės, paguldo ant menčių; | 
J, kai smegenų celės negaunu 
maisto per keturias (4) ar pen-: 
das (5) minutes, jos neatsigau- : 
lamai esti sužalojamos.

Tik meskime sau iš galvos ne-1 
.iesą, būk paralyžius (priskreli-} 
inas arterijų) yra vien senatvės 
eikalas. Ne, tikrai ne! Paraly-( 

rių apturi ir jauni vyrai bei to
nos moteriškės, net savo pro
duktyviausiame amžiuje.

Paralyžiaus (siroko) dydis 
priklauso nuo smegenų celių s’>- j 
žalojimo skaičiaus. Vieni tokie j 
paralyžiais yra tokie stiprūs, 
tad žmogus tuojau miršta. Dau- . 
gumoje esti vien MAŽI paraly- 
riai (small strokes) — smege
nų celių sužalojimai. Jie pasi-1 
eiškia nepajėgumu protauti, 

nesugebėjimu atlikti pirm to at- j 
tekamų darbų, sutrikimu kai-. 
mis, atminties bei elgsenos.

Dažnai esti tik vidutinio sun-! 
kūmo paralyžrai. Nors ir sunkus ! 

Hutų paralyžius, žmogus nenu-1 
Roja visų funkcijų. Gerokas pa- Į 
įtaisymas SAVAIME ateina, jei 
nesti labai didelio smegenų su- J 
žalojimo. Reikia greitai imti pa-' 
šyviai judinti lokio žmogaus 
rankas bei kojas. Gydytojas li
goninėje suteikia reikiamą pa
galbą lokiam nelaimingajam. 
Visa tokio ligonio ateitis pri
klauso nuo Orgąnizfną stov.o: 
nuo sklerozinių priskretimų dy
džio, nu smegenų celių sunaiki
nimo gausumo, nuo paties ligo
nio iki susergant gyveninio va
gos: ar jis rūkė, ar jis nutuko, 
ar jis nesidarbavo-nesimankšti-

bus, žoles, miškinius gyvulius,

2 -

<bųugyb& visokių paukščių.. Visas 
šitas nuostabus miškas buvo pa- 
d&fc pn dideliu, mėlynu dan
gaus skliautu ir “Vat taip links
mina dūšią, užu širdies tveria”... 
Poetas sumini miško kvapus: ir 
pievų dobilą, ir čiobrelius, ir sa
kus pušų, ir žoleles dirvonų. 
Švelnūs miško garsai jo ausis 
pasiekia: vieni mekena, kiti 
šnibžda, kiti kalbasi, dar kiti 
taukši.

Šalo aprašymas yra toks tur
tingas ir jautrus, kad skaitytoui 
sukelia visai tikrą senoviško, 
nepaliesto šilo vaizdą.

Andrius ^ringis 
Iš “Aušros Spindulėlių”

MITERANDAS PRISIPA
ŽĮSTA PRIE KLAIDOS

PARYŽIUS, Prancūzija. — 
Prezidentas Francois Miteran- 
das, kalbėdamas su gabiu pran
cūzų žurnalistų Ph. Banchard, 
prisipažino, kad jis padarė ke
lias klaidas, 1931 metais perim
damas Prancūzijos vyriausybę.

Šią savaitę išėjusiame žurna
lo numeryje prezidentas prisi
pažįsta, kad jam reikėjo tuojau 
.nuvertinti franką, šis žingsnis 
būtų padėjęs prancūzų preky
bai, bet nenoras nuvertinti pa
kenkė Prancūzijai.

Prezidentas prisipažįsta, kad 
‘jis lėtai ėmėsi taupymo klausi
mo. Jeigu, jis būtų tuojau šitą 
klausimą rimtai svarstęs, tai 
šiandien Prancūzijai būtų buvę 
gerokai lengviau.

— Vakarų Vokietijos ūžsienio 
reikalų mihišteriš flans Dietrich 
Genscher praeitą sekmadienį at
vyko į Washingtoną painfor
muoti prez. Reagentą.kanc
lerio HėlrhufįKoKE pasžąrimus 
su J. A-ndropOvu Maskvoje.

— Prezidentas Reaganas su 
žmona savaitgalį praleido Da
vid stovykloje, o pirmadienio 
ryte grįžo į Baltusoiūs Rūmus.

— Nueva Granada miestelyje, 
Salvadore, kariai saugo laidotu
ves, kad įsibrovėliai nepaleistų 
kulkų į lydinčius žmones.

Sutelkę didžią kaimenę j draugę, 
Miške ten žvėiys mešką: pasigavo. J

Nuvarę ją. j Jauką, ir pasmaugė;
Tarpusavy dalinas grobį savo;
Kuri dalis kuriam jų turi atitekti. ,- 

Ir kiškis čia meškos auselę traukia. 
“0 tu, žvairy, iš kur teikeis, atkakti? — 
Jam rėkia, — nieks tavęs nematė ir nelaukė”. 
“Bičiuliai! — kiškis sako išdidžiau, — 
Iš miško, o tai-kas? Tai aš gi ją baidžiau 
Ir jums tiesiog į lauką pristačiau 
Šią gerbiamą draugutę”.
Pagyrą, jeigu jos pervirš, tai. peikia; j 
Šį kartą betgi taip linksmai visus nuteikia, 
Kad kiškis gauna čia meškos ausies galutį.

* * ♦ 1
Iš pagyrūnų juoktis tenka, 
Bet per dalybas jiems dalelė atitenka.

J. A; Krylovas
........... , (Vertė Jonas „Valaitis)
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I sukrečia. Jeigu jie galėtų sv. Petrą pasiekti, tai ir jam 
užbaubtų, reikalaudami neįsileisti. Bet aukštumoje jų 
baubimas nustoja galios, jų balso nebeklauso. Jiems pa
sako, kad užčiauptų burnas ir tylėtų. Jei^u netylėtų, 
tai pro skylę nusiristų Žemėn. Nemanome, kad reikėtų 
pakartoti dr. Zenono Danilevičiaus principinę kalbą, bet 
jeigu reikėtų, tai ją pakartotume. Baubliams ji visuomet 
buvo ir tebėra pavojinga. Yra kraštų, kur jos pakartoti 
būtų negalima, bet mes esame Amerikoje. Amerikoje 
dr. Danilevičiaus kalbos negalima uždrausti. Amerikoje 
galima ir baubti, bet Amerikoje ne visur galima baubti. 
Kur žmonės galvoja, tai baubliams užčiaupiamos būruos. 
Amerikoj, kaip prie šv. Petro vartų: jeigu nenutilsi, tai 
per skylę rišiesi Žemėn.

Visiems rūpi patirti, kas gi privertė Kamantą keisti 
j savo nuomonę. Jis Pasaulio lietuvyje paskelbtame straips
nyje tvirtino, kad tik vienas PLB seimas reiškia lietuviu 
tautos ryžtą būti laisvai ir nepriklausomai.

VLIKo taryba, susirinkusi paskutiniame posėdyje, 
parašė viešą pareiškimą, kuriame tvirtina, kad šitoks 
tvirtinimas yra “iššaukiantis”. Tai yra naujas žodis, lie
tuvių tarpe dar neprigijęs, jo prasmė daugumai lietuvių 
dar neaiški. Jis yra kilęs iš žodžio “šaukti” ir “iššaukti”. 
Klasėje sakydavo, kad mokytojas mokinį “iššaukė” prie 
lentos, atsakyti į sunkesnį klausimą, paaiškinti ne vi
siems suprantamą dalyką.

Švelniai kalbant, šis “iššaukimas” daugiau atitiktų 
tiesai, jeigu pasakytume, kad šis tvirtinimas melagingas, 
skelbia melą, netiesą. Kaip kiekvienas melas, jis sukelia 
pasipiktinimą. Žmogus, paskaitęs melagingą tvirtinimą, 
pasipiktina, o pasipiktinęs ryžtasi kovon. Jis užsidega 
melagingu tvirtinimu ir ryžtasi tą melą atitaisyti.

Jeigu reikalas eina apie lengvą melą, mažareikšmį, 
jokios svarbos neturintį, tai žmogus praeina tylomis ir 

žiavusių atstovų tarpe buvo pakeltas balsas prieš' mažos | nieko nesako. Bet jeigu tas melas sukelia pasipiktinimą 
ir meta žmogų kovon, tai čia tas “iššaukimas” jau yra 
daug svarbesnis reikalas. Tvirtinti, kad Bendruomenės ■ < ■ ■ . t ■ ■' - ■ k ’ t..

seimas tiktai vienas reiškia lietuvių tautos ryžtą; yra tūš-. 
Čias. Iki šio-meto Bendruomenės seimas dar nieko ‘ kon- . 
kretaus* nepadarė. Jeigu imsime paskutinių metų laiko- . 
tarpi, tai VLIKas Europos parlamente iškėlė Lietuvos 
klausimą tarptautinėje arenoje.

Trisdešimt penkios Europos valstybės pasirašė baig
minį Helsinkio aktą. Tas aktas sudarė Europos saugumo-.; 
ir bendradarbiavimo komisiją, kuri, spręsdama Europos 
saugumo klausimus, pareikalavo, kad Lietuva, Latvija ir 
Estija būtų laisva. Europos parląmentas iškėlė trijų Pa
baltijo valstybių ir tautų nepriklausomybės klaųšiiųą.

Su jumis nesutarsiu ir neleisiu seime žodžio tarti”. Ir | Sovietų Sąjunga, susitarusi su Hitlerio Vokietija, pagro
bė visas tris Rytų Europos valstybes.

VLIKas paruošė Europos valstybėms informaciją, 
patariančią Sovietų Sąjungai atšaukti savo karo jėgas iš 
minėtų trijų Pabaltijo kraštų ir leisti jiems demokratiš
kai tvarkyti savo reikalus. Tai padarė ne vieną Europos 
valstybė, bet visos Europos valstybės, išskyrus rusų pa
vergtąsias.

Jeigu Kamantas būtų pasitaręs su VLIKu ir būtų 
pasižadėjęs šioje srityje kartu dirbti, tai šitas klausimas 
būtų jam akių nebadęs. Vietoj bendradarbiavimo, jis or
ganizavo antruosius komitetus, kad galėtų tą patį darbą 
dirbti antrą kartą. Šitas jo elgesys jam pačiam pakenkė.

Britų atstovo Kasparo Naujienose paskelbtas straips- i 
nis Kamantui nepadėjo. Kamantas naudojosi netiksliais 
daviniais seimui šaukti, šaukė mažų organizacijų atsto
vus, o didelės organizacijos savo atstovų nęsįųntė.

Jeigu būtų prieš okupantą kovojusių organizacijų ir privertė Kamantą prižadėti tartis ir kartu dirbti.
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VL. BARONAS

PASTABOS IŠ TOLO
Nesitarę, nieko nelaimės

Visi, kurie sekėme paskutinio Pasaulio Lietuvių 
Seimo pasitarimus Chicago]e, pastebėjome, kad seime 
valdyti norinčio ji maža grupelė nepajėgė pravesti nuta
rimų, kuriuos būtų pageidavusi. Pačiame seime, suva-

(Tęsinys)

grupelės tolimesnius planus.
Reorganizuotoji Lietuvių Bendruomenė negalėjo pa

sipriešinti mažos grupelės užgaidoms j nes ji nebuvo pa
čioje organizacijoje’ Opozicija, būdama už organizacijos 
ribų, negalėjo pakelti “balso pačioje organizacijoje. Opo
zicijos balsas buvo iškeltas pačioje organizacijoje. Opozi
ciją gali sudaryti tiktai viduje esantieji žmonės. Kaman- 
tas būtų nepasakęs “tarsimės ir kartu dirbsime”, jeigu 
opozicijos balsas būtų ne pačioje organizacijoje.

Kada Reorganizuotos Lietuvių Bendruomenės atsto
vai buvo nuvažiavę į Toronto Pasaulio Lietuvių Dienas, 
tai atvažiavusių Kamantas nepriėmė, o kurie prie jo 
vis dėlto prisiplakė, tai Kamantas jiems aiškiai pasakė: 
“j 
neleido.

Galima įsivaizduoti, kaip nuvažiavusieji atstovai 
jautėsi, kai jiems neleido pasakyti savo nuomonės. Jie 
automobiliais važiavo į Kanadą, vargo visą kelionę. Ten 
nuvažiavę, bėgiojo iš vieno kambario į kitą, bandydami 
susitarti su žmonėmis, kurie būtų galėję jų išklausyti, 
bet negalėjo jų pagauti. Vieni buvo užimti, susėdę tarėsi, 
o kiti neturėjo teisės klausyti iš Chicagos atvažiavusių, 
nes vadovybė nenorėjo, kad jų klausytų.

Nepasitenkinimas buvo senas, kaip Vytautas Ka
mantas savo pranešime rašo. Jis buvo principinis. Ji 
išdėstė dr. Danilevičius. Tai buvo auksaburnis, kuris 
suprato principinius klausimus ir mokėjo labai aiškiai 
tuos principus išdėstyti. Nelaimė, kad jis greitai mirė. 
Bet ką jis pasakė, tai dar ir šiandien galioja. Daugelis 
nesupranta, ką jis galėjo baisaus pasakyti, kad sukeltų 
nepaprastą pasipiktinimą. Jis dar ir šiandien baublius

Mano atmintyje tos dvi liepos 
mėnesio nelaimingos dienos už- 
nia ypačiai pirmaujančią vietą, 
ir štai dėl ko: “Budys” buvo lai
vas, kurio pirmoje įguloje, da
riusioje kelionę po Baltijos jū- 
rps uostus, buvau vienu iš narių 

' (kaip jau tada 1926 m.) — jūrų 
skautas. Viskas sekėsi gerai, net 
labai audringoje jūroje, kol la* 

! bai toji nuo jūros ė-santi skautų 
’ vadovybe (Kaune) sugriežtino 
.savo administravimo reikalavi- 
mus, kūne “jūrininkams” atro
dė nepriimtini ar net “juokingi”, 

: kaip, pvz.; gauti leidimą išplauk-' 
ti jūron, jei jau ne iš Kauno, tai 
bent iš Klaipėdos skautų vado
vybės (Kauno skirtos). Tokių 
nereikšmingų ir neprąktiškų- 
(jūros atveju) administracinių 
potvarkių .pasėkoje visa senoji 
(patyrusių jūrų skautų vadovy
bėje) . įgula apleidome laivą 
“Budys”. Jis perėjo sausumos 
(“sausokų”) skautų vadovybės 
(kariuomenės karininkų) žinion 
ir atsakomybėn, ko pasėkoje, 
jai sudarant naują įgulą išplau
kiant jūrinėn (ilgesnėn) kelio
nėn buvo paskirtas (laivo vadu) 
visai, nepatyręs su tokiu laivu

jūrininkas, kuriam laivą vado
vaujant ir įvyko didžioji jūrų 
skautų nelaimė: “Budys” Klai
pėdos uosto vartuose, užmestas 
ant šiaurinio molo, sudužo net 
Į skeveldras, palaidodamas jose 
tris jaunus, entuziastingus jau
nuolius jūrų skautus. Toks yra 
liūdnas jūrų skautų laivo “B'u- 

,dyš” istorijos galas, ’ apie kurį 
dabar, po 50 metų, vargiai ai?.

tebėra ir liks širdyje, nes jo de-1 
nyje pirmą’ ^rtą
išvydau jūrų platybes ir tai bu
vo meilė su jūra iš pirmo žvilgs
nio. '

“Lituanicos” tragedija, žino
ma, palyginus su “Budžio”, yra 
visai .kitų, dimensijų. Mane as
meniškai su ta tragedija riša 
trumpas mano gyvenimo epizo
das, nulėmęs tiek, kad mano 
šeimoje gimęs pirmagimis sūnus 
buvo pakrikštytas DARIAUS 
vardu, nors DARIUS iki tol Lie
tuvoje buvo žinomas tik kaip 
pavardė, bet ne vardas ir dargi 
ne katalikiškas. Po trumpų, bet 
labai aiškių pokalbių su “bažny
čia”, mūsų pirmagimis sūnus 
gavo Dariaus vardą ir tai buvo 
pirmas DARIAUS vardu krikš
tas Lietuvoje. Šiandien jau ne

tik okupuotoje Lietuvoje, bet ir 
išeivijoje Dariaus vardą nešioja 
daug lietuviukų. Džiaugiuosi 
tam garbingam vardui galėjęs 
padaryti pradžią Klaipėdos ka
talikų bažnyčios metrikų kny
goje, o juo labiau — Klaipėdos 
miesto užrašų knygose.

Esu apie tai raš.ęs gana pla
čiai, paskutinį kartą, berods, 
prješ 10 metų, “Naujienų” 1973 
mietų liepos mėn. 18 d. laidoje, 
ypačiai apie tai, kad su jauna- į : ' ’ * ’ ' . . hi K- .• - -

nutarimas įpareigoti PLB kalbėti lietuvių vardu, tai dar 
būtų galima ir t*LB seimui metus arba du siūlyti ir spręs
ti lietuvių tautos kovų reikalą, bet tokio nutarimo ne
buvo. Kamanto paties, mažos grupelės valdyti norinčių 
žmonių paskelbtas įsakymas nieko nereiškia. Jis yra me
lagingas. JTis sukėlė pasipiktinimą, o tas pasipiktinimas

kas dar prisimins. Afen “Budyi?’ šėkaįičiais metais po “Lituani- 
I coą” tragedijos” vykdami į Ber? 
AyW’ irpa^hųl Soldi
no pamiškę fK^datn' kaime), 
kur žuvo, “Lrtuanica” su Da- 
rium ir Girėnu, padarėme jų žu- 

1 vinto vietoje sau pažadą, kad, 
jeigu pirmagimis biis sūnus, jį 
krikštysime DARIAUS vardu. 
Taip ir buvo (1537 m.) ir taip 
lieka istorijoje — vardas nieka
da iki tol negirdėtas Klaipėdos 
lietuvių istorijoje. Darius Ba- 
kūnas yra gimęs, lietuviškoje 
Klaipėdoje.

■ _ _ ’ - > • .SjC * - . -

Ar popiežius rengiasi 
vykti į Lietuvą?

Mibjoninio tiražo dienraštis 
“Los Angeles Times”, savo lie
pos 5 i laidoje, paskelbė redak
cijos nario Dan Fisher, iš Var
šuvos, straipsnį “Pope, Soviets 
Discuss Visit to Lithuania”. La
bai ilgame, pirmo puslapio, 
straipsnyje nurodoma, kad baž
nyčios sluoksniai sako, jog pir
miniuose pasikalbėjimuose mi
nimas sekančių metų kovo mė
nuo, nes ta data sutinkanti su 
šv. Kazimiero mirties penkių 

(Nukelta į 5 psl.)

ANDRIUS NORIMAS

MIŠKE
R. LB-nės Kultūros tarybos skelbto 
konkurso premijuota novelė.

(Tęsinys)
Ir jokiu būdu ji nesutiko su tokia mano 

svajone. .. Vadinasi, manęs nesuprato... 0 aš 
noriu tik ją vieną matyti, ja viena džiaugtis, tik 
ji vieną mylėti!

— Ak, mylėti dievinamą moterį, jos net ne- 
paliečiant, yra taip pat sunku, kaip eiti per ugnį 
nenusideginant kojų! Marija man neliečiama, 
kaip dievaitė iš Olimpo kalno! Q, gal... gal aš 
pats nesuprantu Marijos! Gal aš tik žaviuosi 
jos nepaprastu grožiu? Juk susižavėjimas dar 
nėra tikroji meilė. Tikroji meilė gi niekad ne
pasotinama. Ji negali atšalti, nes yra labiau dva
sinė, vidinė... Taip rašė, rodosi, Viktoras Hugo... 
Laužas apsidengia pelenais, o žvaigždės — nie
kad. .. Visiškai taip pat yra meilėje.

— Juk sakoma: moterys sutvertos meilei, o 
ne joms pačioms suprasti. Jos įpratusios būti 
stebimos, mylimos, gerbiamos. Čia yra kažkoks 
nelygumas... vienas myli per daug, kitas visiš-

O tikroji meilė yra abipusė. Tik vien- 
pn-ė mc:k- •va nelaiminga. Ak, kaip man išsiva- 

iš tos r.ei umingus, nelygios meilės? Baude- 
i.-iirt'juk rašė: is nuobodulio išsivaduoti įmanoma 
U k kūrvba. Gal iš <avo meilės kančių išsivaduosiu

kurdamas muzikos kūrinius? Juk sukūriau sim
foniją “Miške”... teisybė, tai buvo lyg užduotoji 
tema., . juk siunčiau į Zamoiskio paskelbtą Var
šuvoje konkursą simfonijai sukurti.

— Miškas, jūra, dangus, visata, planetos... 
tai Dievo kūryba. Jis turėjo labai nuobodžiauti, 
jeigu sukūrė tokius stebuklingus kūrinius — sau
lę, žemę, gamtą, gyvūniją, kitus tvarinius, o svar
biausia, tokį sutvėrimą, kaip žmogų! Su jo sme
genimis, protu, fantazija... Juk kiekvienas žmor 
gus kuria savo pasaulį. Aš taip pat. Mano pasau
lis yra muzika! Ak, be lietuviškų dainų aš ne
galiu pradėti nė vieno takto! Galėčiau, bet labai 
sunku... O lietuviška daina tokia galinga! Jinai 
mane nuneša į mano fantazijos pasaulį taip leng
vai, kaip paukštis savo lizdui šapelį! Vėl gimsta 
manyje vaizdai, o tik tada galiu pirštais bandyti 
iš dainos takto išeinančią frazę... Taip, sakoma, 
tik pradžia sunki, paskui eina lengviau.

Netikėtai sustojo. Prieš jį, atsisukusį į rytus, 
aukštyn kilo gėlėmis, kilimėliais nusagstyta pie
va. Iš nedidelės kalvos kelios pušys stiepėsi į 
melsvą padangę. Kastantas pabandė žengti ba
somis kojomis per pievą, bet smulkūs akmenyą, 
šiurkšti, sausa žolė bei dygios piktžolės žeidė, 
kojų -odą. Atsisėdo ant kupstelio, ąpvale smėlėtus 
padus, užsimovė kojines, paskui įsistojo į batuk' 
Suraišiojęs raištelius, pakilo. Staiga begte leidosi 
j kalnelį. Truputį užduso, atsistojęs viršūnėje, 
tarp pušų. Pažvelgė į atitolusią Baltiją. Toli toli 
dangus jungėsi su vandens paviršium, tik kiek

kitokios spalvos skyrė dangų nuo jūros. Juo ar
čiau kranto, juo aiškesnės darėsi bangų keteros, 
juo žalsvesnis žvilgėjo vanduo, o pakrantės smė
lėtoji juosta atrodė balta, tarsi pasiliekanti joje 
bangų puta.

— Ak, kaip smagu! Erdvė, laisvė, šviesa! 
Tai brangiausi žmogui elementai! 0 spalvos! Ko
kios spalvos! Norėčiau visą šį didingą vaizdą 
perkelti į drobę! Ar kada sugebėsiu? Ar galiu 
garsąis, gaidomis .išrejkšti pasauliui ką dabar 
regiu? Juk ne... Niekas tos negali! Niekad ne
galės! Gal Bachas davė kažką panašaus ar pri
menančio. .. gąl Beethųvenas, Šopenas... Bet ne! 
Nė vienas muzikas neišreiškė jūros ir erdvės gro
žio. Nė vienas! Muzika nesukuria vaizdo. Gal 
kurdamas kompozitorius mato tokį vaizdą, bet 
klausytojas niekad jo nepajus. Neįmanoma mu- 
žikos matyti! * '

— 0 vaizdas? Vaizdas yra nebylus. Jis ne
išduoda jokio garso. Išeina taip — vaizdas tylin
tis muzika kalbanti, garsi; rąstas veikia tik pro
tą arba jausmus. ’Kiekvienas menas nėra tobulas, 
nęg peikęs nematom, vaizdas begarsis, nekalba, 
o literatūra tik suvokiama, bet nei girdima, nei 
matoma. Ar yrą menąs, sujungiantis visus žmo
gaus jutimus į vieną visumą? Juk ne! Bandysiu 
muziką piešti. .. tik af^-kąs-Suprąs iš paveikslo 
mano muziką? Taip, jeigu bus parašas, sakąs 
muziką. Ar sieksiu nepasiekiamo?

Atsisėdęs ant akmens, apėmė kelius ranko
mis. žvelgdamas j tolumoje tyvuliuojančią, žals

vai banguojančią, krantuose putojančią, saulės 
spinduliais žvilgančią, amžinai ošiančią, žuvimis 
kvepiančią neramią jūrą. Panėrė žvilgsnį į per
matomą dangaus žydrumą, tik poros paklydusių 
debesėlių pamargintą, tik vakaruosna sėdančio 
akinančio disko gyvinamą.

— Visata plati, neaprėpiama, be krašto, be 
pradžios... Baltija tik mikroskopinis taškelis 
joje. O aš kas? Tik dulkelė! Jeigu kiekviena 
dulkelė turi tokių neišsprendžiamų minčių, tokių 
galingų troškimų, kaip aš, tai kodėl iki šiol pa
saulis dar toks netobulas? Et, ar aš esu tobulas? 
Juk ne. Vos tik konservatoriją baigiau, o jau gal
voju kabius versti, muziką su daile ar su litera
tūra jungti... Gal koks genijus ateityje galės 
visa tai sudėti kaip dukart du? O kodėl ne aš? 
Ak. esu tik dulkė...

Staiga duslus garsas, visiškai netoli, išmušė 
mąstytoją iš susikaupimo. Instinktyviai atsisuko 
į tą šalį. Senas žmogus, vienmarškinis, marško
nėmis kelnėmis, basas. Dar kartą tvojo storoka 
lazda į žolę, paskui pavėręs iškėlė ant pagalio 
galo pakibusią gyvatę. Kastantas ne nepajuto, 
kaip pašoko, nes žmogus artėjo pne jo.

— Nesibijok, pubnaiti... Jau nebgyva!
— Ar tai tikra gyvatė?

(bus daueriaui
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šimtų metų sukaktimi. Straips
nyje paduodama argumentų už 
ir prieš tokią popiežiaus kelionę. 
Labai gerai parašytame straips- 

- nyJe yra kiek nevisai tikslus vie
nas sakinys: “Much of what is 
today Soviet Lithuania, includ
ing the capital of Vilnius, was 
part of Poland until the Soviets 
occupied it in 1939”. Straipsnis 
iš viso labai įdomus ir vertas di
delio lietuvių dėmesio.

INKSTŲ, PŪSLBS 1* 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST Mrd STREET

Qftto telefMM: 776-23*3, 
RMidwIjw 443-5M3

NEW YORK, N.Y. — Rim
čiausias demokratų partijos 
kandidatas į prezidentus yra W. 
Mondale. Buvęs viceprezidentas 
yra geras kalbėtojas, supranta 
valstybės reikalus, užtat visame 
krašte turi didžiausią pasitikė
jimą.

Bella Abzug kelis kartus kan
didatavo, bet visuomet prakiš- 
davo. Jis moka pakalbėti, bet 
dažnai nusuka gana į kairę. Tas 
nušnekėjimas jai išėjo į ne
naudą.

Dabar ji labai limpa prie W. 
Mondale. Ji nujaučia, kad Mon
dale turi galimybę laimėti, tai

FILIPINIETIS FERDINAND MARKOS 
YRA DIDELIS KARŠTAKOŠIS

kad Sovietų Sąjunga duotų Fi
lipinams reikalingą globą, nie
ko iš jų neimdama, yra labai 
naivaus politiko galvosena. Nėra 
tokios valstybės ir tautos, ku
rios Sovietų valdžia ekonomiš
kai būtų neapvaliusi. Vienintelė 
buvo Suomija, kuri pajėgė ru
sams išmokėti uždėtas kontri
bucijas. Jie taip padarė tik to
dėl, kad neleido rusams kištis 
į suomių dirbtuves. Iš Afganis
tano išvežė turtingesniųjų turė
tas vertingesnes brangenybes, 
bet šiandien afganistaniečiai vie
ningai veda kovą.

Yra pagrindo manyti, kad sek
retorius Shultz išaiškino prezi
dentui Markos, kad ir preziden
tas R. Reaganas ne viską gali. 
Amerikoje veikia Kongresas ir 
Įvairūs jo komitetai nutaria 5 
kiek ir už ką vyriausybė gali | 
mokėti. Jeigu Kongresas prašo- | 
mos p nigų sumos neskirs, tai 3 
joks prezidentas nepajėgs ino- | 
Keti prašomos sumos. $900 mili- ft 
jonų yra didelė suma. g

Prez. Markos apskaičiavo, kad | 
sekretorius jau gali būti Wash
ingtone ir kad jis jau galėjo bū- 5 
ti informavęs prez. Reaganą S 
apie pokadbį su prez. Markos, s 
todėl jis ir pokštelėjo Kongreso I 
atstovams, kad jis gali ieškoti 9 
“sovietinės globos”.

Vargas būtų Filipinų gyvento- 
jams, jeigu reikalai nukryptų 
gąsdinančia F. Markos kryptimi.

r—
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F L U a ID A
nori, kad ir ją išvilktų į pa
viršių.

MANILA, Filipinai. — Jeigu jėgos sukeltų konfliktus dėl įvai- 
JAV Kongresas nesutiks mokėti 
filipiniečiams 900 milijonų dole
rių už du karinius centrus, tai 
mes kreipsimės i Sovietų Sąjun
gą, — atvykusiai JAV Kongreso 
delegacijai pareiškė Filipinų 
prezidentas F. Markos.

Prostatos, inkstų ir žl&pumc 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St Petersburg, Fla. 33/li 

TeL (8132 321-4201

KNOW YOUR HEART

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS i
<

KONGRESO KOMITETAS REI- f 
KALAUJA DOKUMENTŲ

WASHINGTON, D.C. — Kon-. | 
greso komitetas, vadovaujamas 3 
demokrato Donald D. Ambosta, lį 
pareikalavo visų dokumentų, | 
liečiančių nukniaukimą buvusio | 
prez. Carterio debatų planus. [ 
Šitas įsakymas liečia ne tik tei
singumo departamentą, bet ir 
FBI.

Atstovas Ambosta bijo, kad 
prez. Carterio paruošto plano 
originalai gali būti suklastoti. 
Jis pareikalavo, kad į komitetą 
būtų pristatyti visi originalai. 
Prez. Reagano dokumentai yra 
Stanford universiteto bibliote-! 
koj. Atstovas Ambosta pareika- 
lavo, kad visi prez. Carterio pa- i 
vogti originalai būtų persiųsti | 
Kongreso komitetui.

TeVAS ir sūnus
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

S

rių nesutarimų ir bandytų verž
tis į pietus.

Praeitais, metais Washingto- 
nan važiavo pats F. Markos su 
savo žmona, kad galėtų gauti 
Amerikos globą ir ekonominę 
paramą. Filipiniečiai uždirba di-

Amerika turi dvi karines ba- deles sumas iš Amerikos karių, 
zes Filipinuose. Ten yra laivyno j Amerikos lakūnai ir jūreiviai 
bazė Sabik įlankoje ir Clark Į 
aviacijos bazė kitoj įlankos pu-; 
sėj. Šios bazės buvo įsteigtos 1 
filipiniečiams ginti. Amerikos j 
kariai įplaukė į Sabik įlanką, kai Į 
buvo suduotas mirtinas smūgis 1 
japonų laivynui ir Amerikos la-! 
kūnai išvaikė japonus iš Filipi-Į 
nu padangių.

i 
Yra pagrindo manyti, kad sek- Į 

re torius George Shultz specialiai ’ 
važiavo į Manilą, kad galėtų iš
siaiškinti su prezidentu Markos. 
N’iekam ne paslaptis, kad 900 
milijonų dolerių kasmet yra ne- j 
paprastai dide.is mokestis. Ame
rikos laivynas ir aviacija gina 
ne tik Filipinų salas nuo komu
nistų įsiveržimo, bet ir kitas po-

TeleL 476-2345padeda Filipinų_ūkiui. Patys ka
riai išleidžia dideles sumas Fi
lipinuose. Jie ten perka maistą, 
Įvairias prekes ir samdo vyras ir 
moteris įvairiems aptarnavi
mams. Be to, JAV kariai saugo 
laivyno ir aviacijos bazes, kad 
priešas nepriartėtų ir nepadary
tų nuostolių. Jeigu Markos juos 
išvytų, kaip jis šešiems Kongre
so atstovams pasakė, tai filipi
niečių ūkiui būtų dar didesnis 
ekonominis smūgis.

Be to, šiuo savo pareiškimu 
prezidentas Markos parodė vi
sišką politinį naivumą. Tikėlis,

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

PERKRAU6TYMA1 VANCE FUNERAL HOME

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

TeL RE 7-1213

RADIJO 1 EI MOS VALANDOS

LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street

Degree of difficulty: Easy

«
1

21 LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
M teaspoon pepper

doves garlic, minced 
tablespoons soy sauce 
tablespoon molasses or

brown sugar

KAZĮ BRAZDXIONYTa
Progcram** vedaja

7159 So. MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO, IL MC29

Vedoj* —- Aldona Dtirirw 
T0M4 773-154$

ChicAC“, Kinoa 60623 
T«UL 778-5274

I
I

nuo pirmadienio Iki penk 
tadienio 8:30 TaL vakaro- 

VlMt laido* ii WCEV »totta*. 
banga 1450 AM.

St Petersburg, Fla, 12:30 vaL p-p. 
ii WTTS fiotiea, 1110 AM banga.

2646 W. 71*t Strew!

5 — Naujienos, Chicago, R, III. Tuesday, July 12, 1983 x

nuo 8:30 iki 9:36 rat ryto.
Stoti** WOPA . 1499 AM 

transliuojamo* i* mūąy stvdŲoT 
Marquott* Parko.

Leidimai — Pilna apdravdt 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA kortele*.

R. SERSNAS. Tol 925-3663

Apdrausta* parkraustynua 
ii frajriy atstumy. 

~ ANTANAS VILIMAS 
TaL 376-1332 arba 3764996

C.SEZ3^EE3SE
1 ig 

zicijas. Jeigu salose nebūtų šių ■ a
galingų bazių, tai Kinijos karo 1 w

E APPLE SPAR E R IBS
PoA »d fruit go Tell together, and the eombinatkra of 

ipareribs ■with the eweet and sour taste of pineapple is a natural.
Before being eooked over a charcoal outdoor grill, spare

rib* Aould be precooked by being boiled until tender. Thi* 
process of partial cooking is called parboiling.

If you are unable to devote the time or the refrigerator 
■pace to the marination procedure in this recipe, just omit the 
step. The rib* '®iU taste a little less of pineapple, but they 1 
■till be quite delicious.

This rather robust dish is Ideal for a barbecue party. Foe 
larger groups, allow 1 pound of spareribs for each person and 
increase the amount of basting sauce accordingly. Accompany 
fee ribs with cold potato or macaroni salad, sliced tomatoes, 
toasted French bread, mx! the pineapple sauce for dipping.

Serve beer, iced tea, Sangria, chilled rose wine, or the white 
wine you used to make the sauce — a cold Chablis or Soaks.

2
2

can (8% ox.) crushed
pineapple, tmdrained

eup dry white wine
Parboil the sparerib® ha shmnering water for 30 mnratex.
PUce the riba m a roasting pan and pour the pineapple 

juice over them. If the juice doesn't quite cover the riba, top 
off with water. Refrigerate for 24 bourn.

• Meanwhile, prepare the basting sauce. Combine the 
crushed pineapple and its liquid, the wine, lemon juice, garlic, 
toy sauce, molasses or sugar, oil and pepper, In a saucepan 
Bring to a boil and simmer for 10 minutes.

• When ready to grill, place the ribs 6 to 8 inches above a 
wedium hot fire, and cook, turning frequently, for 30 minutes.

e During the last 15 minutes of cooking, baste often with 
pineapple sauce, saving some of it to serve with the ribs.

e Remove ribs to a warm platter, cut into individual riba, 
and serve.

A Consumes Service from the CYANAMDD A^ricutto^i

1
— Farptautmė psichiatrinė 9 

draugija kritikuoja Sovietų psi- | 
chiatrines ligonines už politinių j 
priešų kišimą į tas ligonines.

1424 South 50th Avenue 
Cicero, HL 60650 

TeL: 652-5245

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue
Tel. — 523-3572

CHICAGO MOTOR CUZ3 0^4 

timtsswAy

IF YOU DJhMT AT TH* 
AT/V/4/4Z4/ XPW0D ST Y J

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois
Tel. 974-4410

VASAITIS-BUTKUS

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003



Laisves dieną bažnyčioje buvo liūdna
tik džiaugiasi materialinėmis 
gėrybėm s, fajerverkais, girtavi
mais, laksto, šimtais užsimuša, 
bet v’sai nepareiškiama pagar
ba tai dienai.

O vis tik ta diena turėtų būti 
skirtinga pagarbos diena. Ir pri- 
valėtumėm tą dieną padaryti 
iškilmingą, panašiai kaip būda
vo nepriklausomoj Lietuvoj. 
Visos organizacijos turėtų daly
vauti bažnyčioj, pamaldose ir 
Dievui padėkoti už viską iškil
mingai, kad ta laisvės diena bū
tų triumfo diena, j

I __________ ________ _ _____ ______ __ _

O kaip dabar faktinai elgia-’ i;e.s VLIKo egzistenciją, o iš* 15 
inasi? Nagi, vaizdas labai liūtį- grupių mūsų sąjunga turi tik 
nas. Nekalto Prasidėjimo Mer- vieną balsą, tai yra labai sunku 
gėlės Marijos parapijos bažny- pravesti.
šioje klebonas D. Mozeris skel-j 
bia 9 vai. ryto Mišias už Ameri
kos nepriklausomybės intenciją. 
Bet į bažnyčią susirinko vien 
apie 25 senesnio amžiaus žmo
nės. Taigi, drąsiai galima pa
klausti, o kur visi kiti? Ar jie JU. . „. . Prano Čepėno redaguotos Lietu-nepr/valo ..Dievui „padėkoti ..uz T , .. TT . . A<. , . .. , ; vos Istorijos II tomas jau Mor-Amenkos laisvę, ar jie ta laisve ■ - , T ... ..... J kūno spaustuvėje. Jo išleidimąnesinaudoja? c. . , x , . ., ,. . I finansuoja dr. sabamene. J

Misios buvo pradėtos giesme; Liaudininkl. dele£Jatai /oiiaiaAmerica the Beautiful. Klebo-Į Liaudminkų delegatai žaliaja-j ----------------------------- - ----------
nas paša e pamokslą angliškai > paramskas mirė Nutarta ir at-, religinės sistemos, ir mažai kas 

Paais fiy> e uv-s ai» ejĮy jame dalyvauti, o atstovais! pasikeis. Bet prašalinkite Kris- 
’Uzbaigdanias , zorziais God, v:enijaisjai patvirtinti Alena D. Į tų iš krikščionybės, ir nieko ne- 

i eas . merita . a aig^i u\ o Qrįga;tjeng jr jnį Liūtas Gri- beliks. Todėl kiekvienas protin- 
sugiedotas ? menkos himnas. , njus «Varpo» admin. Briškaitis 1 gas žmogus išmintingai pasielgs, 

argonais grojo ir gie ojo e- prane§^( jjad “Varpas” leidžia-! jei patikrins faktus iš Kristaus
sole. Bažnyčioje man buvo hūd- mas be nuostoli 0 faktorius' gyvenimo, 
na. Antanas Marma Tz * .v i j • 1 ’] Kucys pastebėjo, kad apie Var- 

! pą” vis daugiau būriuojasi jau- 
! nimas. Inž. Lazauskas pranešė

Dėl ko yra švenčiama Ameri
kos nepriklausomybės diena lie-! 
pos 4 <1.? Ir kokia yra tos die-Į 
nos reikšmė? Ar ji yra lik liek 
reikšminga, kad ki dieną darbi- i 
ninkai ned’rba, bet jiems vistiek Į 
apmoka ?

Aš manyčiau, kad garbingos-I 
nės dienos n< ra, nes tą dieną j 
buvo laimėta nepriklausomybė 
ir demokratija. Ta diena yra ko
vos už laisvę, daug gyvybių ir 
pralieto kraujo laimėjimo d;e- 
na, Mes visi trokštame laisvės 
ių. visus turtus; palikę, bėgome 
iš vergijos, kad tik turėtume 
laisvę.

Dievas laimino mūsų kelius ir 
ryžtą būti laisvais. Mes pateko
me į Ameriką, kur visi žmonės 
yra laisvi, o taip pat ir spauda 
laisva. Galime skaityti ar rašyti 
'kas mums .patinka. Žinoma, tą 
laisvę daug kas pik (naudoja ir 
tarnauja priešui, už tai visi pri
valome budėti ir už laisvę ko
voti, nes priešas nemiaga. Tarp 
lietuvių yra išdavikų, kurie tar
nauja rusų penktajai kolonai.

: Tik kažin ar mes esame dė- 
lįingi Dievui už tą mums su
teiktą laisvę? Iš Evangelijos ži 
dome, kad Kristus pagydė de
šimt raupsuotųjų, bet iš jų tik 
vienas sugrįžo padėkoti. Tuo
met Kristus paklausė: O kur ki
ti, ar ne visi 10 pasveiko?

’ Taip ir per Amerikos nepri
klausomybės dienos šventę visi

i kimus. 75r< seimo la’ko buvę 
pašvęsta VLIKui ir tai atrodę 
lyg VLIKo teismas. VLIKo pir- 
minmkas dr. Kazys Bobelis buvo 
pultas visas tris dienas, o jam 
atsakyti buvo duotos tik trys mi
nute s, o jo kalba buvo nutrauk
ia. PL Seime buvo priimta dau
gybė rezoliucijų, iš kurių 36 po
litinės.

Inž. L. Grinius kalbėjo apie 
VLIKo vaidybos veiklą ir pabrė
žė, kad veik’ama labai sutarti
nai. Darant inž. Lazauskui pra
nešimą iš VLIKo tarybos veik
los, buvo pažymėta, kad pora 
grupių, įeinančių į VLIKą, tik 
trukdo darbą ir net neigia pa-

Kiek ilgiau buvo diskutuota 
dėl leidinio Utuanistikos mokyk- 

• loms apie VLIKą, kurį redagavo 
A. Rinktinas. Liaudininkai daly
vavo VLIKą sukuriant, tad ir 
turi rūpintis jo likimu. Prof. dr.

'--■h

i

rtaaiaL Žemi — PardavItraH
UAL KSTATI FOR SALI

Mamai, žamč —■ F»rd*«iaat t 
UAL ISTATB FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fc - ■. / ’ J/ 

’’UTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

BUTŲ NUOMAVIMAS 
R NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA ' 

X BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.

IŠ LIAUDININKŲ VEIKLOS
Liepos 2 d. Čikagoje įvyko 

Lietuvos Valstiečių Liaudininkų 
Sąjungos tary-bos posėdis, į kurį 
iš Kanados buvo atvykę Bersė- 
nas, Delkus, Girinis-Norvaiša, 
Paulionis ir Smilgys; iš Kalifor- 
Aijps — Alena Devėnienė-Gri- 
gaitienė, Jonas Kutra ir K. Gri
gaitis; iš Sun City, Arizonos — 
dr. šabanienė; iš Vašingtono — 
inž. L. Grinius; iš Detroito — dr. 
K. Karvelis ir A. Norus; iš Flo
ridos — agr. J. Daugėla; iš čika- 
giškių — prof. dr. Vanda Sruo
gienė, dr. Laimutė ir adv. Liud
vikas Šmulkščiai, inž. G. La-

Maloniai kviečiame pasiklau
syti šios programos šiandien 
8:45 vai. vakare radijo banga 

j kad prof. dr. Krikščiūno mono-! 1450 AM per “Lietuvos Aidus”. 
I grafija bus 280 pusi, ir bus iš-l Sekmadienį. 9 vai. ryto per So- 
siuntinėta visiems buv. “Sėjos”, phie Barčus, radijo banga 1490 

J prenumeratoriams. Medžiaga! AM, išgirsite “Maldos, kurių 
[ dr. Kazio Griniaus raštų III to- Dievas neišklauso”.

Parašykite mums laiškutį, pri
siusime knygelę “Atraskime šv.

zauskas, “Varpo” red. A. Kučys, 
prof. M. Mackevičius ir visa eilė; 
kitų sąjungos narių. •:

Posėdžio pirmininku buvo iš-1 . . _ . L . ,... , T. .. XT - mui yra pas sunu, bet jo archy-:rinktas dr. Kazys Karvelis. Nors jL . v. , v. j, r. ... t vas PLAarchyve dingės, posėdžio dalyviai ne visi buvo;
tarybos nariai.
ta, kad balsuotų lygiom teisėm: 
visi dalyviai.

Pirmiausia buvo pagerbti me
tų bėgyje mirę sąjungos nariai 
ir kiek plačiau prisimintas Juo? 
zas Audėnas ir Algirdas Leonas.-

Agr. J. Daugėla padarė infor
macinį pranešimą apie Pasaulio" Budizmo, Mahometą iš Islamo 
Lietuvių Seimą ir valdybos rin- arba įkūrėjus iš bet kokios kitos

Vlčtl lie viol DUVU' . ■ , . . OlUOAAllC niiaoAHiic ov.

, bet buvo nutar- * U \ dry os _pose j Ra§[0 lobyną”. Mūsų adresas:
'ZvlPcfi monacv liMrcii-kviesti lapkričio mėnesį Detroi

te VLIKo seimo metu.
S. Paulauskas

JĖZUS KRISTUS ŠV. RAŠTO ! 
PRANAŠYSTĖSE

Į
Jūs galite prašalinti Budą iš j

5 * L.
■ 1

ITJ.

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai).

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

Persiuntimas — $L
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Naujai pasirodžiusi
X DR. ANTANO RUKŠOS sJ 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DEL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBES

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

KAINA —• $17. ’(Persiuntimui~pridėti $1)' 
------ Siusti čekį:

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

Lithuanian Ministries, P. O. Box 
321, Oak Lawn, Ill. 60454.

87 METŲ POLITIKAS 
PRADĖJO VERPTI

BOMBAY, Indija. — 87 metų 
politikas Morjari Desai, buvęs

c artimas M. Gandi' draugas, 
Bombėjaus gubernatorius ir 

' trumpą laiką Indijos -premjeras, 
namie pradėjo verpti.

Pekliniai reikalai kasdien^yi^

labiau komplikuojasi. Iki šio 
meto Kongreso partija pajėgė 
valdyti kraštą, bet paskutiniu 
metu gyventojų negalima suval
dyti. Vienintelis būdas atlyžti 
nuo politinės įtampos, sako jis, 
— verpti. Todėl jis verpia, nors 
gerai žino, kad verpimas politi- i 
nės įtampos neišsprendžia. j

• Garsus Lietuvos poetas Ado
mas Mickevičius gitmė Naugar
duke 1798 metais.

• Bėgyje pastarųjų šešių mė
nesių iš New Yorko Į Europos 
uostus išplaukė 205,110 asmenų.

KILLS 
FLEAS,TICKS!

SENTRY' I 
Flea & Tick Collar

XHIs Fteas • Kilis Tcte

(FULLY GUARANTEED)

/ working part or full time at home.

Weekly paychecks mailed directly to you from 
Home Office every Wednesday. Start immedi
ately. No’experience necessary. National Com
pany. Do your work right in the comfort-and 

security of your own home.
Details and application mailed. , 
Send your name and address to:

AMFICO, Hiring Dept. 77,1040 Lone Star Dr., 
New Braunfels, TX. 78130.

JAU ATSPAUSDINTA i
J. KLAUSEIKIO KNYGA •

; BRONIO RAILOS ,:i
' ' NUSIBASTYMAI

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

KNYGĄ IŠLEIDO CftICAGOS 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

Gražus mūrinis, 5 kamb., 2 mieg. 
Rūsys ir aukšta pastogė. Garažas. 
30 pėdų sklypas. 71-ma ir Francis
co. Nebrangus.

2 butų medinis — 5 ir 4 kamb. 
Didelė pastogė. Garažas. Arti mo
kyklų. Brighton Parke. $35,000. Ma
žas įmokė j imas, savininko paskola.

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St 
Tel: 436-7878

Nuomos
RENTING IN GENERAL

6807 S. ARTESIAN
! Nuo rugpjūčio 1 dienos išnuo

mojamas apšildomas 5 kamba
rių butas 2-me aukšte. 2 mie
gamieji.

Skambinti 471-2239

IŠNUOMOJAMI 2 butai: vienas 
6 kambarių su krosnimi ir šal
dytuvu, o antras — .2 miegami 
su baldais, krosnimi ir šaldytu
vu. Abu naujai remontuoti. 

18-toj apylinkėj.
Skambinti 927-2748

BRIDGEPORTE, prie 34-tos ir 
Lituanikos, naujai atremontuo- 

. tas ir išdažytas antrame aukšte 
5 kambarių butas suaugusiam 
vyrui arba porai.

Telefonuoti 254-0381

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šULC 
paruošta^ — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomi? 
formomis:

Knyga gu formomis gauna, 
na Naujienų administracijoje

“LIUCIJA”
Miko Šileikio apsakymų knyg* 

“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 pai 

autorių: 6729 So. Campbell
Ave.. Chicago. IL 60629.

and PLEASE 
make people 

oarefui

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUT11 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

D Ė M E S I/O
METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI’

Tikti! $120 pusmečiui automobilis
Liability apdraudimas ;

kims. Kreiptis:
A. L A U R A I T 11

*45 So. ASHLAND AVI. f
TeL 523-8775 I

Dengiame ir taisome visu rūj 
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 

434-9655 ar 737-1711

Laikrodžiai Ir braasenyMa 
Pardarimu ir Tažsynat 
2646 Wwt |9th SftMf 
T»L REpuMIc 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą
Jr kitus kraštus J 

P. N EDAS, 4059. Archer Avenuai, 

Chicago, III. 60631 Tol. YA 7-5980 
.... ' • z

Notary Public
INCOME TAX SEkVICI

4259 S. Maplewood, Tek 254-74M
Taip pat daromi vertimai, giminig 
iškvietimai, pildomi pilietybė* pra

šymai ir kitokie blankai

Homeowners Insurance
Good service/Good price

F. Za polis, Agent
320814 W. 95th St 

Everg. Park, III.
60642 - 424-8654

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

, šeštai: nuo 9 vai r. iki 12 vai. i

I
ii pagal susitarimu.

'' TeL 776-5162
1649 West i3rd Street

I Chicago, HL 60629
.................................. .1 f

PIRKITE JAV TAUPYMO ŠONUI

— Naujienos, Chicago, 8, DL Tuesday, July 12, 19<a


