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Čado prezidentas Habre naikina 
Um Caluba oazeje maištininkus

BUVO ĮSISTIPRINĘ ALEČĖS OAZĖJE, BET TEN 
jie buvo karių; apsupti ir imu

V NDŽAMENA, Čadas. Nie
kam ne psalaptis, kad buvęs 
prezidentas Gukumi, susitaręs 
su Libijos diktatorium, bando 
pagrobti visą ’Čadą, bet iki šio 
meto jam nepavyko.

Prezidentas Habre mobilizavo 
visus patyrusius Čado karius, 
bet jie vieni vargu pajėgs apsi
gintu Niekam ne paslaptis, kad 
Libija, padeda Gukumo šalinin
kams visame Libijos pasienyje. 
Prezidentas Habre kreipėsi į 
Prancūziją paramos. Prancūz:ją 
jau pasiuntė karo medžiagą į 
Čadą, bet jeigu bus reikalo, tai 
jr-pasiųs ir legionierių dalinį, 
kad neleistų Libijos kariams 
ardyti tvarkos čade^ Preziden
tas Habre yra buvęs.Čado lakū
nas. Jis susigyveno su prancū
zais ir nori, kad Čadas būtų ne
priklausomas ir demokratiškai 
tvarkomas.

Išvijo maištininkus
' iš Alečės

Pirmadienį Gukumi vyraŲbu^ 
vd įsiveržę j Alečės oazę. Čado 
kariai juos apsupo, kelis nušo
vė, o kiti pasitpaukė per smėly
nus į šiaurę'.

Antradienio iytą)<Lįbi«)s pa
dedamos 'jėgos' įsiveržė?įj, Ųm 
Čaluba . oažę, esančią ~ gerokai 
toliaūTį; šiaurę, . f,200 kąrių* pa
traukė ŲUm Čalubą, kad; galėjų 
išvyti įsibrovėlius. Tra: pągria- 
lo manyti, kad įsibrovėlius’; iš
varys, bet visame krašte atsta
tyti- tvarką jau bus sunkiau. Pre
zidentas Habre kreipėsi į Mite- 
randą pagalbos.

— Tiabar gausi karo medžia
gos, bet jeigu bus reikalo, tai 
bus pasiųsti ir gerai paruošti le
gionieriai, — atsakė prezidentas 
Miterandas.

Libijiečiai buvo įsiveržę į Fa- 
ja ir į Laigeau oazes, bet dabar 
ten jie yra puolami.

Alečėj išlaisvino
400 kareivių

patenkinti, kad buvo išlaisvinti. 
Vienas kitas, ėjęs sargybą, pa
jėgė išsisaugoti, bet kiti žuvo 
bekovodami. Kareivinėse pailsė
ję Čado kariai ir prancūzai pa
traukė į L'm čalubą, kad galėtų 
Libijos karius apsupti ir suimti.

ANGLAS RAGINA POPIEŽIŲ 
PRIPAŽINTI VILNIŲ 
LIETUVOS MIESTU

Premj. Jaruzelskis tikisi 
bažnyčios paskolos

V. Jaruzelskis praeitą savaitę
Dancige p-dėjo vainiką prie ko 
munistų nužudytų darbininkų
paminklo. šią savaitę paskelbė, 
kad bus panaikinti visi karo sto
vio įvesti įstatymai.

Dabar aiškėja, kad popiežius 
Jonas Paulius II, pats būdamas 
lenkų kilmės, taip reikalus su
tvarkė, kad katalikų bažnyčia 
paskolins dabartinei lenkų vy
riausybei stambią sumą pinigų, 
bet reikalavo, kad būtų panai
kinti karo stovio įstatymai ir

_ ' būtų leista Solidarumo unijai 
Ernie Trory, laiške Anglijos veikti. . t

žymiausiame Manchester Guar- j T ... . , . . .- v , < T.enknO'š wrraiisvnp visai mirdian savaitraštyje rašo, kad po
piežius Jonas Paulius II savo 
atsilankymu Wroclawe, jį pri
pažino lenkų miestu, jau dau
giau Voiketi j ai nepriklausančiu. 
Ta pačia proga Trory mano, 
kad reikia popiežiui “išrašyti” 
iš Lenkijos ukrainiečių Lvovą ir 
lietuvių Vilnių.

Trory sako, kad daugelis bus Hnti jąęi pinigų,

Lenkijos vyriausybė visai nu
gyveno kraštą. Prasiskolino už
sieniui, prisipirko įvairiausių 
mašinų, bet rusai jas išsivežė. 
Dabar, kai Ųėeikia mokėti, tai 
vyriausybė .neturi pinigų net 
nuošimčiams užmokėti. Jaru
zelskis sutiko daryti visas nuo
laidas, .kad įtiktai gautų didelę 

j paskolą. Bažnyčia sutiko pasko-

nustebinti, patyrę, jog Lvovo ir 
Vilniaus diecezijos yra Vatikano 
laikomos Lenkijos jurisdikcijo-- 
je. Autorius sakoi. 'kad Vilniaus., 
cįįecezijos apaštalinis administ
ratorius , reziduoja Balstogėje, 
d'Ly^Bga^aštalinib adnjinistrar

ČipV,f
i^šĮgęncija yrš&

SHUt^JiVIZlT^

KA^ilEN PRASIVERŽIA
1,200 STATINIŲ NAFTOS

’ GLAND, Šveicarija.-— Iš Per
sijos įlankos ateinančios žinios 
sako; kad iš trijų sužalotų naf- 

ubi toS-d jų kasdien į Persijos 
prasiveria

į-jŲiilieji Egipto

s Šita nafta jau apklojo dide
lius vandens plotus, padarė mi
lijoninius nuostolius ir neša di
delę katastrofą visiems Persijos 
įlankos gyventojams, žuvims, 
paukščiams ir augalams. Pavir
šiuje esanti nafta sustabdo de
guonį ir užmuša visą gyvybe 
vandenyje. Užtrokšta žuvys, 

r* i žolės ir visa, kas vandenyje 
buvo gyva.

riąūs.Į Shultz užsukimas^ j ■ 
Egiptą..'yra Vartas daūgiąū Te^u 
milijonai dolerių. ’ • *.

-Egipto, vyriausybė, padariusi- 
taika su.Izraeliu, buvo izoliuota 
nuo visų arabų valstybių. Pasi
rašius taikos sutartį su Izraeliu, 
atrodė, kad bus taika su visomis 
arabų valstybėmis, bet tuo tar
pu tos taikos dar nėra. Egiptas 
jaučiasi labai izoliuotas. Jis ma- džios sluoksniuose kalbama, kad 
to, kad ir Amerika negali tos 
izoliacijos, baigti. Krašto viduje 
esantieji kraštutiniai nacionalis
tai nušovė prez. Šariatą, drįsusį

LENKIJOJE KARO STOVĮ 
ATŠAUKS LIEPOS 22 DIENĄ

VARŠUVA, Lenkija. — Val-

generolas Vaitiekus Jaruzelskis 
visus karo stovio įstatymus pa
naikins liepos 22 dieną.

Parlamento pirmininkas su-
Prancūzų legiono dalinys kar

tu su Čado kareiviais pirmadie
nį apsupo Alečę ir pradėjo nai
kinti įsibrovėlius. Įsibrovėliams 
pavyko prasimušti pro silpnes
nę vietą ir patraukti į Uum ča
lubą, bet ir ten Čado kariai vė
liau juos apsupo.

kvietė parlamentą liepos 20-21 
dienomis. Per tas dvi dienas 
parlamentas atšauks karo stovį. 
Panaikinus visus įstatymus, lie
čiančius karo stovį, bus panai

Alečėj buvo kareivinių, kurio
se buvo 500 kareivių. Jie gynėsi 
nuo įsibrovėlių, bet vėliau nu
sprendė tik užsidaryti kareivinė
se. Prancūzai Ir Čado kariai iš- 
la’svino 400 kareivių, besigynu- 
sių nuo Libijos karių. Jie buvo
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KALENDORĖLIS 
k f

Liepos 13: AnakĮetas, Austina,
Šypsą, Daugšis, Kindis.

pradėti pasitarimus su Izraeliu.
Sekretorius Shultz įtikino pre

zidentą Mubaraką, kad Sirija 
ilgai negalės būti Libane. Ji bus 
priversta atšaukti savo karius.

Andrei Gromyka vyks į Mad
ridą pasirašyti sutartį su JAV 
išleisti atskirtus šeimos narius 

iš Sovietų Sąjungos

kintas ir įstatymas, kuris drau
džia Solidarumo unijos veiklą. 
Nei vyriausybei, nei parlamen
tui nereikės pravesti jokių nau
jų įstatymų.

Kardinolas Gleinp tuo reika
lu plačiai informavo popiežių ir 
pranešė, kad liepos 22-oji bus 
karo stovio įvestų įstatymų pa
baigos diena.

EGIPTIEČIAI PATENKINTI 
GEORGE SHULTZU

KAIRAS. — Egipto vyriausy
bė ir gyventojai labai patenkinti 
sekretoriumi G. Shullzu. Jis pa
darė ilgą informacinę kelionę, 
tarėsi su visa eile valstybių at
stovų, o kelionės pabaigoje už
važiavo į Egiptą, kad galėtų pa
simatyti su prez. Mubaraku ir

Saulė teka 5:25, leidžiasi 8:24.
> <

Oras Šiltas* vėjuotas.

kitais valstybės pareigūnais.
Sekretorius trumpai papasa

kojo apie kelionės įspūdžius ir 
išdėstė pasikalbėjimą su Sirijos

Madrido ^centre stovi Don’ Kichoto ir Sančio Panzos pa
minklas.'Prie pamTxklo stovi lietuvis. -Madride Europos 
valstybių atstovai tris metus ginčijosi su rusais dėl Mad
rido konferencijos protokolo. Amerikiečiai sutiko išbraukti 

vieną žodį, o rusai sutiko pasirašyti protokolą.

PAVOGTI CARTERIO DOKUMENTAI 
PLAUKIA Į ALBOSTOS RANKAS

AIŠKĖJA, KAD Į VOGIMĄ BUVO ĮVELTI KRAŠTO 
SAUGUMO TARYBOS TARNAUTOJAI

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Rcaganas nemanė, kad 
jo nutarimas pavesti. Kongreso 
komitetui ištirti visą reikalą su
kels tokią maišatį Baltuose Rū
muose ir Kongrese.

Pasirodo, kad Kongreso komi
teto narys, demokratas iš India
nos, Atstovų Rūmų pakomitečio 
pirmininkas Daniel J. Albosta 
yra labai griežtas. Jis išsiunti
nėjo kelis griežtus laiškus, rei
kalaudamas atsiųsti jam visus 
originalius pavogtus dokumen
tus, kad niekas nebandytų jų 
sužaloti ir nepakenktų.

Paaiškėjo, kad į šį reikalą nu

Max Kampelman informavo prezidentą 
Reaganą apie rusų norą tartis

MADRIDE MINISTERIAI GALI APTARTI PREZ.
REAGANO IR ANDROPOVO SUSITIKIMA

WASHINGTON, D.C. — JAV 
ambasadorius Max Kampelman 

Į pirmadienį buvo Baltuose Rū- 
' muose ir informavo prezidentą 
i Reaganą apie Sovietų valdžios 
1 atstovų parodytą norą baigti 
: Madrido konferenciją abiem pu- 
; sėm priimtinu protokolu. Sovie- 
; tų Sąjungos atstovas tris metus 
i priešinosi Madride vykusios 
i konferencijos protokolui, o da- 
j bar net pasiūlė pasirašy'ti susi- 
; tarimą tarp Rytų Europos vals

tybių karo metu atskirtoms šei
moms vėl susijungti.

Vakarų Europos valslylrės rei
kalavo, kad būtų iškeltas faktas, 
kad Sovietų valdžia kliudo radi
jo stočių pranešimus, kai kal- 

j bama apie žmogaus teisių su
varžymus Sovietų Sąjungoje. 
Ispanijos premjerui F. Gonzalez 
pasiūlius, Amerikos delegacy a 
ten pat priėmė pasiūlymą ir su
tiko išbraukti tą rusams labai 
nemalonų faktą. Rusai nustebo, 
kai Kampėlmanas tame pačiame 
posėdyje; pasitaj-ęs sū kitais JAV 
delegacijos naria’s, priėmė kom
promisinį. pasiūlymą. Trys So- 

r vietų delegacijos nariai -nežinO- 
?jo, ką daryti. Jie abejojo — ar 
telefoniurtį, ar' telegrafuoti. Pū 
to, pirmu lėktuvu trys delegaci 
jos nariai nuskrido-į \laškvą<ir 
papasakojo''apie naujai susida
riusią padėtį, kai Kanipelmanas 
sutiko su- Ispanijos premjere

1

MAROKIEČIAI UŽMUŠĖ 50 
POLISARIO PARTIZANŲ

RABATAS.— Maroko vyriau
sybė skelbia, kad liepos 10 die-' 
ną d'delis būrys polisario parti
zanų Vakarų Sacharoje puolė 
marokiečių laikomas pozicijas.

Marokiečiai prileido arčiau 
polisario ginkluotus vyrus ir ten 
pat vietoje užmušė 50 puolikų, 
o 30 buvo sunkiai sužeisti. Kiti 
puolikai suspėjo pasitraukti.

Puolimas prasidėjo sekma
dienio rytą Mcneled kaimelio 
srityje. Polisario partizanai pri-

pasiūlyinu: ' : .
Rusai pradėjo, ruošti bendra 

pranešimą, Sutiko paruošti ben
drą rezoliuciją apie., reikalą 
bend radarbi a u ti p a gal į I eisi nki< 
pakto baigminius nutarimus. C 
kai atėjo laikas formuluoti So
vietų valdžios sutikimą išleisti 
karo melu atskirtų šeimų na
rius, tai rusai, gavę naujas ins
trukcijas, nuėjo žymiai toliau 
negu pradžioje amerikiečiams 
atrodė. Dabar Sovietų Sąjunga 
pasižada išleisti visą eilę žmo 
nių, kad galėtų susijungti su 
savo šeimomis. Bus pasirašytae 
atskiras dokumentas.

artojo prie miestelio ir pradėjo Sekretorius Shultz
vo įvelti trys saugumo tarybos1 veržtis į patį miestelį. Miestelio
nariai, todėl reikalas kompli
kuojasi. Pats prezidentas pasa
kė, kad jis atleis iš darbo kiek
vieną tarnautoją, kuris nebend
radarbiaus su Kongreso pako
mitečiu ir bandys kaip nors išsi
sukinėti.

— Antradienį aukso uncija 
kainavo $139.

— Prez. Reaganas paskyrė 
patyrusį diplomatą Peter Jon de 
Vos JAV ambasadoriumi Mo
zambike.

- - — - r—y—' t —

prezidentu llafez Asadu. Muba- 
rakas apgailestavo, kad taikos 
reikalai taip lėtai stumiasi pir
myn, nes šiomis sąlygomis Egip
tas negali atnaujinti ryšių su ki
tomis arabu valstybėmis.

Bet prez. Mubarakas pritarė 
sekretoriaus užimtai pozjcijai 
ir mano, kad tai’yra vienintelis 
kelias pasiekti taikos Artimuose 
Rytuose.

gynėjai pasitraukė į centrą ir 
užsidarė tvirto vėlėj e. Kai parti
zanai priartėjo, tai smarkiau-1 
s’us puolikus išklojo, o sužeis-! 
tiems suteikė pagalbą, šiuos vi-i 
liau išklausinės.

—Beirute įvyko susišaudymas 
palestiniečių tarpe. Žuvo trys J. 
Arafato gynėjai.

— Dariaus ir Girėno suruoš
tame minėjime dalyvavo 150 lie
tuvių organizacijų. Vcnezuelos 
lietuvių draugija pirmoji neša 
vainikus didvyriams.

— Tunisjon atskrido Kubos 
diplomatas, kuris yra pasiryžęs 
dalyvauti palestiniečių konfe
rencijoje, kur bus spredžiamas 
Jasir Arafato klausimas. j

— Nudurtas studentas Aaron ’ 
Gross buvo aštuntas žydų stu-' 
dentas nužudytas Hebrone, už- ’ 
tat izraelitai atleido miesto me-f 
rą, nepajėgiantį suvaldyti arabų.

jis pilniausiai pritaria padary
tam kompromisui ir pritaria 
Kampelmano elgesiui, ten pat 
vietoje, pasitarus su kitais dele
gacijos nariais, priimti kompro
misą.

Be to, sekretorius Shultz pa
reiškė, kad jis pasiruošęs vykti 
į Madridą pasirašyti protokolą 
ir šeimų sujungimo reikalu pa
ruoštą pranešimą. Tuo pačiu 
metu Madride bus Sovietu už- 
sien:.o reikalų ministeris Andrei 
Gromyka. Sekr. Shultz galės ap
tarti su Gromyka apie prez. Rei
gano ir Andropovo susitikimą.

Pirmadienį į Washingtona at
skrido Vak. Vokietijos užsienio 
reikalų ministeris Genscher ir 
kalbėjosi su prez. Reaganu. Mi
nisteris sakė, kad’ Andropovas 
nori susitikti su prez. Reaganu.

ANDŲ KALNUOSE SUDEGĖ 
KELEIVINIS LĖKTUVAS
QUITO, Ekuadoras. — Kelei

vinis Ekuadoro lėktuvas B-737, 
iš Quito skridęs į Cuencą, esan
čių, rytinėje Andų kalnų pusėje, 
užsiliepsnojo ir sudegė. Teko 
skristi apie 45 minutes.

Liudininkai tvirtina, kad lėk
tuvas, vežęs 119 keleivių, palie
tė kalnų pakraštį, užsiliepsnojo 
ir visas sudegė. Visi lėktuve bu
vę. keleiviai ir įgulos nariai žuvo 
liepsnose.

Pradžioje buvo pranešama, 
kad pačiame lėktuve pirma įvy
ko sprogimas, o vėliau kilo 
liepsnos. Tai duotų pagrindo 
galvoti, kad būta sabotažo. Bet 
tolimesni liudininkų liudijijnai 
tvirtina, kad jokio sabotažo ne
būta. Lėktuvas, artėdamas prie 
aerodromo, sparnu užkabino 
pašlaitę, krito ir užsiliepsnojo.

— Egipto kariai duoda mais
tą tiktai su Sirija bendradar
biaujantiems palestiniečiams.

— Sirijos policija leidžia iš
važiuoti Arafato šalininkams,

praneš.’ atidavusiems ginklus. Dauguma
pT'inininkui Kampelmanui, kad važiuoja į Jemeną.

Sekretorius Shultz patvirtino M. Kampelmano pri
tarimą išimti iš protokolo Sovietų valdžios radijo 

stoties trukdymus.
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A. TAMULYNAS .

SPORTO IR MANKŠTOS REIKŠMĖ 
ŽMOGAUS SVEIKATAI

Žmogaus didžiausias turtas yra 
jo sveikuti. Todėl mūsų tikslas 
yra geriau pažinti tas priemo
nes, kurios pa4eda žmogui svei
katą išugdyti, ją saugoti — iš
laikyti. Viena Sšr tekių tinkamų 
priemonių mūsų- sveikatai ug
dyti yra fizinė kultūra — spor
tas, mankšta ivai' Us žaidimai ir 
U’t. ■/ i.

, Kiekviena kultūringa tauta, 
didelė ir maža, rūpestingai ti
ria,-fizinių pratimų Įtaką žmo
gaus organizmui. Be abejo ir 
mes turime rūpintis jaunosios 
kartos auklėjimu ir neatsilikti 
nuo kultūringų tautų.

Fizinėm kultūra gera talkinin
kė medicinai. Sportu, gimnas
tika, galima ištaisyti- fizinius 
trūkumus, sustiprįiiti nervų sis
temą, didinti žmogaus ūgį, pri
auginti svorio, raumenų, o jeigu 
pęr daug svorio — sportu, gim-

mūsų kūną pakeisti pagal mūsų 
norą. Bet rūpestingu darbu 
daug ko galime pasiekti mūsų 
kūno formavime teigiama kryp
timi. Kai kurios prigimtos nei
giamos ypatybės, ar augant įgy
tos, jeigu nėra sunkių sužaloji
mų, gali būti visai ar tik dali
nai pataisomos.

Fiziniu ir dvasiniu galiu 
harmonija

Pilnutinis auklėjimas — žmo
gaus fizinių ir dvasinių galių 
harmoningas išvystymas. Jeigu 
mes rūpinsimės vien savo kūno 
tobulumu, nukentės mūsų vidi
nis (dvasinis) gyvenimas. Rei
kia rūpintis lygiai tiek mūsų 
kūno, tiek mūsų vidaus — 
chikos kultūrinimą.

Kur vaistai nepadeda, 
padeda sportas

Kai kurios neigiamos kūno 
ypatybės pašalinamos lengviau, 
bet visur reikia sistematingo 
darbo ir kantrybės, pvz., kaip 
krūtinės įdubimas, pasikūprini- 
mas priekin pašalinamas pritai- 

• kintais pratimais, mankšta. Juk 
čia vaistai negali padėti, o laz
dos, ar kūjo smūgiais kupros 
neištaisysi. Lieka vienintelis 
būdas — fiziniai pratimai, ku-j 
riais mes galime daugiausia pa
siekti tvarkydami ku protumą ar 
krūtinės Įdubimą. Tai neleng
vas darbas, reikalaująs nusima
nymo pratimų — mankštos pri
taikyme. Pratimai turi būti 
kryptingi koprotumui mažinti —

psi-

tik vaistai padeda apsisaugoti 
nūo ligų, bet ir sportas, gimnas
tika tam pačiam tikslui gerai pa
tarnauja. Sportas, mankšta pa
dedą < žmogui fiziniai sustiprėti, 
o fiziniai stprūs žmonės yra at
sparesni" ligoms. Mankšta, spor
tas, žaidimai; padeda atstatyti 
pavargusio žmogaus jėgas — tai 
aktyvusis poilsis. Jaunimo or- 
ganizmui, o4; taip, pat ir senes
niems reikalingi judesiai'. Todėl 
apsnūdimą, sustingimą, blogą 
nūotai ką varykime. iš mūsų. kū
nų ipankštps judesiais.,

. .Fizinio auklėjimo įtaka 
žmogaus išvaizdai

Žmogaus išvaizda yra ųgimta 
ir. dalinai .augant įgyta. Vaikas 
gindamas atsineša savo išvaiz
da. Toji jo išvaizda, išorinių 
veiksmų .Įtakos veikiama, au
gant įgyja pakitirnų.v. Tai pri; 
klauso -nuo auklėjimo, nuo sąly
gų, kui'įcse. jam tenka. augti... 
Mat, žmogus heprisitaiko prie 
rastų gamtos sąlygų žemėje, kaip 
kijį gyyiai> bet jas keičia, deri
na savo gyvenimui. Ir žmogus 
auga,' bręsta ne natūraliose gam
tos .sąlygose, bet daugiau dirbti
nose. Vaikui augant formuojasi 
jo fizinės. ir dvasinės > galios, • o 
jų formavimosi .metu kaip tik 
turi didelės įtakos p^tąn- 
gos pr^nįznąą(A^&yti^umž pp? ’ 
rimą teigiama kryptimi. vi r 

. Žinoma, mes negalime perver
tinti mūsų pastangų, nes nėra to
kios galimybės, kad galėtume kio kūno žalojimo reikia vengti.

M. ŠILEIKIS

Tai vpač ryšku triole- Kazys Binkis labai mėgo gam
tą, nes jis nepaprastai gražiai 
aprašo gėlių spalvas, >r jų kva
pą. Beveik visi jo trioletai yrą 
dainuojami, dėl jų lengvos ir 
šviesios nuotaikos.

K Binkis gražiui aprašo ir ru
denį, bet čia jau nuotaika yra 
liūdnesnė. Miško žemė jau ap
dengta lapais, šaltas vėjas pamo
ja ir gamta miršta:. , j

Ir lapai žemėn nuo medžių krito.. 
Ir buvo liūdna ip buvo skaudu i 
Klausyti medžių graudingą

[raudą,. 
Žiūrėt, kaip žemėj lapeliai vyto. 

"Ko čia taip ilgu?”—ištrauka.
Viktoras Izokaitis, VII kl.: 

Iš “Aušros Spindulėlių”:

numu. 
tuose arba utose, kaip poetas 
juos vadino. Trioletai yra trum
pi, 8 eilučių eilėraščiai. Jų Bin
kis parašė nedaug ir visus gam
tos temomis. Tradicinėje Bin
kio poezijoje yra taip pat lyriš
kos liaudiškos nuotaikos eilėraš
čių, gamtos idilės aprašymų

Trioletuose Binkis kalba apie 
gėles, gamtą, jos grožį, gėlėms 
pražydus. Žmogus tegali tik ste
bėtis Viešpaties pasauliu ir nuo
taikomis, kurias sukelia toks re
ginys, kaip aguonų žydėjimas 
rugiuose, arba atsitiktiiįai užuos
tas žibuoklių kvapas’ pievoje; 1 T 

Albertas Kerelis', VU’ kl.

iiiitgi specialaus gydymu ir tiu- 
Sxxnios minkštos.

Raumenų reikšmė žmogui

Raumenys dengia mūsų kū- 
na, užpildo kūno įdubimus — 
daro mūsų išvaizdą gražią. Kaip 
atrodytų žmogus, jei jo kaulai 
nebūtų apdengti raumenimis. 
Raumenys igalina mus atlikti 
įvairius ju;iė<iur. Ar mes vaikš
čiojame, ar kalbama, ar dainuo
jame, visur dalyvauja raume
nys — jų atskiros grupės.

Yra veiksmų, judesių, kulių 
veiksmas nepriklauso nuo mūsų 
valios; kaip širdies darbas, kvė
pavimas, ir kit. Tie vidiniai 
veiksmai nepriklauso nuo mūsų 
noro ir valios, bet vis dėlto į jų 
veiksmą šiek tiek turime įta
kos. pvz., kvėpavimą mes ga
lime didinti, lėtinti, ar net trum
pam laikui visai sulaikyti.’

Tokie vidiniai mūsų kūųe 
veiksmai, kurie nepriklauso nuo 
mūsų valios, vadiname juos sa
vaimingais veiksmais. O

Raumenų išvystymas yra svar
bus žmogui ir būtinas, nuo jų pri 
klauso mūsų kūno judesiai. Yra 
jaunuolių, kurie atrodo lyg od? 
apdengti skeletai. Tokiu atve
ju tenka susirūpinti ir tinkamu 
planingu fiziniu lavinimu— 
sportu ugdyti raumenis ir per il
gesnį laiką galima pasiekti tei
giamu rezultatų.

Yra žmonių, kurie turi daug 
raumenų, bet jų raumenys tai 
riebalų masė. Tokius riebali
nius raumenis reikia mankštinti, 
sportu performuoti. Po ilgesnio 
darbo jų kiekis sumažėja,’"rau
menų pluoštai suštiprėją—’ su
siformuoja tikrieji raį^ęnyįt.

Ugdant mūsų kūnd'i-^aiĄiįgnfe 
------ reikia lavinti visą"^ųną| [d 
ne atskiras dalis. Įvairios sporri 
to šakos, nevienodai formuoja 

ramaus būdo^ kurie labai rū-I mūsų kūną. Sunkumų;^lįilhoto- 
pinasi savimi, mėgsta ilgai mie- iaū imtininkai išvysto didelius 
goti, gerai prisivalgyti, niekur, raumenis. Kitų šakų spaftinin- 
nepaskubės, nieko sunkiai ne
kels. Jiems geriau patinka vir-.^ 
tuvėje sukinėtis apie puodus — 
patikrinti šaldytuve maisto at< 
sargas, negu ką nors tvarkyti 
apie namus.. Jei ką reikia pal 
daryti, jie geriau pasisamdys* 
negu patys dirbs, arba pasi
šauks kaimyną ir mielai palai
kys kopėčias — tegul kaimynas 
lipa aukštyn kopėčiomis, jei ir 
nukris,'tai ne jis, o kaimynas. <

Yra kita rūšis storųjų:, jų kū
nas, tarsi, pilnas vandens ir ma
žas maisto kiekis didina jų svo
rį. Jų svoris didelis, fizinė jė; 
ga menka — širdis negali pakel 
ti sunkesnio darbo. Jie renka-<

SIUVĖJAS

K. Binkis savo trioletus pava
dino gėlių vardais: ‘‘Tulpė”, 
■Rūta”, ‘ Vandens lelija”,Rugia
gėlės”, "Žibuoklės”, “Aguonė
lės”, "Obelų žiedai”. Jo triole
tai turi grakštumą ir lengvu
mą, tačiau jie rašyti logiškai: 
eilučių pasikartojimas nėra at
sitiktinis, bet reikalingas.

. Kazys Binkis pradėjo rašyti 
trioletus, o po jo keli kiti poetai 
yra sukūrę eilę, panašių eilėraš
čių, bet prieš niekas nemėgino 
jų rašyti lietuviškai. K. Binkis 
visuomet ieškodavo naujų for
mų savo kūrybai. Jis mėgo ra
šyti apie gamtos grožį, ramybę 
ir šviesą. Binkiui nepatiko rą^ 
šyti sunkiomis, skausmingomis 
gemomis. Net ir tuomet, kai sa
vo gyvenime poetas pergyveno 
sunkumus, vis tiek rašė grakš
čius, lengvus eilėraščius.

Ričardas Chiapetta, VII kl. 
, v-. < Iš “Aušrps Spindulėlių”

— Nustatyta, kad laivyno^ 
reikmenų pirkliai brangiai per
moka, užsakant įvairius reik
menis.

— Komunistai tvirtina, kad. 
Valensa vėl išmestas iš Dancigo 
dirbtuvių, nes jis išvažiavo atos-. 
togų be dirbtuvės leidimo. (

Be šių nukrypimų yra ir dau- kokia būtų žmogaus išvaizda, jei 
giau. Čia tenka paminėti pilvo pilvas lygiai plėstųsi Į visas pu- 
.-nndribima žemvn. Toks pilvo sės.

Moterys pilvą tvarko gorsetų 
pagalba, o vyrai kažkodėl nelin-. 
kę naudotis šia modemiškąja, 
priemone. Jie naudoja diržąį 
bet, deja, tas diržas nesilaikė, 
ant nudribusio pilvo — krinta 
žemyn su kelnėmis ir diržas čia 
daugiau prilaiko pilvo svyrimą 
žemyn, o ne pačias kelnes.

Yra žmonių, žinoma dažnai

nudribimą žemyn. Toks pilvo 
nudribimas pirmyn žemyn yra 
išvengiamas, kada laiku prade
dama rūpintis. Pilvo nudribi
mas žemyn įvyksta tiems, ku
rių pilvo raumenys yra silpni, 
o per daug yra' prisiauginę rie
balų. Taip pat, kartais priside-

—grąžinti kūną i normalią pade- [ da pilvo nudribimui žemyn ir
tg jei ne visai, tai nors dalinai. 
Bet vien geni norų nepakanka 
— reikia ilgo ir rūpestingo dar-, 
bo: valia, kantrybė ir pasiryži-j 
mas laimi.

Kūno iškrypimai dažnai atsi
randa dėl nenormalios kūno lai
kysenos, arba yra įgimti. Reikia 
daug dėmesio kreipti žmogaus 
kūnui ir kaulams, kad jie išaug
tų stiprūs. Reikia vengti nuolat 
susilenkus sėdėti, ar prie žemo 
stalo rašyti, nes nenormaliai iš-Į 
lenkiame stuburą — didina ku-| 
protumą. Be to, su spaudžiame 
krūtinės ląstą — suspausta krū
tinės ląsta spaudžia plaučius ir 

• širdĮ — trukdomas normalus jų 
darbaš;

■ Taip pat ilgat sėdėdami per
kreipę kūną — išlenkiame stu
burą į kairę, ar dešinę pusę. To-

nugaros per didelis išsilenki- 
mas pirmyn (priekin). Kiek
vieno kultūringo žmogaus pa
reigia rūpintis laiku savo kūno 
neigiamas ypatybes taisyti, o ne
laukti, kada jos sunkiai pataiso-' 
mos — šalinkime . mūsų kūno 
.ir dvasios neigiamas ypatybes 
vos tik jas pastebime. Atsimin
kime, kad jaunesnio žmogaus 
fizinės ir dvasinės’neigiamybės 
lengviau yta pašalinamos. Juk 
sakoma: "Vėlu prie daa-bo; kada 
kūnas pradeda stingti”, kada 
■raumenys, sąnariai bei kaulai 
jau sustingę, negelbės jokie pra- 
•timaL
/ Žmogaus stiprus stuburkaulis 
Jr stiprūs šoniniai raumenys ne
leidžia pilvui lygiai plėstis i 
visas puses, torėl jis (pilvas) 
veržiasi ten, kur sutinka ma
žiau pasipriešinimo — pirmyn 
ir žemyn. Nesunku įsivaizduoti,

Perskaitęs K. Binkio eilėraš- 
:-čius apie gamtą, jauti ramybę ir 
pŠKaulio grožį. Gali jausti;’ kad •u - >

kai tokiu raumenų kiekių nępi-į 
s i žymi, bet jų raumen^y-yra- 
gerai išlavinti ir gražęi^|ąikĮ^ 
te ant kūno — daro gražią.zmo- 
gaus išvaizdą. Kaip visur, taip 
ir čia, reikia laikytis vidurio ke- 

ne raumenų masė svarbu, 
jų kokybė,

SERVE WITH PRIDE IN ■■ 
•THE NATIONAL GUARD
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NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
> LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno Ir mokai 

1554 m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vina, 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankot 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V 
Meilaus straipsniai bei rtudijos, iliustruotos nuotraukomis t 
M. K Čiurlionio. M. Aūeikio, V. Kašubo*, A. RCkitelė* Ir A. Vara* 
kūrybof yoveikalais. 365 push knyga kainuoja tik 83.

"• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojo* tr tn 
finlų lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie daint 
švente* bei Jų istoriją Ir eigų. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorė* puikiu stiliumi Ir surinktais duomenim I- 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja 92. ■

> VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apral> 
tas Juoso Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų apvalymas, bet tiksli to laikotarpio buitie* tite 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyf*

GIFT PARCELS TO LITHUANIA 
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 TeL 925-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

Maistas iš Europos sandėlių.
MARIJA NOREIKIENe

aiiMiiiiiiii iiimin imi m irimui n m linini m iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinin?

& SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2b01 W, 69th St., Chicago, HL 60629 .♦ Tel 925-

Gamtos grožis 
K. Binkio poezijoje

Poetas ir dramaturgas Kazys 
Binkis gimė 1893 in. Jo poezi
jos kūrinius galima, suskirstyti 
Į tris laikotarpius. Pirmąją gru
pę sudaro “Eilėračšiai”, išleisti 
1920 m. Čia Binkio poezija yra. 
dar tradicinių formų, - išreikšta 
tradicinėmis priemonėmis. Bin-
kio poezija pasižymi formos gry-

__ < LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-T*mzJa«E» 
3omlai parašyt* rtudija apie Rytprūriu*, remianti* Pakalnės h 
Labgavo* apskričių duomenimis. Aprašymai {domūs klekvimani 
lletuyfuL Leidinys ffitwtruotM nuotraukom!*, pabaigoje dundaw 
vitovardfių pavadinimu'Jų vertiniai J vokiečių kalbą. EaSaJ 
naudingoje 335 puat knygoje yra Rytprūsių iamėhpla. Kaina H

> KJ LAUKUS E1MS, rąžytojo* Petronėlė* Orintaltės *tif
mtnftnal Ir mintys apie asmenis Ir vietas neprfk. Lietuvoje Ir pl> 
maišiai* bolševikų okupadjo* metais. Knyga turi 234 puslapiu* 
bet kainuoja tik <3. . i

> Julius JANONIS, poetą* Ir revoliucionierius, nesupra 
tas Ir klaidingai interpretuojama* gyvenime ir politikoje'; tik B* 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe 
siją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus teise* 
Knyga yra. SdeHo formato, 265 puslapių, kainuoja ffl.

SosSenko kfryba, f. ValaJSi 
aoftogų norelių. Kaina 11

$S ___
■

.TAY DRUGS VAISTINĖ
2759 .W. 71st St, CKicago, UI

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

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto , iki 10 vai. vakaro.

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra ’seniausia, didžiausia ir tur&ngiausia lietuvių tratena alinė 

; organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti:.ir kitiems, kurie tuos 

-į darbus. dirba. ..
kaip. AŠTUONIS &HJJONUS dolerių 

: :Aporaūdii‘ savą nariams. ./a f .
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 

nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
■! ‘ Kiekvienai lietuvis ir lietuvių draugas gali 
; Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač? naudinga jaunimui, siekiančiam

<• ’ . aukštojo mokslo ir jį-gyvenimo pradžiai. : 
i * ‘ '

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

. : ' 'r < ' • • f į . / •’ - -a- ? T ... .... . \ .

SLA —kuopų yra visose Tietuvių kolonijose. - 
Kreipkitės į Savo apylinkės kuopų veikėjus, , 
jie Jums mielai pagelbės-į SLA Įsirašyti. '

. ■ Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
30 7 W. 30th St,. New York,- N.Y. 1,0001 

Tel. (212) 563-2210 / ’

50 mėty studijavus, kaip

Mi

bet kur, bet kuria kalba Ęuvo parašyta apie Lietuvį Hetuviua 
Ir lietuvių kalba. Jia mokės!‘kartu su kum Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių k&lbą liečiančiag Ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

tr patarė mums toliau stu'dijuoti.

3 — Naujienos, Chicago, 8, UI. Wednesday, July 13, 1983



Dėsto šio skyriaus redaktoriai

ARĖJAS VITKAUSKAS

DAUGIAU PftOTO | 
TfeLfbfe sūsi^mčijv tu Vytai. * 

Vfėnas <S5<bHis, antras iMHfc. Di
dysis supykęs tarė maŽajarn: j 

— Tu nusiramink, nes kitaip 
\ bš tave į kišenę įsikištu. t

— Tada kišenėje turėsi dau
giau proto, negu galvoje, — at
sikirto mažasis. s

MOKYKLOJE

Aptarnauti stalelį buvo Mai
klo eilė. Apsivilkęs baltą, ankš
tą, be skvernų švarkelį, jis sto
vėjo ties baru, kai ponas prie 
s'alelio pasodino ponią. Jos ba
linės suknelės kairysis petys 
buvo papuoštas didele gėle, iš 
už kurios pasirodęs (kai ponia 
pasisuko profiliu) ponios anta
kis atrodė staiga patekėjusiu 
mažyčiu juodu mėnulio puslan
kiu. Maikį tas antakis išgąsdi
no. Net visa baro salė susitūba- 
vo. Bet Maikis susivaldė... Man
dagus. raitai sukandęs dantis, 
jis, kaip paprastai, tarnavo prie 
stalelio. Lyg per sapną, (taip 
atrodė Maiklui), trijų aukštų 
sprando ponas ponios paklausė:

“Tai ką, Ela, imi?...”

skaitytojo nenustebinsi tuo, kad 
pirma dingusi iš namų, o pas- 1 
kui laimėjusi skyrybų bylą (iš
piršto išlaužtu — “už žiaurų 
elgesį” — pagrindu), Alksnie- 
nė jau iš anksto susirado trijų; 
aukštų sprandą, galintį iš karto 
kokiais trim laipsniais aukščiau

Mokytojas: — Antanai, ar ge
rai esu susipažinęs su alfabetu?

Antanas: Taip. i
Mokytojas: Kokia raidė seka

Antanas: — Visos likusios. t

pakylėti ją sumaniuose ateities; 
užsimojimuose...

Visai paprasta istorija! Tik — 
ką vienas tas dešimtukas už pa
tarnavimą ir įdomus...

RETAI TURI PROGOS

Johas Tetirvinąs klausia savo 
merginos broliuko:

— Ar ne pažiūri per rakto' 
skylutę kuomet aš 'esti kamba
ryje sū tavo sesute?

— Labai retai. Pažvelgiu tik-į 
tai tada, kai mano motina ne
žiūri...

“O, tik ko nors šalto atsigerti ■” I 
PakėlUsi akis j padavėją, po

nia pernelyg staigiai nuleido 
akis...

staiiūko gulėjo perlenkta
programa, kurią paliko

“Follow the crowd”

Ant 
teatro 
ponia. 
(‘‘Eik paskui minią’-) — matėsi 
“Auditorium” baro reklama to
je programoje. (Baras, kuriame 
tarnavo Maikis, susisiekia su to 
paties vardo teatru). Prie ne
baigtos gerti kokteilio stiklinės, 
buvo padėtas sidabrinis dešim-! 
tukas — padavėjui. Aptvarkęs 
stalą, Maikis programą numetė. 
į atmatųdėžę už baro, kur buvo" 
metamos popierinės servetėlės 
ir šiaudai nuo gėrimų, o dešim-’ 
tuką — savo teisėtai užtamau- • 
lą atpildą — įsidėjo į liemenės 
kišenių. Visus kitus gaunamus 
pinigus jis dėdavosi palaidus į 
dešini kelinių kišenię, kaip tą, 
daro visi amerikiečiai, bet šj:. 
dešimtuką jis įsidėjo atskirai į.' 
liemenės kišenę, (prieinamą pro! 
švarkelio atlapo didelę išpiovą).’ 
Į liemenės kišenę vyrai kartais' 
deda išimtinos globos reikalin. j 
gus kokius nors menkniekius. ;

Kur sapnų gfbžybėj 
Kur svajonės tos? 
Niekas neb viltoj a 
Širdies neramios...
Niekas, niekas nevilioja, 
Tik daina gaili 
Iš krūtinės plaukia 
Ten toli, toli...
Kur sapnų grožybė. 
Kur gi meilė toj? 
Nesužibo šiandie, 
Gal sužibs rytoj?...

VISKO GALI BČT!
— Nebijok, tamsta, to šunies. , 

Kai šiuo loja, tai jis hekabda.
j — O paibeJiai žino, kas atsL 
] tiks, kai jis nustos loti?

GERAS ĮSPĖJIMAS

Žmona: — Kaip tu g

kaną? Namuose tokia be:varkė,, 
aš pati blogoj nucftaikbj, be to’ 
Vaikas’ serga. J

Vyras: — Aš tyčia tą pada
riau, kad jis patiritų ką reiškia

non

Žiūrėk

Kam gi ta paprasta istorijėlė?
— Nugi, tam kad šiandien Jo-! 
nas Alksnis, tvarkydamas na-1 
mie savo daibinius rūbus, lieme- j 
nės kišenėj užėjo mažą sida-j 
brini pinigą... Radęs tą menkutį j 
skritulėlį, žmogus, (nesąmo-j 
ningai jį rankoje pakilnojęs — i 
lyg pasverdamas), kiek susimąs.i 
tė ir valandėlei buvo pamiršęs, 
ką norėjo daryti su rūbais...

BE ATOSTOGŲ

— Ko tū Vertei, Kazy?
— Mano broliai turi atostogas, 

o aš neturiu.
— .Kaip tai?
— Aš dar belankau mokyklos.'♦ * *

DAR PALAUKS

Kam čia iš tokio menko da-, 
lykėlio “istorijas” gaminti”?... 
Juk tai paprasčiausias gyvenimo 
juokas.... Jų visada pilni sensa
cijų kupinieji Čikagos geb.onla- 
piai.

Na. tai kas. kad prieš pusme
tį nustojęs savo namų ir viso! 
indėlio banke. Jonas Alksnis tu-Į 
rėjo pasidaryti “Auditoriumo”j - ■ “ 
“Maiklu” ir už tą dešimtuką aną t P^aso 
kartą patarnauti savo žmonai,! 
kurios vardu ir tie jo namai, iri 
tas jo indei’ 
švti... Juk r ė

— Ar tamsta buvai pasiklav-: 
-ytj Šuberto “Nepabaigtos Sim
fonijos? '■

— Ne, aš geriau palauksiu, kai 
-veikalas bus baigtas.* * *

atspėjo

— Šalčiau, kokį žinai 
kuris neužšąla?

— Karštas vanduo, p. moky. 
tojau!

skysti,

NE TOKIOS PAT
Parduotuvėje vienas vyriškis 

apikaklių. Pardavėjas 
klausia:

— Ar tamsta nori tokių 
Sarkc buvo užra- apikaklių, kokias nešioji? 
vieno geltonlapių — Ne. aš nonų švarių.

pat

Sveikas, Malki. Ar marša- siu: ar žmogus kada nors taps; 
| Vai HeT0® Aleną ?

— Kur marSkvau?
— Kam dar klausi. Ar neži-

1 nai, kad tūkstantinės minios su
Vėliavomis, feū plakatais pradėjo 
maršiioti U th Iranian Plaza Ct. 
iki Dariaus ft- Girėno paminklo 
Marquette Parite?

— A&, Tėve, nemaišavau, bet
didelėje mlfcMe stovėjau prie p^kataris7ėlto reikia- 
pamSAdn, Stebėdamas didingą 
paradą. TbJdfo minėjimo dar ne-, 
buvau matęs, koks buvo 50 me-

btų sukakties minėjima’s Žavu-]

kultūringas?
— žmonės dabar pakankainai 

kultūringi, bet gyvenimas labiau j 
sudėtingas, ištobulinta technikai 
sumažina fizinį darbą, žmonių 
prieauglis daugėja, gresia skur
das, ir taip be galo.

— Gal užteks, Maiki. Visų;
bet:bėdų mudu neišspręsime,

— Lik sveikas, Tėve!
— Iki pasimatymo.

ne...

— Tai panašumas, kad sunku 
juos it išskirti...

SUMANI TARNAITĖ

žinkelio stotį ir pažiūrėk kada 
išeina traūkifnys į Šiaulius.

Marė sugrįžta tik po 3 valan
dų. , J

Ponia: —Ką taip ilgai veikei?
Marytė1: — Liepėtfe patilti ka

da išeina traukinys, tai aš ir lau-. 
kiaū kol jis išeis.

Teisėjas: — Ką tamsta gali: 
pąšakyti šfiofe byK^ė?

Liūd'inink'as: —-Nieko. Žmona 
man uždraudė kalbėti. ;

Teisėjas: — Tai kūofii tamsta;
esi. Vyras ą'r pelė?

Liudininkas: — Aišku vyras...
"Teisėjas: — Iš ko tamsta spren.:

Liudininkas: — Malio žmona! 
bijosi pelės, o manęs ne.

* Tikybos pamokoje dvasiškis 
klausia:

— Petreli, jei aš pastebėčiau- 
kokį nors žmogų mušant asilą ir 
jį sulaikyčiau nuo tokio žiauraus- 
elgesio, ką tuomi parodyčiau?

Petrelis: — Brolišką meilę.

• Kaip ugnies neužgesinsi ug-; 
Kimi, bet tiktai vandeniu, taip 
pykčio neprašai:irsi piktumu, o 
tiktai meile.

„ ifeno fekūnąmš — Dariui ir Gi- j 
rėnni.

— Man net ašaros iš akių rie- 
i dėjo, kai estradoje legionieriai,; 
j valdžios atstovai, visuomenės 

veikėjai sakė kalbas, priminda
mi didelį ir pavojingą lakūnų 
žygį. Tik 250 mylių beliko iki 
Katino... Kai Lindbergas skri
do, jam buvo trumpesnis kelias 
iki Paryžiaus.

— Ta:p, Tėve. oO metų ilgas 
laikas. Tada dar nebfivo tokių 
lėktuvų, kokiais dabar skraido 
'aplink pasauli. Su vieno motoro 
“lopšeliu” ne bet kas drįso 
skristi per Atlantą. Modernus ■ 
lėktuvas “Concorde” per potą 
valandų perskrenda Atlantą, kai Į 
tais laikais reikėjo skristi pobą Lapė malė, lapė kepė, 
dienu...

— Aš manau, Maiki, kad mes 
artėjame prie kažkokios pasau
linės katastrofos. Aš bijau nau
jo karo — atominio karo. Nau
jasis karas prasidės ne su arti
lerija, bet iš debesų — totalinis 
pasaulio genocidas. Generolai 
nevažinės džipais karo lauke. 
Antrojo Pasaulinio karo metu 
ant Hirošimos numesta atominė 
bomba buvo tik “sampelis”, pa
lyginti su naujomis bombomis,

. o visas miestas sutirpo, liko tik . 
pelenai toje vietoje.

— Aš tokio karo nevadinčiau 
karu, bet vadinčiau žmonijos 
genocidu. Tėve.

— Tai vistiek durnas darbas.
Tai pamišimas, beprotybė!

— Taip yra, taip buvo per am
žius ir taip bus.

— Aš manau, kad mokslinin
kai padarė klaidą, išrasdami to
kią pragarišką jėgą — atomą, 
Maiki.

— Ne atomą reikia kaltinfi,' 
bet tuosr kurie turi piktą vaKąJ 
J*vz., Itiltcris vykdė Žydų geno
cidą. Sovietą Sąjungoje vykdo-, 
Yną oVaiibė. antireliginė prie
varta, baudžiami ir kalihafni ki
taip galvojantiejl žmonės. Vi-| 
durinftiosė Rytuose karai ne lik; 
nesibaigia, bet dar ir plečiasi.. 
Ar geriau mes ( 
sugyvename? Ne! lietuvių Berr-i 
druoHrenč ištisą dešim tmfetį i nesieki lėtu

ut*: WT T darytų klaidą?... J
*— IŠ savoidstidų ne risi įėho*- 

nės pasimoko. |
* Vieną dalyką, kurj Smogus 

gali attikti be pinigų, tai fsi-.
I mylėti. ■.? -

— Iš didelio debesio būna ma
žai lietaus Don Pilotes

j Lapinas žiūrėjo,
! Užtat vieną blyną gavo, 

Kaid dirbti tingėjo.

‘Tu nors lapė, ale durnas”, 
Pasakė Rūkstelė,
Man su tavim ’tikras vargas, 
Tu mano vyreli...

— Bėk į mišką, — parink uogų, 
Išvirsiu uogienės, 
Jeigu rasi dar ir grybų, 
Tai bus ir grybienės.

Don Pilotas

LIETUVIŲ PATARLĖS

— Eskimų pragaru nėpabai- 
dysi. šilumos jie laukia.

— Per griovį neperšokęs, nė--

— Eisi per dvarą, gausi muš- 
_i, neisi — gausi mušti...

— Su ragais badysi, nieko ne
apgaus arba paklysi miške.

— Kažin kur dingo iš lietuviui 
jaujų aitvarai, kurie atnešdavo 
gerų dovanų?...

— Tuščia statinė skamba gar
siau, negu būgnas. • -

— Geros akys dūmų nebijo, j
— Bijo, kaip velnias kryžiaus...j
— Velnias nėra toks baisūs, 

kaip jį dailininkai vaizduoja.
— Su ragai badyki, ’nieko ne- 

pabahtysS....
— Anksti — pašiTsėsi,

patys lietuviai, anksti atsikėlęs nesigailėsi.

skelbė "genocidą” ALTui, VLI- 
ir kittwns sfejIbrns-Orgam ža

rijoms. Kod»?
— Aš, MMk?. pradedu tikėti 

senomis hcįj'fi domis, kaip Babe
lio bokšto statymas, kai maišyta 
žmonės negalžjė susikalbėti, 

Taip yra ir dabar. Aš net klau-

— Kažin ar yra žmogus, kuris] 
«avo gyvenime pa4

W3MS K NAUJO
UETUVOS PKISntfcLIMAS

Tildti, ateis taš teftrafs, 
Kada tėvynė mand 

fttujaj, kaip vaikai 
Išplaukusi iš tvarto.

Tikiu, pakils dar kaitą 
Tėvynė iš griuvėsių, 
Išaugs naujoji karta 
Iš ašarų, liūdesių.

Tikiu, atgis berželis, 
Ten vėjų nukamuotas, 
Sugrįš dukra, sūnelis, 
Motutės U^iūliuotas.

Tikiu, sū£r|š Špokėliai 
Aftt kiemo pagiedoti.
Sužeis miškai, krūmeliai, 
Ims augti ir lapoti.

Tikiu, krekėns gandrais, 
feu užrret^&.

Ant stogo kraus lizdeli, 
DaŽiūtę parsikviėt^s.

Tikiu, prabils gegutės 
Ku-ku lėn artt eglaites. 
Striksėk ždikiai, stirnos
Ii* širmos voveraitės.

Tikiu matyt Skylant 
Mažytį vyturėlį. 
Girdėt linksmai prabylant, 
Kad Žadint artojėlį.

Tikiu, šauks pempe kijrta.
Pine kupetos tėti Meno, 

sveiki gyvi”,
^ašv^dife jį kh&ttiėAą.

Tikiu,' išaugs jurginai,
Atgis vaizdai idūTželių> į 
Žydešj^aS'fūos žėlysįį^ 111®

1 Globojami metge^ų;" G ■
Tikiu, pTkžyš puriena, ' : >
Pavasario sulaukus, 
Plaėiai atvers blakstiena, 
Iš po ledų ištraukus^

Tikiu, kvepės sodneliai,
Burkuos ten balandžiai.
Skersis ijafti žiedeliai,
Sirps vyšnios, sėi'bentėliki.

Tikiu, skraidys bitutės,
Brandys gėles, žiedelį, 
Ratuoteš grįš, ’pitnutės, . |
Kėš jnedų į korelį. 7

Tikiu, sugrįš lietuvis i
Dirvonus Suakėti.
Naujakurys'pnbuVęs,
Imis sėklą bert ir sėti. 3

Tikiu,. atgims Raseiniai, ? i 
Šiauliai, Trakai ir Kaunas, / < 
ParteVėzyš, Kėdainiai, 
Ir Nemunas švies sraunus.

Tikiu, sugrįš mums Vilnius, F 
įkurtas Gedimino. - i
Bus surasta ir taure /

- - * /’

Maišely Bėnįamino.
Tikiu, Viši tikėkim, r
Ik Vilti'ėš nehustokim. /
Sargyboje budėkim, /
Už brolius mes k'oVbkim. /

Ir būkim prisirengę, y *
Belaukdami rytojaus, f
Išplauksitn, neptadingę, 
It mes feivėly Nojaus.

Basasis balandėlis
Altfeš alyvos Šaką,
Fraaes Jrtod gaivėti 5,
Kai dings kraujų lataka. .
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Sovietų kariai nepasitiki vyriausybe
Visoj žinomoj karų istorijoje, niekad nėra buvę tokio 

masinio kareivių dezertyravimo, koks buvo per Antrąjį 
Pasaulinį karą. Sovietų kariai persimetė į priešo pusę 
(nacius) ištisomis armijomis. Apskaičiuojama, kad virš 
trijų milijonų Sovietų kareivių apleido savo kariuomenės 
eiles ir pabėgo į priešo pusę. Ne visi jie pasidavė nelais
vėn, tikėdamiesi karo metus praleisti saugiai belaisvių 
stovyklose.-Bent viena pilną Raudonosios armijos grupė, 
susidedanti iš suvirs-.300,000 vyriją pareiškė norą kovoti 
prieš Kremliaus karius.’

Dalykai nėra pasitaisę Raudonojoj Kremliaus armijoj 
ir ligi šios dienos. Nors skaičiais rusų karo pajėgos yra 
pačios didžiausios pasaulyje, jų pajėgumas ir sugebėji
mas save tinkamai užsirekomenduoti kovoje yra abejo
tinos vertės. Šiomis dienomis išėjusios dvi studijos apie 
Sovietų Sąjungą sako, kad dėl visos eilės priežasčių, 
Kremlius negali pilnai pasitikėti savo kariuomene. Tarp 
tų priežasčių, studijos nurodo, liečia blogą karių apmo
kymą, menkos vertės ginklus bei karo pabūklus ir, svar
biausia, neištikimybę valdžiai Maskvoj. Raudonojon ar
ini j on paimti pavergtų tautų vyrai nenori savo galvų 
guldyti už barbarišką, jų neapkenčiamą sistemą. Jeigu 
jau kare prieš Hitlerio nacius rusų kareiviai metė gink
lus, tai dabar, kada kariuomenėn privaryta nerusiškos 
tatuybės vyrų, karui iškilus dezertyravimo skaičiai būtų 
pasakiški.

Dėl tų pačių priežasčių ir šiandieninėje Lenkijoje, 
kada žmonės rusams ūsus peša, Kremlius nežino, kiek jis 
gali pasitikėti lenkų kariais.

Viena studija, kuri paremta pasikalbėjimais su ru-< 
sais, pasitraukusiais iš Sovietų rojaus, ir kitų tautybių 
emigrantais, tarnavusiais Sovietų armijoje, sako, jog 
Kremliaus kariuomenėje yra perdaug etniškos neapy
kantos, perdaug girtuokliavimo, vagiliavimo, silpnos 
vadovybės, brutalumo. Tokiose sąlygose kariuomenė rim

tai kovai netinka.
Etniška neapykanta vaidino labai svarbų vaidmenį 

šioje Kremliaus dilemoje. Per savo barbariškus puoli
mus visų savo kaimynų ir jų žemių pagrobimą, šiandien 
Raudonoji armija turi imti vyrus iš 90 skirtingų rasinių 
ir tautybių grupių. Jie komunizmo, kurį Maskva stumia 
į visų gerkles, neapkenčia ir tik laukia tinkamos progos 
su okupantu “atsilyginti”.

Mums geriausiai yra žinoma padėtis Lietuvoje. Ir 
gerai žinome, kad tik mikroskopiška dalis mūsų tautiečių 
parsidavė komunizmui, kaip Kudirka sakė, “už didesnį 
duonos kąsnį”. Gal apie 95% lietuvių vyrų, verbuotų 
Raudonojon armijon, pirmai gerai progai pasitaikius, 
jeigu iškiltų karo veiksniai, prieš rusus sukiltų.

Studijos parodo, kad ir šiandien didžiuma rekrūtų 
iš Kazachstano, iš Uzbeko ir... iš Lietuvos, Estijos bei 
Latvijos yra verbuojami į logistinės paramos vienetus. 
Nepasitiki jais kovos vienetams.

Kas lankėsi pavergtoj Lietuvoj ir yra išsikalbėjęs su 
.jos žmonėmis, žino, kad ten vagia kiekvienas — nuo jau
niausio iki seniausio. Atlyginimas už darbą yra menkas,, 
bet kas/dar svarinau, jeigu, ir turi rublių, nieko už juos 
negali'4pirktis, neš krautuvės' yra' apytuštės. .Tas pats, : 
kaip studijos parodo, darosi'ir Raudonojoj armijoj. Ka-i 
reiviai menkai apmokami, jų maištas prastas (sako, jog 
apie 65% Sovietų kareivių kenčia nuo vitaminų trūku
mo, ir išmokę vogti prieš karo tarnybos metus, vagia 
viską, kas tik po ranka papuola. Vagia ir parduoda juo
dojoj rinkoj. Gali turėti ir labai gera pabūklą, bet jeigu. 
jis vagių “apvalytas”, tai jojo vertė menka.

Vakarų demokratijos, kurios seka neįtikėtinai didelį 
Rusijos imperijos ginklavimąsi, turi, saugumo sumeti
mais, būti pasiruošusios tinkamai apsiginti. Bet negali
me aklai ir baimingai tikėti, kad Maskvos karo mašina 
yra galingesnė, negu ji iš tikrųjų yra.

Per Anrąjį Pasaulinį karą, kai iš rusų kariuomenės 
milijonai dezertyravo, Vakarų demokratijos tokios prob
lemos neturėjo. Į Vakarus pabėgęs buvęs Raudonosios 
armijos karininkas neseniai ■ išleistoje knygoje “Sovietų 
armijos viduje” sako, kad jeigu iškiltų karas tarp Rau
donosios imperijos ir Vakarų, “Sovietų kareiviai pasi
duotų milijonais”. Čia prisimenama prezidento Lirreoln’o 
žodžiai, kad “galima kai kuriuos žmones apmulkinti da
linai, galima kai kuriuos apmulkinti pilnai, bet negalima 
apmulkinti visų žmonių visą laiką”. Jei Kremliaus rau
donieji carai būtų geriau susipažinę su Lincoln’o pata
rimu, nebūtų jie tiek brangaus laiko praleidę žmonėms 
mulkinti. Jie mulkino kitus, bet galop patys šusimulkino. 
Šiandien jie turi didžiausią pasaulyje kariuomenę, kuria 
negali pasitikėti. P. A.

Menininko J. Juodžio kūrinys “Moteris ant raudono žvėries”

me: šampano, konjako, degti
nės ar alaus. Užkandžiai prasi
deda nuo ikrų ir kitokių skanu
mynų. Aptarnavimas labai rū
pestingas ir mandagus. Keleivių 
pilnas lėktuvas. Kadangi Sirija 
turi labai artimus politikos ry
šius su rusais, tai kėleivrų-rusų 
lėktuvas pilnas.

Dabar jau nebehusileidžiame 
Erivane, kur pirmuoju skridi
mu (mane _• grąžino į Maskvą, 
kad susirasčiau deklaraciją) 
tiek mane, ten terorizavo, kodėl 
deklaracijos neturiu.

Lėktuvas dabar tūptelėjo gra
žioje Kipro saloje. Čia be‘ jokių 
kontrolių, be jokios baimės, vi
nis keleivius suleido į aerodro
mą, kur po poros.valandų grį
žom vėl į tą patį lėktuvą. Spėju, 
jog nusileidimas.buvo tam, kad 
-keleivius išlaipintų ir naujus 
paimtų, skrendančius į Da
maską. ,

Po poros valandų, lėktuvas 
nusileido Damasko aerodrome. 
Buvo labai didelis karštis, bet 
grynas ir sausas oras. Rusai ke
leiviai su ‘visomis šeimomis su
lipo j tą patį autobusą, kuris 
mus veža į miestą. Apsirūpinęs 
vietos pinigais, kur už dolerį 
gavau virš poros šimtų, užmoku 
už bilietą, ir šoferis sukraušto 
mano lagaminus. Buvau nuste
bintas, kad ir šoferis ir kažkoks 
“palydovas” su rusais kalba ru
siškai. Su kai kuriais, atrodė, jis 
jau net artimas pažįstamas, štai 
kur jų tikslai ir draugiški lai
mėjimai. Kaip vėliau teko patir
ti, čia daugelis jau kalba rusiš
kai, nes galvodami, kad esu ru
sas, praeiviai ir mane užkalbin
davo rusiškai.

Važiuojame per laukus, pasi

puošusius smėlio gūbreliais. Nu
sususios pa m ės pakelėse. Susi- 
t nkam su žmonėmis, keikian
čiais asiliukus. Kaip gi arabas 
gali apsieiti be asilo? Juodu gi
miningi! Kai jau pasiekiame 
Damasko priemiestį, klaiku da
rosi. Gatvelės ištisai, kaip akys 
užmato, skurdūs namukai, iš- 
trupėjusiomis sienomis, molio 
plūkti, o aplink juos pilna var
ganų' vaikų, ožkų; vištų’ ir net 
avinukų. Jei tarpe jų ’ir kelių 
aukštų namas, tai ir tas ištrupė
jusi omi s sienomis, apleistai,-kad 
net klaiku žiūrėti. Įvažiavus j 
vidurmiestį, vaizdas kiek , geres
nis, bet apsileidimas ir netvarka 
stojasi prieš turisto akis.

Autobusas sustoja ir šoferis’ 
nurodo viešbutį. Gražus šešia- 
aukštis .narnas, gerai prižiūrė
tas, bet jau aplinka — šaligatvis 
išardytas, skersai gatvę vyksta 
statyba, tad ir dulkių"bei triukš
mo netrūksta. Bet tai natūralu, 
ir dulkės kiek geriau, negu Los 
Angeles dūmai.

Damaskas — Sirijos sostinė 
taip Libano, Izraelio, Turkijos 
ir. Jordanijos. Daugiau kaip pus2 
penkto milijono gyventojų. Nuo 
jūros rytų Jink lyg pakopomis 
kyla aukštumos, kurios baigiasi 
neaukštu kalnagūbriu,, iš kurio 
išteka slėniu. Oronto upe. Di
džioji krašto dalis yra dykuma - 
tyruma. Per krašto rytinę dalį 
teka Eufratas, apie kurį dėl drė
kinimo ir žemumos tirštai apgy
venta. Temperatūra dienomis 
siekia apie 40° Celsijaus (virš 
100- F), bet vakarais atvėsta, 
ir reikia net megztinį užsidėti. 
Sako, žiemomis iškrenta net 
sniego, o temperatūra nukrenta 
iki nulio. Čia gyventojų daugu

ma musulmonai, mahometonai; 
krikščionių tik 14 proe., žydu 
1 prote., o ir be jų čia “biznis” 
aukščiausio laipsnio ir su dole
riais viskas labai pigu. Čia moks
las nemokamas ir privalomas, 
bet, nežiūrint to, dar yra beraš
čių. Apie pusė mokyklų yra pri
vačios. Damaske tik 1924 me- 
taįs įkurtas valstybinis univer
sitetas, su technikos fakultetu. 
Bekka, Selemie ir Aleppe mies
tuose žemės ūkiu institutai ir 
J919mąętąre įkuria arabų moks
lo* akademija.' ...

Apžiūrime miestą
...j ,. ’’ *_ J ' k k ’*

Po ^nervingos ir varginančios 
kelionės, gerai pailsėjęs, ara
biškus pusryčius užvalgius, iš
ėjai miesto apžiūrėti'. Nėra jis 
man nematytas’: kai 1972 m. ke
liavau ‘aplink pasauĘ, neaplen
kiau Damasko. Taigi, nesu čia 
naujokas. Dabar labai smalsu 
pamatyti, kiek tas miestas pasi
keitė’, ir gal į gerąją, ar į blo
gąją pusę?

Rytas labai gražus ir dar ne
karštas. Žengiu iš viešbučio ir 
pasitinka gaivus vėjelis. Žmonių 
(arabų) gatvės pilnos. Vieni jų 
dar su turbanais ir ilgais rūbais, 
kurie man primena vienuolius. 
Kiti apsTengę paprastai, bet vi
si su šiiurkomis; gal viehaš ki
tas turistas Su batais. Labai daug 
kareivių. Vieni iš jų su žaliomis, 
kiti su melsvomis beretėmis.

(Bus daugiau)

— Lešek Valensa reikalauja, 
kad oficialiai būtų leista Solida
rumo unijai legaliai veikti.

— Čikagos priemiesčių gyven
tojai turės mokėti didesnius 
mokesčius.

ANDRIUS NORIMAS

MIŠKE
R. Lfi-nės Kultūros tarybos skelbto 
konkurso premijuota novele.

(Tęsinys)
— Tėkra, tėkra, puonaiti... Aš atskėr nu 

žalčia... Vuo ėŠ kor ėsi, tamista? Mislijau, ka 
kuoks lenkelis būstą.. . Vuo ėš tuos skūruos dou- 
si buobai liekarstvu padarytei...

Kastantas lengviau atsiduso. Įsižiūrėjęs į gy
vatės nejudrumą, suprato ją nebegyvą fesaht.

— Ar daug gyvačių šitoj apylinkėj?
— Kas gal vėsas veltas apsakytei? Yr ne

maža. .. Bet nu anų mės muokam atsiginties už- 
kalbiejimais. ..

Kastantas nusijuokė. Suprato žmogų esant 
prietaringą. Žiūrėjo j žilaplaukį, aštrių bruožų 
išvagoto veido, žydraakį, įdegusį Žemaitį. Mėgo 
kalbėtis su paprastais žmonėmis, tai dabar vėl 
šnekos nepristigo.

— O kokie gi tie užkalbėjimai? Galite man 
pasakyti? Labai man įdomu.

— Kožna bestija tor savo užkalbiejimą, bet 
r u gyvates ėra daug visokių. Veins yr toks: Aš 
rinka nekalbu, tik nu gyvatės užkalbu. • -Kdr ein 
saule, nuer.uo er žvaigždės. Dievman padiek!

— Tai ir viskas?
— Vo kaipgi! Žinau ilgesnį, bet tamista ne

atsiminsi.

— Na, vistiek noriu išgirsti. Pasakyk!
Žmogus buvo linksmas, šnekus, tai netrukus, 

apvyniojęs gyvatę apie lazdą, pasidėjęs šalia, atsi
sėdo ant kupsto. Ėmė pasakoti, tik jau nebe taip 
žemaičiuodamas, kaip pradžioje. Matyti, paste
bėjo Kastantą atidžiai klausantį jo žemaičiavimo.

— Užlkalba į douną arba į medų šitaip: 
Ažužadu nu kirmėlės baltam arkliui. Nekenč tavė 
saulė, nekenč tave mėnuo, nekenč tave žvaigždės, 
nekenč tave dangs, nekenč tave žmuogs, nekenč 
tave pati, nekenč tave vaika, nekenč tave visa 
pamilija, ėr aš tave nekenč! Amen, amen, amėn!

— 0 kodėl tris kartus amen kartojama?
— Ka stėpriaus būt. .. Vo ar žiną, puonaiti, 

kaip darysi, jeigut gyvatė įkirs?
Kastantas nusijuokė.
— Bėgsiu pas daktarą!
— Vuo jeib daktars tuoli? Aš tomistai tuokia 

štuką pasakysiu: ant pirmo, tai arti ronos reik 
smarkei užveržt, ka putmenys nesikelt aukš- 
čiaus... Tada savo šlapumu nuplausi ėr aptversi. 
Vuo į aptvarus dėti supiaustytus ėr sumuštus 
uosio laps, tankiai juos sukeičiant. Arba nuods 
ištrauk švieži vestos ar ontės miesa... Da veins 
būds — tai sutrinst slieks pridiet. Kuožnam par 
mači j!

— Žinai, tamsta... Kuogi vardu?
— Anupras...
Žemaitis porą kartų lyg patvirtinimui pa

kratė smakra.
— Mane Kastantu vadina... Tai žinai, Anup

rai, aš esu iš kitų kraštų, kur prie Nemuno. Tai 
pas mus kitaip nuo gyvatės užkalba... Dabar, 
kai kalbam apie tas biaurybes, tai prisiminiau! 
Spjaudant į krosnies kampą, reikia pasakyti tris 
kartus: Saule, saule, upe, upe, tik tu, gyvate, 
skradžiai žemę! Dar vėl iš naujo.. . paskui dar 
trecią kartą.

Anupras klausėsi išsižiojęs, stengdamasis nė 
žodelio nepraleisti. Nuo burnos pravėrimo apie 
akių kampelius atsirado gausios raukšlės, tarsi 

..kokie voratinklio raštai, o burnoje^Kastantas pa
stebėjo kėlių dantų trūkumą bei judantį, drėgną 
liežuvį. Anupras ufsičiarupė tik Kastantui baigus 
užkalbėjimą.

— Kožna veita tor sava pasakyms... Vuo ėš 
kor būsiet?

— Iš Druskininkų. Tep gimiau, augau. Sa
kyk, Anuprai, ar šitas kalnas turi kokį vardą?

-r- Vuo kaipgis! Tas yr Naglio kalns. Naglys 
buvo žemaičių kuriigaikštiš, čia yr palaidots. Jo 
žmubndlė Brakšva ilga laistė ašaruom tą kalną 
ėr kapą. Vuo ant viršūnės pasodino septynias 
pušeles... Ali vargšelė nūsiskandin tame mažam 
ežėriuky.. i < ♦

Anupras parodė visiškai mažą ežerėlį,’ telk
šantį žemumoje. ,Tįk jis labiau panašus į nedidelę 
batą ar kūdrą apliftb plukdytis. •

— Vuo tamista, saka, ėš Droskininkų?
— Taip, tik ten retai būnu. Dabar Varšuvoj 

baigiau mokslus, tai ten gyvenu.
— 0... tai tamista muokslinčius!

— Ne, ne toks jau didelis mokslinčius, o tik 
mokiausi muzikos.

Anupras vėl išsižiojo.
— Vuo kap tata muzekos? Ar rėk muzekos 

mokyteis? Aš ėr be mokslo dainiuot muoku!
— Ar gali man padainuoti kokią dainelę?
— Vuo kokią tamista nuor?
— Kokią nors labai seną.
Anupras kiek pagalvojo, paskui neaukštu, 

kiek prikimusiu balsu uždainavo, tačiau nevisai 
žemaitiška tarme:

— Ant marių kranto, Palongos miestely, 
Kor gyven mūsų broliai žemaitehai, 
Yr aukštas kalnas, Birute vadintas. 
Žalioms pušelėms viršuj apsodintas.

Ten, toj laimingoj žemėj bočių mūsų. 
Kol buvom ponais ėr gudų ėr prūsų, 
Viežlyba, skaisti, kaip rožė ėr ilita, 
Kunigaikštienė gyveno Birute

Kastantas klausėsi, pirmą kartą girdėdamas 
paprastą, o kartu nuoširdžią, hūdnoką gaidą. Jį 
jaudino ne tik melodiją, kaip jam nežinomo poeto 
žodžiai, pasateojanHeji^pie nįaprastą mdle^pri
sirišimą senovės kunigaikštienei.

(Bus daugiau) ”
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Poetai apie tėvynės

Tel: 562-2727 arba 562-272§

Service 155-4504. P*®e W05I

Prieš audrą.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

tPfiCLALYBt: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2413 W. 71st St TaL 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lease/’,

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikot 
Medicinos direktorius

1933 5. Manheim Rd, Westchester, 11L 
VALANDOS: 3—8 darbo dienomis

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

tokiu adresu;
Naajiesoe, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

Drs LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLtS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2454 WEST 43rd STREET

Ofise tetefeoM: 774-28M,F LOK ii) A

Tautinio atgimime laikotarpio 
poetai Maironis ir Pranas Vai
čaitis rašė eilėraščius patrioti
niais motyvais. Jiems Lietuva 
buvo gražus ir mielas kraštas. 
Lietuva buvusi garsi, galinga ša. 
lis su garbinga praeitimi. Abu 
poetai ragino lietuvius didžiuo
tis savo kraštu ir priminė, kad 
visiems reikia kovoti už laisvę, 
kuri Lietuvai tikrai greitai ateis.

Gyvendamas ir studijuoda
mas Rusijoje, Pranas Vaičaitis 
parašė eilėraštį “Yra šalis”. Ta
me eilėraštyje jis aprašė tėvy
nės grožį ir ilgesį, kurį jis jautė 
svetimame krašte. Pirmoj eilėraš 
čio daly jis apibūdino Lietuvos 
žmones: jie yra paprasti, bet mei 
lūs ir vaišingi. Nors jie sunkiai 
dirbo, bet visada buvo giedrios 
nuotaikos. Jie nesiskundė savo 
sunkiu gyvenimu. Lietuvos mer 
gaitės labai gražios ir skaisčios. 
Jos myli savo darželius ir su dai
na augina gėles. Prisiminęs sa
vo tėvynės grožį, poetas prisipa
žįsta, kad vakarais negali už
migti, apie tai galvodamas:

Kaip upės vandens, mintys teka, 
Idėjos reiškiasi galvoj:
Gamta su tavim, rodos, šneka — 
Gražu, gražu mūs Lietuvoj...

žilėraščio pabaigoje poeto liū-

desys ir savojo krašto ilgesys 
dar labiau 
dinęs jis 
jausmus:
O tėviške!
Kurio taip netekau ūmai, — 
To neišreikš nė vienas raštas, 
Tai pasakys vieni jausmai!

Rima Polikaitytė; VI. kl.

išryškėja. Susigrau- 
šitaip išreiškia savo

koks mielas kraštas,

1

KNOW YOUR HEART
taką chirurgija.

St Petersburg, Fla. 337 If 
TeL (8132 321-4201

HELP WOUR HEART. FUND

Maironis savo patriotiniuose 
eilėraščiuose skatino tautiečius 
mylėti savo tėvynę, didžiuotis 
jos garbinga praeitimi, kovoti 
už tėvų žemę, kaip “bočiai” ko
vojo.

Silėraštį “Vakaras ant Ketu-i 
rių Kantonų ežero” Maironis pa-, 
rašė, būdamas Šveicarijoje. Nors' 
poetas buvo apsuptas gražia gam 
ta, bet prisiminė tik savo toli-j 
mąją tėvynę ir jos gamtos gro-j 
žį. Jo mintys skrido “padangių I 
keliais” į sesučių rūtų darželiusĮ 
ir prie plačiosios Dubysos, kur] 
prabėgo poeto brangiausi jau-1 
nystės metai.

Galima sakyti, kad tėvynė yra 
gražiausia ir mieliausia kiek
vienam protingam žmogui. Žmo
gus yra laimingiausias, gyven
damas savo šalyje.

Vida Brazaitytė, VI kl.
Iš “Aušros Spindulėlių”

; Pavergtoj Lietuvoj
. ■' - a

ŠVENČIONIŲ ARBATA
Švenčionių vaistžolių farma

cijos fabrikas buvo įsteigtas 
prieš šimtą metų. Ir jis tebevei
kia. Jis yra vienintelis “plačioje 
tėvynėje”, kuris gamina vaistin
gąsias arbatas, bei vaistinių au
galų rinkinius.

Gaminama iki 14 pavadinimų 
arbata — nervus raminti, vita
mininė, nuo kosulio ir kitos. Per
dirbami apie 90 pavadinimų 
vaistažolių. Pernai įmonė par
davė apie 500 tonų produkccijos.

Fabrikas ne tik perdirba vais- 
! tažolės, bet ir’rūpinasi jų rinki
mu, siekia, kad kuo daugiau gy
domųjų žolių, žiedų, lapų būtų 
surinkta Lietuvos laukuose.

Lietuvoje auga apie 570 au
galų, kuriuos mokslinė bei liau- 

j dies

kilę Telšių rajono Pavandenės 
taryb. ūkyje, Širvintų rajono 
Bagaslaviškio kolūkyje ir Tau
ragėje, kur sudegė paruošų mi
nisterijai priklausantis žolės mil
tų sandėlis. * ♦ *
AGR. JONO SANDCNO BYLA

S. Čyvas Valstiečių laikrašty
je sielvartauja, kad Vatikano 
radijas pranešė apie Bavarijoje 
kilusią protestų bangą dėl Jono 
Sadūno suėmimo ir nuteisimo 
Vilniuje.

Šia proga korespondenttas su
teikia šiek tiek žinių apie patį 
Joną Sadūną: gimęs 1935 metais, 
baigęs Lietuvos Žemės Ckio 
Akademiją, dirbo žemės ūkio 
ekonomikos mokslinio tyrimo 
instituto skaičiavimo centro vy
resniuoju inžinieriumi.

Vieną savaitę jis buvo laiko
mas psichiatrinėje ligoninėje. To 
reikalauja sovietinis baudžiama
sis kodeksas, kurio 86 straipsnio f 
antras punktas sako: ■

“Ekspertyzė būtina kaltina
mojo psichinei būklei nustatyti g 
tais atvejais, kai kvotėjui, tar- į 
dytojui, prokurorui ar "teismui ; 
kyla abejonės dėl kaltinamojo • 
pakaltinamumo...”

Remiantis LTSR Baudžiamo
jo kodekso 132 straipsnio II da
limi, Jonas Sadūnas buvo nuteis- ■ 
tas laisvės atėmimu. |

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI V. L. ’f"

Laikome avis, tačiau jų kirpi
mui neturime žirklių. Teko daug 
kur teirautis, bet pardavėjos tik 
pečiais trūkčiodavo. |

Nejaugi žirklės avims kirpti 
tokia deficitinė prekė? j

G. Mažutavičienė
Radviliškio rajonas

EUDEIKI
GAIDAS - DAIMID

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

s Aną .dieną mūsiškių bolše
vikų “Vilnis” pradėjo šlovinti 
Sibirą. Ji sako:

“Visi žino, kad Sibiras yra kul
tūriška šalis, kurioj gyvena mi
lijonai darbščių žmonių ir kad 
tarybinį Sibirą jokiu būdu ne- ■ 
galima lyginti su cariniu Sibiru ' 
ir jo katorgom”. j ■

Taip, jokiu būdu negalima Į 
lyginti. Bolševikų Sibiras jau 
nebe katorga, bet tikras praga
ras išsiųstiems ten žmonėms.

O kad Sibiras “kultūringas” 
— aš irgi sutinku. Ten yra iš-

i se ir tarybinuose ūkiuose kilę 39 grūsta tiek mokslininkų, profe- 
gaisrai padarė per 89 tūkstančius sionalų, rašytojų, kad sunku būt 
rublių -nuostolio. Gaisrai buvo juos ir suskaldyti.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telel. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

i

HELPYOUR HEART

VMė|* - Aldona Deetae 
Telefų 771-1543

Aedreustej perknustyow 
A tviiriy rfstvey. 

~ ANTANAS VILIMAS 
Tek 374-1332 arta 3744994

Ktadieh buo pirmadienio Od peck- 
tedienio 8:30 vxL viJtaro. 

Visos laido* ii WCEV stotie*.
banga 1400 AM

L^dimal — Pilna apdraadę 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charts 
ir VISA korteles.

R. iERRNAS. T«L 925-3G43

Stotie* WOPA - 1499 AM 
tnbMiuojatnbf $ mūšy studija* 

Marquette Park*,

medicina laiko vaistiniais.
* * #

KAIMO GAISRAI
Sietftet respublikos kolūkiuo-

1
PERKRAUSTYMAl

K

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Laidotuvių Direktoriai

A. A. JOSEPHINE MANKUS TeL RE 7-1213

Illinois

— .....  1 ..-u —"" . .....—
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Rožės sužydėjo, jų nebematai.
Su dideliu skausmu mane palikai.
Atsimindama Tave iš visos širdies, 
Gėtėmis puošiu tavo kapą, iki pat mirties

J 
I

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

•i

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue K

Cicero, HL 60650
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA Aikštes automobiliams pastatyti

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 4348 So. California Avenue

RATDUO ifclMOS VALANDOS
r-
leittdienUlf fr rekmilienitlr

7159 Se. MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO, IL 40429

Lietuvos Aidai”
KAI* BRAZDilONYTt

PTV9TMM, redė|«

ii WTIS ttotiea. 1110 AM bsnsa.

2444 W. 71rt StreM

Ckicaca, UMunoa 40629 
TataL 778-4374

Tel. — 523-3572

•OME CHICAGO MOTOR CLUB TTF3 OM

EXPRESSWAY DRMffr
mirtis 
uošvę,

Jau suėjo vieneri metai, kai staigi ir netikėta 
atskyrė iš mūsų tarpo mylimą ir brangią mamą, 
močiutę ir promočiutę, kurios netekome 1982 m. liepos 13 d.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekada negalėsime 
užmiršti. Ji amžinai bus gyva mūsų mintyse ir širdyse. 
Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę.

Minint šią liūdną ir skausmingą sukaktį, už jos sielą 
šv. Mišios bus atnašaujamos trečiadienį, liepoš 13 d., 8 vai. 
ryto šv. Jurgio bažnyčioje; šeštadienį, liepos 16 d., 8 vai. 
ryto, Tėvų Jėzuitų koplyčioje, ir sekmadienį, liepos 31 
7 vai. ryto švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje.

d

Maloniai prašome visus gimines, draugus ir pažįsta
mus prisiminti a.a. Josephinę savo maldose.

Nuliūdę:
duktė, sūnus, marti, žentas, anūkai, proanūkai

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

2424 West 69th Street

VAS AITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003

i
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PABALTIJO ISTORIKAI
kaip begintklės valdybės 

užgrobiamos, šios
yraEolšev'ko garbės žodis ir 

Baltijos pavyzdys

Suomių istoriko Seppo Mylly. 
niemi knygos “Die baltische Kni
se 1938-1941” recenzijoje, kurią 
išspausdino vokiečių laikrašti. 
Frankfurter Allgemeine Zeit- 
ūng, Enno v. Loewenstern pri
mena, kad Baltijos valstybių kri
zės metu Stalinas davė Latvi
jos užsienio reikalų ministruit 
“bolševiko garbės žodi”, kad 
Sov. Sąjunga nesikiš į Latvijos 
vidaus reikalus. , ?.

Knygą išleido Deutsche Ver- 
langs Anstalt, Stuttgart. Kas 
joje parašyta žinos tie, kurie 
knygą perskaitys. Bet knyges 
recenzentas, sako, kad faktinai 
yra 'netiesa, kad “sovietai įžy
giuos rytoj”. Jie tą daro palaips
niui ir tiktai su tokiomis valsty
bėmis, kurios nesugeba apsigin
ei. Tam yra geras pavyzdys — 
Baltijos valstybės.

Enno v. Loewenstern sako, kad 
Baltijos jūroje su povandeniniais 
laivais kartais prasideda dideli 
dalykai. Keturiolika dienų po 
Vokiečių invazijos Lenkijoje, 
Lenkijos povandeninis laivas 
“Orzel” atplaukė į Taliną, o nak
tį į rugsėjo 17, 1939 m., pabėgo 
iš Estijos sostinės uosto. Po to 
Sovietų ministras pirmininkas 
ir užs. reik, ministras Molotovas 
rugsėjo 19 d. pasakė Estijos pa
siuntiniui Maskvoje: “kadangi 
Estijos vyriausybė negali garan
tuoti savo teritorinių vandenų 
liręutralumo, Sovietų Sąjungos 
Baltijos laivynas pasiims jų ap
saugą”.
' Tai buvo pirmas oficialus žen
klas, kad Baltijos valstybių li
kimas yra nuspręstas. Rugpjū
čio 23 d,; pasirašant Hitlerio-Sta- 
lino paktą, slaptame priede Bal
tijos respublikos buvo parduo. 
tos Sov. Sąjungai. 1940 m. birže
lio-liepos mėnesiais vyko Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos respu
blikų įjungimas į Scv. Sąjungą, 
kas dabar, po 43 metų, buvo 
priminta prezidento Reagano de
klaracijoje, kad tas, kas įvyko 
buvo neteisėta ir JAV to pri- čia senivės lietuvius. Juose dės- joms greit susveikti. 
jungimo nepripažins.

■‘Visa eiga yra geras pavyzdys,

I vusi lietuvių ir slavų sandrauga 
į suvaidino teigi mą v-idmenį,’gi

nant i Rytų Europą nuo kryžiuo- 
recenzijos čių ve:žimosi iš vakarų ir nuo 

autorius, trumpai bet aiškiai ap- mongolų-totorių iš rytų.
rašė vi>ą Baltijos valstybių kri- Į Prof. V. Pašuta stengėsi Lie- 
zės istoriją. j tuvos isto: iją padaryti reikšmin-

Apie šią knygą plačiau para- ga Europos istorijos dalimi, 
šė Arthur Heimann Vak. Vo
kietijos Lietuvių Kultūros In
stituto leidinyje Nr. 4. Lam
pe: thei m 1983 m.

Apie D.L.K. Algirdą jis para
šė straipsnį ' Encyclopedia Bri
tanija”.

Būdamas mūsų kaimynų baLj Būdamas mūsų kaimynų bal-
... . . . r d.- , i tarusiu kilmės, V. Pašuta daug

I pasidarbavo Lietuvos garbingai 
d. b.

(E. L.)
Birželio 10 <1. Maskvoje mirė 

prof. Vladimiras Pašuta, TSRS 
Mokslų Akademijos korespon-J 
dentas, žymiausias sovietų is-’ 
tor'ikas, tyrinėji Rytų Euro.1 
pos. o ypač Lietuvos praeitį.

Gimęs 1928 m. balandžio 19 
d., V. Pašuta 1941 metais baigė 
Leningrado universitetą ir 1959 
m. tame pat universitete gavo 
istorijos doktoratą, parašęs di
sertaciją “Lietuvos valstybės su
sidarymas” i

Jis paveldėjo susidomėjimą’ 
Lietuvos praeitimi iš savo pro-' 
fesoriaus V. N. Pičetos, kuris 
specializavosi Lietuvos žemės 
ūkio istorijoje. To profesoriaus f 
tyrinėjimu įtaką galima paste-1 
bėti V. Pašutos ankstyviausia-1 
me <
tas 1947 m. Ten jis analizavo Lie 
tuvos žemės ūki ir techniką vi
duramžiuose. ’ Į

Didžioji dalis jo darbų buvo 
paskelbta, aišku, rusų kalba.' 
Bet lietuviams jis yra žinomas iš 
jo knygų, kurios buvo išverstos 
i lietuvių kalbą: “Gedimino laiš
kai” (1966 m.) ir “Lietuvos vals
tybės sudarymas”. (1917).

praeičiai iškelti.

NAŠLIU, NAŠLIUKIŲ IR 
PAVIENIŲ KLUBAS

Chicagos Liet. Našlių-našliu- 
kių ir pavienių klubo metinis 
piknikas įvyks sekmadieni, lie
pos (July) 17 Vyčių salėje, 47th 

(ir Campbell gatvės. Pradžia — 
į 12 v. dienos. Bus linksma mu- 
| zika, skanus namie gaminti vai- j 

giai ir geri gėrimai. Taip pat 
bus ir gausi dovanų loterija.

Prašome visus gausiai atsilan- ( 
kyti Klubo Valdyba

iV. Pasutos ankstyviausia- ~ . • -- . •• i
darbe, kuris buvo paskelb- SUValKlCClŲ DraUgl]3j 
Q47 rw Ton iio onalivovn T.i^ _

•

MmmL imi — Pardavimai 
RIAL ĮSTATE FOR SALI

Namai, imi — Pardavimai J 
RIAL ISTATI FOR SALI,

BUTŲ NUOMAVIMAS
* NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

P NOTARIATAS • VERTIMAI.

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS p *•

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, DL Tel 847-774?

banketui, kuris įvyks rugsėjo 
17 dieną, 1983 metais Vyčių sa
lėje. Bilietai jau yra platina
mi. Norint juos įsigyti, prašom 
skambinti šiais telefonais: 737- 
2684, arba 847-2879.

Sekantis nariu -susirinkimas - l
įvyks rugpiūčio 26 dieną.

Eugenija Strungys
Chicagos Lietuvių Suvalkiečių j 

Draugijos pusmetinis narių susi- Į 
rinklias įvyko gegužės 27 d. Vy- j 
čių salėje. Pirmininkas Leonas- 
Vasiliavas atidarė susirinkimą, ’ 
pasveikino visus atsilankiusius j 
narius, nes jų buvo nemažas: 
būrys.

Nutarimų raštininkė Eugeni-] vadovybė _ <įir. Andrius Šmi- 
Lietuvos istorikai, gyveną'.: ja Strungys peiskaitė praeitų; įag, kuratorijos pirm, tėvas Al-

— Vasario 16-tos Gimnazijos

išeivijoje, susidomėjo V. Pašų-! metų nutarimų protokolą, kuris( fonsas Bernatonis ir ižd. Jonas 
tos raštais po 1959 metų,.kai bu-’ buvo priimtas be pataisų.
vo paskelbtas jo diseracinis dar- j

.. . Valiūnas, lankantis Chicagoje
vo paskelbtas jo diseracinis dar-’ Tėvu, dienos proga valdyba Lietuvių Dienų proga, susitiko 
bas “Lietuvos valstybės susida-j pasveikino visus tėvus, linkėda-jsu g^LFo pirm. Marija Rudie- 
rymas” rusų kalba. Tada išeivi- j ma ją maloniai praleisti kartu 
jos spaudoje pasirodė istorikų su yisa šeima. ,

Toliau pirmininkas pastebėjo, Gimnazijos išlaikymo svarbes- 
kad birželio ir liepos mėnesiais. njais reikalais.
bus atostogos, kurias palinkėjo- 
maloniai praleisti.

Buvo pranešta, kad serga 
Marta Jurkšaitis ir Julia Rama
nauskas. Valdyba palinkėjo

J. Damausko, J. Jakšto, K. Avi
žonio ir M. Gimbutienės atsilie
pimai. ; .

Kiti jo veikalai, parašyti ru
sų kalba — “Gąličo-Volynės Ru
sios istorijos apybraižos” ir.“Po
meranija” ’—taip pat dalinai lie-

ne ir bendrame posėdyje su 
B'ALFo Centro valdyba pasitarė

tomą pažiūra, kad Lietuvos Di- j Suvalkiečių Draugija jau ruo- 
džiojoje Kunaįgaikštijore gyva- šiasi 45-kių metų jubiliejiniam

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS
’ < f r.

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir ifepausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai).''

664 psl., vardynas. ■ ?
Minkšti viršeliai. Kaina 515.

Persiuntimas — SI.
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

■ - ■ -f - , , ____ ■ ■ ■ , ... ------------ ... _ ______________

‘ 1 *■" X1 1 1 1— —'•—' • .r * i1

, --- ■---- .-----------  _i----------------------------------------------------------------------------------- -------------- -------- i- - —

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS.
N E RIKLAUSOMYBĖS

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

KAINA — $17. (Persiuntimui "pridėti $1)' 
Siųsti čekį: -—•fv

Naujienos, 1739 S. Halsted St
Chicago, IL 60608

MSI

turi pranešti kelis svarbius da
lykus Izraeliui, kuriuos jam te
ko patirti Maskvoje. Jis atsisakė 
skelbti bet kokius paaiškinimus, i 
bet tiktai pastebėjo, kad pati 
Izraelio vyriausybė tai sužinos.

Izraelis labai nepatenkintas, 
kad Andropovas sustabdė leidi
mus Rusijos žydams emigruoti

— Libano šiaurėje Sirijos mi- 
litarinė policija suėmė kelis 
šimtus Arafato šalininkų.

— Sekr. Weinbergeris skren
da į Pekiną, kad galėtų susitart 
su Kinija ginklų pardavimo rei-‘ 
kalu. Kiniečiams reikalingi grei-' 
tieji Amerikos lėktuvai, arti- 1

KANCLERIS HELMUT KOHL 
SKRIS Į IZRAELĮ

L’.BONA, V. Vokietiją.-— Kanc
leris Helmut Kohl, grįžęs iš pa- 

jsitarimų su Andropovu, užsienio 
reikalų ministerį išleido į Wash- 

.ingtoną, o pats pranešė, kad ke- 
'turioms dienoms jis skrenda į
- Izraelį. - • ,

Kohl yra įsitikinęs,' kad jis liuoti.j

i
— Sekmadienį imperatorius} 

Hirohito oficialia vakariene su-Į 
tik atvykusį Pakistano diktato
rių Zia, o- lapkričio mėnesį su
tiks prezidentą Reaganą.

— Hirohito išvaldė Japoniją 
57 metus.

YISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA " 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.

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

2 butų medinis

2 mieg. 
Garažas. 
Francis-

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

ŠIMAITIS REALTY

kyklų. Brighton Parke. $35,000. Ma-

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St.

Tel: 436-7878

REPAIRS — IN GENERAL 
įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys 

Tel. 585-6624

Nuomos
RENTING IN GENERAL

— Šią savaitę smarkiai paki- IŠNUOMOJAMI 2 butai: vienas 
lo Jangcės upės vanduo, Wuhan 6 kambarių su krosnimi ir šal-: 
provinciją , apsėmė. Kinijos vy- dytuvu, o antras.— 2 miegami 
riaušybė organizuoja : 
kylantiems vandenims kontro- vu- Abu naujai remontuoti.

f '—L
ELEKTROS ĮRENGIMAI 

PATAISYMAI
Turiu Chicagns miesto leMRvuj, 

Dirbu ir užmiesčiuose, grolr, 
gersntuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTll 

4514 S. Talman Avo.
Tol. 927-3559

D t M E S I/O 
62-M METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI- 
Tiktai $120 pusmečiui automobili* 
Liability apdraudimai 

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

4645 So. ASHLAND AVI.
TeL 523-8775 f

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-171-

žmones su baldais, krosnimi ir šaldytu- 

S250 to $500 WEEKLY PAYCHEKS
(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
J; KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

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

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS 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

18-toj apylinkėj. 
Skambinti 927-2748

BRIDGEPORTĘ, prie 34-tos ir; 
Lituanikos, naujai atremontuo-' 

I* 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 ŠULO 
paruoštą — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
išleista knyga m legališkomif 
formomiA

Knyga su formomis gauna, 
m Naujienų administracijoje

“LIUCIJA”
Miko Sileikio 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 85.
Gaunama “Naujienose” ir pai 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago. IL 60629.

KILLS 
FLEAS,TICKS!

. — Naujienos, Chicago, 8, I1L Wednesday, July 13, 1983

Laikrodžiai tr braagesyMa 
Pardavimu b Taisymai 
UU Wwf Straa? 
T»L EKpuMtc 7-1M1 

—i——————

Siuntimai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P.; NEDAS, 4059 Archer, Avenu®, 

Chicago, III. 60631 T»I. YA 7-5910

■ —' —... '• j j

Netary Public 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. AUpIawood, TeL 254-7454 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pi** 

žymai ir kitokie blankaL

Homeowners Insurance 
Good service/Good price 

F- Zapolii, Agent 
3208/2 W. 95th St

Everg. Park, III. (ZZT 
60642 - 424-8654 a

Advokatas
i GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nuo 
; 9 vai ryto iki 6 vai vakaro.
, šeštai: nuo 9 vaL r. iki 12 vai. d.

Ii pagal susitarimą. ,
I ' TeL 776-5162

1649 West 63rd Street 
Chicago, UI 60629

advokatų draugu  a
V. BYLAITIS

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

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

€606 S. Kedzia Ava.
Chicago, UI. 60629

Tel: 778-8000

PIRKITE JAV TAUPYMO tfONVS


