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TAI INF NEPAVYKO PAGROBTI LEKTUV
JAV NUBRAUKS SUVARŽYMUS, 

JEI GENEROLAI PALEIS KALINIUS
PREZIDENTAS PRANEŠĖ LENKŲ ATSTOVUI IR PATARĖ 
GENEROLAMS PALEISTI KALĖJIME LAIKOMUS LENKUS

WASHINGTON, D.C. — Pre- ?
zidentas R. Reaganas pasidžiau
gė žinia, kad dabartiniai Lenki
jos valdovai prižadėjo panai
kinti karo stovio metu paskelb
tus įstatymus.

Prezidentas savo ruožtu pri
žadėjo panaikinti prekybos ir 
finansinius suvaržymus Lenki
jai, kai generolai paleis iš kalė
jimų be reikalo laikomus žmo
nes. Jeigu generolai paleis iš ka
lėjimų nuteistuosius lenkus 
anksčiau, tai rir prezidentas 
ąhksčiau panaikins suvaržymus.

Šias mintis prezidentas antra
dienį pranešė spaudos atsto
vams, bet jis pasirūpino, kad 
atsakingi pareigūnai informuo
tų lenkų ambasados reikalų ve
dėją Zdzislaw Ludvičaką, kad 
jis- praneštų Lenkijos genero
lams. > .

Lengvatas paskelbs ir visas 
« Vakaru pasaulis

Prezidentas žinojo, kad Ame
rikos spauda ir radijas paskelbs 
jo pareiškimus, b jie tuojau pa; 
sieks Lenkiją, bet prezidentas J 
rado reikalo.; irifbniąųoti lenkų gumt^^i^^^omis ■ stu- 
ambasad^- mkialiį'V^d^. ‘

Prezidentas pridėjo, .kati len
kų yyrjausybei - ėkonbiįiin^ 
lengvatas■ skelbs' ne tilttaį’Ąįbe- 
fikay liet ir . visos Vakartį. Euin- 
pos ‘ demokratinės- valstybės. 
Niekas nenori lenkų tautai, šunį 
kinti gyvenimo, bet niekas neis 
lenkams į pagalbą, -kada patys 
generolai, b e n dradarbiaudami 
sii rusais, persekios lenkusrir su
varžys. įLęnk'joje pagrindines 
žmogaus teises.

Dabartinė Lenkija skolinga 
Vakarų valstybėms 26 bilijonus 
dolerių. Daugiausia ji yra sko
linga Vak. Vokietijai už naujas 
mašinas, kurias išsivežė rusai. 
11 bilijonų dolerių lenkai sko
lingi Vakarų vyriausybėms. 
JAV vyriausybei jie skolingi 
2 bilijonus dolerių. Sankcijos 
prieš Lenkiją buvo paskelbtos, 
kai Jaruzelskis paskelbė karo 
stovį.

— Buv. prezidento Carterio 
spaudos atstovas Jody Powell 
paruošė straipsnį apie išvogimą 
Carterio dokumentų. Straipsnis 
atkreipė Baltųjų Rūmų dėmesį 
irprasidėjo klausinėjimai.

----- i-------------
— Pašto reikalų pakomitetis 

svarsto apie netvarką kai ku
riuose centruose, kur samdomi 
darbams neraštingi tarnautojai. 
r— _----- . . ------------ -

KALENDORfiLIS

Liepos 14: Bonaventūra, Vi
dutis, Gardievaitįs, Sūnmylė, 
Dzin gū n ė, Miglovara. J

Saulė teka 5:26, leidžiasi 8:24.
i Oras šiltas.

ČILĖJE SUĖMĖ 500 
DEMONSTRANTŲ

SANTIAGO, .Čilė.— Prieš tris 
mėnesius prasidėjo Čilėje protes- 
tai, reikalaujant didesnio atly
ginimo, pagrindinių žmogaus 
teisių, o antradienį -vykusi de
monstracija reikalavo baigti ka
rių primestą vyriausybę krašto 
gyventojams.

< • - J

Unijų vadovybė, nekreipdama 
dėmesio į prezidento Augusto 
Pinochėt nutarimą neleisti jo
kių demonstracijų, pranešė, kad 
jos ruošiama demonstracija bus 
didesnė už visas iki šio meto bu
vusias demonstracijas.

Didelė studentų ir darbininkų 
minia pradėjo atskiras demonst
racijas Čilės sostinėje.
suėmė 500 demonstrantų, j 
laiko uždaroje aikštėje ir lau 
kia vyriausybės nutarimo, 
su jais daryti.

Kariai lazdomis mušė
> demonstrantus

Gerai apsišarvavę kareiviai 
PEKINE BRITAI DVI DIENAS TARSIS 

DĖL H0NG KONGO LIKIMO
, ... _- . -ij- f— -T s '

BAIGIASI BRITŲ IRČKINIJOS VALDŽIOS A 
bėgti^^-^^^-Aj .^^j^lJJW'^USrrARIMAS HONG KONGO REIKALU

TEKIN.AS, Kinija. — Trečia- 
deinogsfr^c30s ppvj^1 dienį Pekine prasidėjo pasitari- 

mai dėl tolimesnio Hong Kongo 
timi jofbendradarbiai Jaii?pra--]ikhno Ik; 1987 melu britai dar 
dėjo^otfTdK^į^tpš: po-- tebevaWys „o Kongą) bet kai 
litd^osrnaūcla. įgri- pasjįjajgs gonto metų sutartis,
so prezidento -pą^yinaL Jis dabartinė Kinijos vyriausybė 
valdo kraštą ištisą dšimtmeti, pmoro K
bet pajėgia įvykdyti > jokią pa-, Visa tai bel Kini.
gerinimu; Kami norėttĮ, tad ge- .Qs iausvbė nenori, kad 1987 
nerolas Pinoehet graerau per- js mltrauktu visus
duotu vvnausv’bę cmhams. r. . .* - ■< . ; finansinius, mokslinius ir pre-

kybos santykius. Kinijos vyriau
sybė pratęs visos eilės 

. įsteigtų įstaigų tolimesnį 
vimą ir vedamą prekybą.

Pekine einantieji britų 
niečių pasitarimai Hong Kongo 
reikalu yra slapti. Kas tuose pa
sitarimuose aptariama ir nuta
riama. neskelbiama spaudoje.

duotu vyriausybę civiliams.

— Rumunijos prezidentas 
Ceausescu švedų žurnalistams 
pareiškė, kad neseniai įvykusie- 
ji Varšuvos pakto kariuomenių 
manevrai buvo nereikalingas jė
gos rodymas ir Sovietai turėtų 
palikti Afganistaną ir leisti jam 
pačiam išsispręsti savo vidaus 
problemas.

Buvęs sekr. A. Haig aiškina 
apie darbą Baltuose Rū- 

muo prie prezidento
R. N i tono.

cine eina derybos dėl Hong Kongo, kurio suverenines teises 198/ nr 
.pere’s Kinijai. Pekinas nori, kad nebūtų ekonominių pakaitų.

<v>

britų i 
gyva-

JAPONAI GYNYBOS IŠLAI
DAS PADIDINS 6.9%

TOKIJO. — Japonijos naujoji 
vyriausybė yra pasiryžusi padi
dinti Japonijos gynybos išlaidas 
6.9%, bet amerikiečiai nepaten
kinti šitokiais nutarimais.

Amerikiečiai tvirtina, kad So
vietų Sąjunga ivleidžia žymiai 
didesnes sumas krašto apsaugos 
reikalams, todėl ir japonai turė
tų į lai atkreipti dėmesį. Japo
nai turi gerus lėktuvus, kuria’s 
gali apsiginti nuo Sovietų lektu- 

WASHINGTON. — Amerikos 
ir Sovietų apsiginklavimo ir 
ginklų apribojimo abiejų Šalių 
komisijų pokalbiuose, kur buvo 
iškilęs pasiūlymas, kad abi ša
lys gali turėti po 1,100 daugia
galvių atominių raketų ir bom- 

vų, liet amerikiečiams labiausiai t bonešių, rusai pareikalavo, kad
rūpi Japonijos šiaurėje esančios 
didelės jūros, kurių vandenimis 
laisvai plaukioja Sovietų laivai.

Ateinantiems metams japonų 
kariuomenės vadovybė planavo 
7.3% pakelti karo medžiagos 
ganiyl>ą, bet amerikiečiai sako, 
kad ir tai yra labai mažas pa- 
kėlimas.

— Trečiadienį aukso uncija 
kainavo $437.

SIRUA NUTARĖ ATSI
KRATYTI ARAFATO

BEIRUTAS.— Libane danyra 
didokas skaičius palestiniečių, 
bet pats Arafatas jau yra visiš
kai bejėgis. Sirijoj Arafatas įsa
kinėjo palestiniečiams, ką jie 
turi daryti ir ko nedaryti, bet 
dabar ir tai baigėsi. Jeigu dar 
buvo didokas jo šalininkų skai
čius, jau dabar jie visais gali
mais keliais traukia namo. Siri
jos vyriausybė sutinka išleisti 
kiekvieną palestinietį, kinis nu
rodytoje vietoje atiduoda gink
lą. Iš Libano ir iš Sirijos jie kas
dien važiuoja dešimtimis.

Buvę palestiniečių divizijų ir 
batalionų vadai su Arafatu ne
nori susitarti ir kalbėtis. Arafa
tas pabaigė savo karjerą labai 
prastai. Jis būtų buvęs gerbia
mas, jeigu būtų pats pasitrau
kęs atsargon.

SOVIETŲ GINKLAI KELIA 
AMERIKAI RŪPESČIO

nebūtų j tų skaičių įskaityta da
bar jų turimos ilgų distancijų 
raketos, kurios pavojingos ir ga
na tolimiems kraštams.

Atrodo, kad toks Sovietų užsi
spyrimas Amerikai sudaro daug 
neaiškumų.

— Čado prezidento Hissene 
Habre kariuomenės daliniai at
siėmė iš sukilėlių jų užimtą Abe- 
čės miestą.

. Wy 3wo -.;. < *•»<•

15,000 KARIŲ NAIKINA 
MAOISTUS

LIMA. — Peru Respublikos^ 
vyriausybė nutarė suorganizuoti,. 
15,000 kareivių ir rengiasi pa
siųsti juos į Ajakučio sritį, kįid. 
pavaikščiotų “žvilgančio tako” 
keliais ir išiįaj$rifiĮgrupės, 
teroristus, gy\^ioįąąii$. jau įky-‘ 
rojusius “syjet^ lyginjbjus?.

J., •/’=- J %.•£’.* 
Vyriausybė v . keliais į atvejais!

-i i • ♦ * *bandė likviduoti šiuos’ niaoištus 
komunistu^'Jie dažniausiai vei
kia naktimis. . Jų filosofiją rir 
žiaurus elgesys su kalnų gyven
tojais tiek įkyrėjo visiems, kad 
vyriausybė ėmėsi priemonių juos 
likviduoti. Prezidentas Fernan
do Belaunde Terry antradienį 
pareikalavo, kad būtų atgaivin
ta mirties. bausmė, kuri būtų 
ypač panaudota prieš žiaurius 
šios grupuotės teroristus.

SUSISIEKIMO SATELITAS 
PAKLYDO

Trijų mėnesių lyrinėjimo da
viniais remiantis, pasirodė, kad 
taip vadinamas “Communica
tion Satellite’', kuris kainavo 
100 milijonų dolerių, iškrypo iš 
savo orbitos. To viso priežastb ’ buvo įvestas į skirtą jo orbitą.

S’??*

žMMgm^g
.<• z.v.wX'Sll •.« z J «*.•

Nauji lėktuvai naudoja plentus pakilimui ir nusileidimui, šalia kelių įren
giami aerodromai lėktuvams pataisyti ir aptarnauti.

VIENĄ, NORĖJUSĮ PABĖGTI, ĮGULA 
IR KELEIVIAI NUŽUDĖ

ANTRĄJĮ PAS1KĖSINTOJĄ PAGROBTI LĖKTUVĄ SUN
KIAI SUŽALOJO, — SKELBIA “TASS” AGENTŪRA

MASKVA, Rusija. — Du lėk
tuvų grobikai bandė pagrobti 
Sovietų keleivinį lėktuvą, skren
dantį iš Maskvos į Taliną, bet 
įgula ir keleiviai suvaldė grobi
kus, — vakar paskelbė Sovietų 
agentūra “Tass”.

Į keleivinį lėktuvą, skridusį iš 
Maskvos į Taliną, įlipo du kelei
viai. Niekam nekilo jokio įtari
mo, bet kai lėktuvas artėjo prie 
Talino, tai vienas keleivis parei
kalavo, kad lėktuvo kapitonas jį 
išvežtų iš Sovietų Sąjungos.

Lėktuve tuojau kilo maišatis. 
Lėktuvo įgula ir arčiau buvu
sieji keleiviai užpuolė vieną 
lėktuvo grobiką ir jį nužudė vie
toje. Antras pasikėsintojas, pa
matęs. kad puola jojo draugą, 
bandė eiti jam į pagalbą, bet ne
pajėgė. Jis taip pat buvo užpul
tas ir smarkiai sužalotas.

“Tass” nepaskelbė,. kada įvy
ko bandymas pabėgti į užsienį 

Asvvicriniu -Kkhivu,,bet pastebė-

POKALBIAI SU MOTERI
MIS IŠVOGTI

LOS ANGELES, Cal. — Ad
vokatas Robert A.. Steinbėrg 
tvirtina, kad visi jo turėti poli
tikų pokalbiai, įrašyti į magne
tofonines juosteles ir nufilmuo
ti, yra išvogti. Jis tas juosteles 
ir pokalbius yra matęs ir girdė
jęs, bet šiandien tų juostelių 
pas jį jau nėra.
Pakomitečio pirmininkas, Kon

greso atstovas Albosta pareiškė, 
kad pokalbiai su moterimis ne
turi jokios svarbos. Dėl jų ne
verta bereikalingai laiko leisti.

Jeigu buvo įvelta moteris, ku
ri turėjo lytinius santykiavimus 
su kai kuriais pareigūnais, tai 
nereiški, kad jau išvogtos 
krašto apsaugos paslaptys.

PENTAGONAS SUSIRŪPINĘS 
PINIGŲ ŠVAISTYMU .

r ‘WASHINGTON; DC. — Pen
tagono aukšti kariškiai numato 
skubiai pradėti tikrinti, kodėl 
kariškų lėktuvų atsarginių mo

torų dalių kontraktoriams per
nelyg brangiai mokama.

*s Gynybos sekretoriaus padėjė
jas- Paul Thayer pareiškė, kad 
tokie Pėntagono pareigūnai, kur 
Eterinis įvelti į lokį nenormalų 
pinigų švaistymą; bus tuojau iš 
įfti^ęigų atleisti.
C .Bemiantis paskutiniais Air 
Force štsšrgmiū dalių tikrinimo 

’ daviniais, matoma, kad tų dalių 
gaminimas atsilikęs net 4-riais 
bilijonais dolerių.

Patikrinus laivyno ir oro pa 
jėgų .15,000 atsarginių dalių, 
pasirodo, kad tų dalių kainos 
nuo 1980 melų pakilo 50%. 
4,000 tokių dalių kainos nuo 
1980 ligi 1982 melų pašoko net 
ligi 500%.

mi laikoma nevvkes alvvos tan- fe C fe'
ko įruošimas, dėl ko satelito no
sis iškrypo iš reikiamos padėties.

— Amerikos vyriausybė nesi
domi japonų mokyklose pada- 

Be to, to. satelito išstūmimas į' ryta pažanga, nes jos neprilygs-
erdvę sušlul/avo, nes satelitas 
atsidūrė nel/9.0M mylių žemiau 
numatytos aukštumos. Vis dėl
to po kurio laiko tas satelitas 

jo, kad pasikėsinimas įvyko bir
želio pradžioje. Nepasakyta, ku
rioje vietoje lėktuvu pabėgti 
norėjusieji pareikalavo, kad juos 
išvežtų iš Sovietų Sąjungos. 
‘Tass” nepraneša užmuštojo ar 
sužalotojo keleivių pavardžių.

‘‘Tass” tvirtina, kad abu ke
leiviai, norėjusieji išvykti į už
sienį, grasino išsprogdinti lėk
tuvą, bet jie neturėjo progos tai 
padaryti. Sovietų valdžia skel
bia, kad pas juos keleiviai ne
bando pagrobti lėktuvų. Jie ban
do. tik Sovietų valdžia bandy
mus slepia. Bet j'e išeis viešu
mon.

— Mozambike Pietų Afrikos 
remiamų partizanų veikla vis 
stiprėja. Dabar jie jau pradėjo 
puolimus turtingose krašto šiau
rės Nampulos ir Zambezijcs 
provincijose, kurios pasižymi 
žemės ūkio produktų eksportais.

ta amerikiečiu mokvkloms. 
*■ f

Prcz. Reaganas antradienį 
Baltuose Rūmuose tarėsi su Se
nato ir Atstovu Rūmu vadais, a *



Pasisako aštuntokai

Rea<! 'abef fallow 
difecrtons.
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Fcr constipation relief tomorrow 
reach for EX-LAX tonight.

Ex-Lax helps restore your system's own natural 
rhythmovemight. Gently Dependably. Try it Tonight. 
You'll like the relief in the morning. _ 
CNxolared or pilk, Ex,-Lax is ĮSUK
"The Overnight Wonder?

Great 
America!

Dream
Machine

JAUNIMUI
Šimtai vėliavų ir jaunuomenės grotos,

wcMwr/wi ww-m-tt:
AtaM tws
MM* WM&1 f*»
U9MMW. SPom*E
*• «mb m msM a

jular dream by joining th* Payroll 
laving* Han where yon work, « the 
jfeWkw-Month plan where you Sink.

IWdrt ytm know i< yonf 
i»e»cn <ul be a reality.

MŪSŲ PIRMTAKAMS
Mes nulenkiant galvas prieš senąją kartą, 
Pirmtakus mūsų tėvų!! h n į « ■••> 
Tiek kurta, statyta — ne veltui gyventa;
Dėl šviesesnio rytojaus vaikų!

Su parašų milijonais jie gynė:
— kitus milijonus sukėlė.

Jie savo tėvynei aukojo!!!
Mums ištiesė ranką — Laisvės Varpas mus kėlė, 
Bet kas jiems už tai padėkojo?!!!

Būk pasveikintas ALT’e3 —lietuvių titane;
Švytury, tėvynainiams beškęstantiems jūroj! ž 
Gėda tiems — kurie griauti Tave užsimanė, 
Nors jie ir teisės tam įvykdyt neturi !

Jau švintančio ryto akybrėškos matos, 
Ir švyti jaunyste ryžtingi veidai!

Jums tauta patikėjo laisvės raktus!
Ir priešai šią “paslaptį” žino!
Jūs pasaulio lietuviams atversit vartus, 
Kuriuos rusai užkelti ketina!...

Jaunystės troškimai nežino kliūčių, 
Jie kaip žaibas padangėj sutvyska! 
Jaunystė ir laisvę išneš ant pečių, 
Paaukojus ant aukuro viską!

Jaunystė tik pergale Lietuvai tiki, 
Mūsų siekis: — Laisva Lietuva! 
Tai kas šiandieną Tėtynę ištiko; 
Žino Varšuva, Minskas, Maskva.

Ateinančios kartos neužmirš Lietuvos.
Ją gins — kaip ir protėviai gynė! 
Jaunimas kartos, karta iš kartos, 
Lietuva: — yra, mūsų Tėvynė!

ATVYKSTANTIEMS
Būkit pasveikinti, sesės ir broliai, 
Svečiai iš plačių kontinentų!...
Jūs naujųjų laikų Lietuvos savanoriai,
Susiburiat pergalės šventei!...

Ne į Lietuvą! Vilnių! Kita juk gadynė
Vartus į Tėvynę užkėlė Maskva!...
Pasaulio lietuviams — Čikaga: sostinė,
Joje triumfuoja visa Lietuva!...

Čikaga ir Vilnius — Jus sveikina broliai!
Trispalvės ir sesių margi kaspinai!...
Čia tarsite žodį drąsiai užsimoję, 
Kaip savo Tėvynės vieningi vaikai!

vmn* M peace that L» mada 
■fA c£ dtream*. And, U3. Saving* 
Aonda have been bčlping to make 
barny draanu cotna troa for year*.

Now, Brad* matar* in Im than 
year*. That mean* your dream* 

®a ootne tn» farter than exw before.

POPIEŽIAUS TURTUS D ALINA NETURTINGIEMS
Italijos menininko Bernardo Strozzi septyniolikto šimtmečio pradžioje pieštas paveikslas

AMERIKAI ? >
Būk pasveikinta Amerikos garbinga tauta;.
Laisvę krauju ir kardu iškovojai... . '
Tos laisvės ištroškusi ir mūs Lietuva, 
Ant aukuro laisvės aukojas!

Mes sveikiname šios laisvės šalies-prezidentą-;
Už suteiktą globą — negęstančią viltį...
Jis ir kovą parems, mūsų didžią ir šventą!
Jis padės ir Tėvynei laisvę grąžinti!

laisvės balsas

Viktutės pažiūros ir 
pareigos tautai

Šatrijos Raganos tikroji pavar
dė yra Marija Pečkauskaitė. Ji 
gimė 1878 m., o mirė 1930 m. Ji 
buvo mokytoja — švietėja. Šiam 
darbui ji ruošėsi Šveicarijoje ir 
Vokietijoje. Jos pirmieji kūri
niai buvo spausdinami “Varpe”. 
Š. Ragana yra išvertusi į lietu
vių kalbą auklėjamų rastų iš ki
tų kalbų. Ji labai rūpinosi liau
dies švietimu, norėjo, kad vi
si išmoktų lietuviškai skaityti ir 
rašyti.

Šatrijos Raganos “Viktutė” yra 
dienoraščio forma parašyta apy
saka. Čia rašoma apie Viktutės 
gyvenimą, jos. meilę, norą būti 
naudinga savo kraštui ir jo žmo 
nėms. Ji pradeda suprasti, kad 
būtina išmokti lietuviškai ne tik 
kalbėti, bet ir rašyti. Tuo laiku 
visa šviesuomenė, ypač bajorija 
buvo sulenkėjusi, todėl Viktutė 
jaučia, kad. būdama lietuve, ji 
turi žadinti visų lietuvišką są
monę. Ji nori atitaisyti sulen-

PAVERGTAI LIETUVAI
Antai, Lietuvoj, dar tebežvanga pančiai;
Už grotų rūdija jaunystė žvali!
Artėja jau metas užbaigti jų kančiai,
Jau stoja į kovą tauta atkakli!

Pasveikinta būki Tėvyne už marių!
Toli už Atlanto — krantų Baltijos!
Ir Sibire broliai už ledinio Uralo, 
Ir jūs — susilauksite laisvės dienos!

Štai “Aušra”—jau pirmuosius savo spindulius beria
Bus pjauta: — kas prieš šimtmetį sėta.
0 broliai suvienys TVANGSTĘ i ir BRASTĄ,2 
Kas tautai šventai pažadėta!

BENDRUOMENĖMS
Ir Lietųvįų Bendruomenė: — VLlK’o «! &i|tė; 
Ilgainiui atras savo vietą... ; '"U.
Kad negundytų josios pikta nuodėmė.-.. j Į j ■ 
Kaip SENA 5 kerštu išsilieti! ' • ’ ' ,r

Pamiršę vaidus — kuriais rusai mus gundė, 
Paduokim rankas viens kitam!
Nurims ir perkūnai padangėj sudundę^.
Užbaigdami galą vaidams... i

Visų akys šiandieną, lai Į Lietuvą krypsta, 
Te Vilniuje mintys pavargę sustos! u
Takais Gedimino į piliakalnį grįžta, 
Ir laisvės ryžtu užsimos!

Jauni ir pasenę — kas tik Lietuvą myli;
Priešui teskelbia kovą!!! J
Tėvynė pagerbs jos kiekviena didvyrį- 
Ir VLIK’ą, ir žemės artoją! ’

tas. Žmonės negali 
valdžios. Kandidatai 
vai pasirenkami.- Jie 
nustatyti ir paskirti.

Amerikoje ir kituose kapita
listiniuose kraštuose žmonės 
turi teisę tikėti į Dievą, eiti į 
bažnyčią. Ok. Lietuvoje to ne
galima. žmonės bijo eiti į baž
nyčią, nes nenori prarasti dar
bo ar kitu teisiu, kurias idar turi.

Aš labai džiaugiuosi, kad gy
venu Amerikoje ir meldžiuosi, 
kad visos pavergtos valstybės 
vieną dieną būtų laisvos.

Renata Ramanauskaitė

vės ir teisės eiliniam piliečiui. 
Tačiau tikrovėje taip nėra, nes 
tos konstitucijos nesilaikoma. 
Sovietų pilietis neturi jokių tei
sių ir be partijos leidimo negali 
nė pajudėti. Tai čia, galima sa
kyti, ir yra didžiausias skirtu
mas tarp kapitalistinės ir komu
nistinės sistemos. Komunizmas 
mėgina^ąųpdyti geriau, negu iš 
tikrųjų yra. Ta savo propagan
da suklaidina daugelį nemokytų 
ir neturtingų žmonių, kurie ko
munizmu tiki. Tačiau visa yra 
rudas. Kapitalizmo sistema ne- 
■uri, ko slėpti ir nebijo parody
ti, koks gyvenimas tokioje siste
moje iš tikrųjų yra. Jeigu kar
ta s ir nėra labai gerai, tai vis 
geriau, kaip pas komunistus.

Viktoras Puodžiūnas

Kapitalizmas ir komunizmas 
yra dvi skirtingos sistemos. Mes 
gyvename kapitalizmo sistemoje. 
Mūsr tėvai yra pabėgę nuo ko- 
mmizmo. Amerika yra kapita
lizmo tvirtovė Komunizmo sis
temai geriausiai atstovauja So
vietų Sąjunga. Kapitalizmo sis. 
temoje valdžia leidžia kiekvie
nam piliečiui daryti, kurti ir 
verstis k io tik nori. Tiktai drau 
džiama dalykai, nuo kurių nu
kenčia kitų piliečių gyvemmas, 
ar jų sveikata. Valdžia atlieka 
tik tekius idalykus, be kurių pi
lietis negalėtų apsieiti, pvz., ka
riuomenė, mokyklos, policija ir 
panašiai. Tačiau taip pat leidžia
mos ir privačios mokyklos. Val
džiai gerbia kiekvieno žmogaus 
turtą ir nuosavybę.

Komunizmo sistemoje viskas 
yra valdžios rankose ir valdžia 
daro, ką tiktai nori. Valdžia su
planuoja fabrikų gamybos kie
kius, ūkio ir maisto aprūpinimą. 
Žmogus neturi teisės pasirinkti 
sau gyvenamos vietos be val
džios sutikimo. Viskas tvarko 
ma partijos, į kurią patekti nė
ra jokių rinkimų. Partijos rei
kia klausyti ir jai p ataikauti. 
Komunizmas priešingas bet ku
riai religijai ir ją persekioja. 
Kai žmogui nėra leidžiama as
meninė iniciatyva, tuomet visi 
žmonės nukenčia ir gyvenimo 
lygis smunka.

Renata Matonytė

Kapitalistinėje valstybėje žmo 
hės turi teisę laisvai pardavinėti 
produktus. Jie gali būti krau
tuvių savininkais, gali parduoti, 
ką tik nori — maisto produktus, 
rūbus, knygas, baldus, automo
bilius ir t. t. Žmonėms nereikia 
specialaus leidimo, kai nori nu
sipirkti mašiną, išvažiuoti Į kitą 
valstybę atostogų, pirkti namus. 
Kapitalistinėj'e valstybėje gali- Joj

Komunizmas ir kapitalizmas 
yra dvi visiškai skirtingos siste
mos. Komunistinė sistema gra
žiai atrodo tik iš tolo, bet iš tik
rųjų yra viskas neteisinga. Pa
vyzdys būtų olimpiada. Komu
nistinėse valstybėse buvo rodo
mi tik laimėtojai, bet niekas ne 
matė tokių runktynių, kurias 
komunistai pralaimėjo. Komu
nistai mėgina visus Įtikimi, kad 
komunizmas stipresnis už kapi- 
talrzmą. . Tačiau komunrivae ,? 
kapitalistinė sistema' turi vieną 
panašumą: jos abi turi konsti
tucijas. Tik kapitalistinė siste
ma tos savo konstitucijos nuosta
tų laikosi, o komunistinė nesi
laiko. Pvz., Sovietų Sąjunos 
konstitucija skamba labai gerai.

yra įrašytos visokios lais-

— Japonijos imperatorius 
Hirohito, sulaukęs 82 metų, dalį 
savo pareigų jau perleidžia ki
tiems.

dvi skirtingos sistemos
ma drąsiai pasakyti savo nuomo
nę apie valdžią, nors ta nuomo
nė būtu ir bloga. Gyvendami 
Amerikoje, turime visas šias tei- 
-es ir dar daug daugiau.

Komuni-.tinėje valstybėje tei
kės yra skirtingos. Produktai 
valdžios krautuvėse pardavinė
jami ir žmonės gali pirkti tik 
tiek, kiek valdžia leidžia. Žmo
nėms reiki:i gauti visokius leidi
mus: pirkti automobilį, važiuoti 
į užsienį. Tuos leidimus labai 
sunku gauti Jei ką nors blogo 
pasakai prieš valdžią, esi nubaus 

išsirinkti 
nėra lais- 
iš anksto

kėjusių ponų ir bajorų kaltę, nes - 
jie visai nenori būti lietuviais, j 
Todėl Viktutė imasi visų prie-1 
monių, kad galėtų šviesti liaudį. 
Ji pasilietka dvare. Ji pati mo
kosi gramatikos, dainuoja ir šo
ka su kaimo jaunimu. Ji nebijo 
pajuokos iš savo draugų, kurie 
buvo sulenkėję. Ji mylėjo sa
vo tėvynę ir dirbo, kiek galėjo, j 
bet vis jai atrodė per mažai. Di
delė pagalba buvo daktaras An
tanas, su kuriuo užsimezgė drau
gystė ir meilė. Jo idėjos buvo 
panašios į Viktutės idėjas. Jis 
taip patsiekė kuo daugiau padė
ti žmonėms ir juos šviesti. Dėl 
savo idealo ir darbo savo tautai Į 
ir žmonėms, Viktutė su Antanu į 
nebijojo net Sibiro tremties. Jie j 
mylėjo savo tėvynę ir visas sa- j 
vo jėgas aukojo jos gerovei. - >

Asta Kižytė, VII kl. Į 
Iš “Aušros Spindulėlių’’ į
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A. TAMULYNAę

Širdį stiprinkime
Kąžkodėl žmogus visus gj’ve-, 

nimo džiaugsmus, pergyveni
mus, Nepasisekimus, liūdesį, 
skausmą, pyktį suvedą į širdį. 
Kaip štai: mano širdis nujautė 
kažką negero. Prisirinko širdis 
skausmo rodos sprogs. Tiek pri- 
varg .u, kad rodos širdis iš krū
tinės iššoks. Tiek, prisijuokiau, 
kad net širdį traukia. Išsigando 
ko nors — griebiasi už širdies. 
Jei kas pasakė piktesnį žodį — 
užgavo širdį. Liūdi ko nors -— 
žindi lyg replėmis spaudžia. įsi
mylėjo ką nors — širdis apsa-t 
lo meile. Staigiai kas įvyko — 
Širdį nusmelkė. Neatjautė ko 
nors — beširdis. Jeigu kas gi
ria — širdį glosto. Kasdien gir
dime tokių pasakymų.

Tąigi su širdim juokų nėra; 
Šypsosi kam nors ir širdis daly
vauja; pyksti, ar keiki ką nors 
ir širdis kaupiasi pykčiu. Tikrai, 
net ir baisu pagalvoti, ką ta mū
sų širdis turi atlikti. Jei širdis 
turėtų tik vieną paskirtį — 
kraują pumpuoti, būtų širdžiai 
ir mums geriau. Ateityje, kada 
žmonės galės vartoti dirbtinas 
širdis,: kurių paskirtis ■— tik 
krąują varinėti po mūsų kūną 
(aprūpinti deguonim), o įvai
rūs pergyvęnimaį: džiaugsmo, 
liūdėjo, neapykantos, pavydo, 
meilės ir kiti širdyje, motoriuky- 
je,, neras vietos. Atrodo, kad 
rnes dažnai širdžiai priskiriame 
ir tuos' veiksmus, kurie: jai ne
priklauso.

Kaip ten bebūtų — reikia su
tikti, kad širdis atlieka' sunkiau
siąjį ę darbą. JŽmogaus amžių 
dažriiausiai apriboja mūsų orga
nizmo silpniausios funkcijos t- 

širdiš.,. Todėl mes turime rūpin
tis mūsų širdies ’• stiprinimu.
į Daugelis žmonių turi iš pri
gimimo silpną širdį. Kiti nieko 
neveikdami1 susilpnina - ją Jei 
mes mažai duosime širdėiai dar
bo — širdis silpnės.

Žmogus, turėdanias iš prigi
mimo stiprią širdį, neduodamas 
jai reikiamo darbo — susilpni
ną ją Taip'pat besaikiu darbu,1 
netvarkiųgu- gyvenimu sugadi
na širdį. Kada žmogus atlie
ka-per mažai judesių — suma
žėja jo judrumas, kūne atsiran
da sustingimas, cį taip pat ir ne
pakankama kraujo- apysaka :į są-š 
nariai, raįėftĮenyš. sustingsta.
Šiand^ėn.-paslap

tįš,* kad silpną širdį galima su
stiprinti r tinkamą mankšta —

mankšta, sportu
dairumo ir gero pažinimo fizi
nio lavinimo pratimų veikimo į 
mūsų organizmą, ir jo atskiras 
dalis. Juk silpnos širdies nesu- 
stiprinsim rankų mosavimu, ar 
sunkumų kilnojimu.

Kokie pratimai tinkami 
širdžiai stiprinti?

Svarbiausi pratimai stiprin- 
širdžiai yra bėgimas, plau- 

pašliūžų, pačiūžų spor-
ti 
kūnas, 
tas, ir irklavimas, ir lengvi žai
dimai gryname bre. Lengvas 
bėgimas mažu greičiu sustipri
na širdies darbingumą, jos rau
menis, o taip pat padeda apsau
goti nuo širdies kraujagyslių li
gų. Stiprinant širdį — nepa
miršti kvėpavimo pratimų, nes 
širdis ir plaučiai j-ra vienas 
antro ttįlkininkas. ^Sunkesnis 
širdies darbas iššaukia didesnį 
ir plaučių veikimą ir priešingai.

Kalbant apie pratimus, tin-{ 
kančius širdies sustiprinimui,} 
reikia pasakyti, kad tas pats pra-} 
timas gali tikti širdies stiprini-1 
mui, bet jį neprotingai naudo-1 
•darni galime širdies veikimui 
tik pakenkti, širdies stiprinimo 
darbą reikia pradėti labai leng
vai — nejusti nuovargio. Nerei
kia norėti per trumpą laiką su- 

} tiprinti širdį. -(Tai neįmano
ma. Čia reikia nuoseklaus ir ii- 
gesnio darbo, kantrybės, o ypač 
saikingai naudoti " pratimus, 
kaip kad gera šeimininkė, ga
mindama valgius, naudoja sai
kingai druską — valgių neper- 
sūdo.

Reikia labai nežymiai sunkin-

Natiurmortas. AliejusįDail. Pocevičiūlė

MASKVA BAUGINA LATVIUSsų dainose, poezijoj — jų nieks į 
neapdainuoja — viskas tenka | 

j žirgui ir širdžiai. Tik žmogų, 
Į kuris daug juokiasi, kikena — 

j vadina linksmų plaučiii žmo
gumi. Tai bene visa plaučių po- j sek

j se Pabaltijo kraštuose pradė
ta nuo Andropovo valdžios per
ėmimo — neatnešė Maskvos 
lauktų rezultatų. Dėl to jie da
bar griebiasi Stalino bauginimo 
priemonių, kas tuo pačiu liudija 
apie augantį Sovietų valdžios 
nervuotuma.

Jau kelios savaitės, kai Sovie? 
tų spauda daro parengimus teat
rališkai teismo bylai. Rusų 
Pravda ir latvių KP organai Ci
ną ir Padomju Jaunatne puola 
“visuomenei priešingus elemen
tus, varančius antisovietinę agi
taciją' ; tautosakos ir tautodailės 
priedangoje”. Nepaprastai pla
čiai rašoma kitose respublikose 
apie žalingą 
įtaka.

ezija.
Mes net nepagalvojame, kad 

širdis ir plaučiai dirba be atosto
gų — dieną naktį be sustojimo, 
kada kitos kūno dalys gali ilsė
tis.

Kiekvienam yra aišku, ypač 
bėgikams, kaip širdis ir plaučiai 
dirba sutartinai. Vos tik mes 
pradedame bėgti, plaučiai didi
na savo darbą — gilesnis kvė- 

.pavimas, daugiau oro įtraukia- 
. me ir iškvepiame. Tuo pat me
tu ir širdis savo djarbą didina —

ti darbo krūvį — treniruotę. Šir-1 smarkiau ir dažniau pulsas pla- 
dis, tos padidintos treniruotės, ka.
turi nejausti — ji prie to darbo* darbo, ar net kokio pergyveni- 

• intensyvumo pripranta. Ir tik] mo, keičiasi širdies ir plaučių 
per ilgą laiką širdis bus pajėgi j darbas.
atlikti kas kartą sunkesnį dar-į xr’+’
bą.U . ’ ..

Širdis ir plaučiai atlieka svar
biausiąjį darbą Plaučiai - aprū
pina mūsų kūną oru — deguo
nimi. Be oro — tuoj žmogus ir 
nebegyvas. Bet plaušiams tokios 
reikšmės nepriduedame . kaip 
širdžiai. Jie laikomi tarsi oro 
dumplėmis ir jiems teikiama tik 
viena funkcija — aprūpinti mū
sų kūną oru. Nors plaučiai at- 
liėka tokį įiat svarbų darbą žmo- 

. gaus- organizmui kaip širdis, bet 
kažkodėl mūsų dainose, poezijoj, 
nieką neapdainuoja plaučių, o 
viską skina širdžiai.

Plaučiai, kaip ir darbinis ark- 
•sportu. Bet reikia didėlio ap- lys, yra lygiai nuskriausti mū-

- * • ? - i: J »r ■' .

Nuo kiekvieno sunkesnio

Vokieėių žurnalistas Gregor 
Kondek “Die Welt” dienraštyje 
(83.VI. 14) teigia,-kad KGB. per- 

iojimų banga visuose rlijuo-

v, r (

latvių baptistų '
Kiti mūsų kūno organai, 

mums miegant, ilsisi, tik širdis 
jr plaučiai nežino net nakties 
įpoilsio — jie dienią naktį yra 
mūsų gyvybės sargyboj. Jei tik 
kuris iš minėtų organų nustotų ta, asmeninis turtas konfiskuo?

Areštų banga prasidėjo sau
sio 6 dienų. Apie-, 100 namų-Lak 

į vijoje buvo iškratyta, pervers-

įveikti — tuoj ;pąt į ir: mūsų gy- 
‘■vybė baigtųsi... ,,

Gyvenkime neskubėdami — 
■įnirtis nepavėluos!

— Diktatorius Augustų Piho- 
,chet griežtai uždraudė viešas 
demonstracijas, bet Čilės darbi- 
minkai organizuoja masinę de
monstraciją prieš A. Pinocheto 
diktatūra. t

'• LITERATŪRA, lietuvių Hteratūros, meno Ir mokai 
1154 m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet neeemtą, Vine* 
Krėvės^ Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanio* 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* ir 1 
Meilaus straipsniai bei rtudijag, Iliustruotos nuotraukomis l 
M. K. Čiurlionio. M. šileikio, V. Kašubo*, A. Rakštelės ir JL Vara- 
kūrybo* poveįkalais. 365 puik knyga kainuoja tik 83.

> DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir įsi 
tinlą šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dain> 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorė* puikiu stiliumi Ir surinktais duomenim t 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

'• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly 
ta* Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities Hta- 
ratūrinė stmfija, suskirstyta skirsnėHais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodam* tik už PL - . ’ ' * ( >

įdomiai paraiyt* rtudija apie Rytprūriua, remianti* Pakalu#* h 
Labgnvo* apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs HekvienaT^ 
lietuviui. Leidinys fflūHtruota* nnotraukomlt, pabaigoje duodam* 
▼itcrvardHu pavadlnima'jų vertiniai į voide&ų kalbą. Labai 
naudingoje S35 pu*L knygoje yra Rytprftrfų temėlapia Kaina

V K4 EAUMIS LKM1, tafiyfojot Petronė!#* Orintaltė* at£ 
mtnftnal Ir mlntya^apfe asmenį* Ir vietas neprft Lietuvoje ir ptr> 
maišiai* bolševikų oknpacfjo* metaia Knyga tori 234 puslapiu* 
bet kainuoja tik * 'i*ąr *|*ar

1 JULIUS JANONIS, poetą* ir revoliucionierius, nesnpr** 
ta* Ir klaidingai Interpretuojamas gyvenime ir politikoje^ tik M 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Julians Janonio gyvenimą Ir po* 
siją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogau* telaaa 
Sity8* T** <fideHo formato, 265 puslapių, kainuoja ffll

Knygoje yrą B0 aąmo^ngų novelių. Kaina 

san* NenJIeooea, 1TM Se. Halried SL, OBexw

skundėsi <1<I tikinčiųjų perse
kiojimo Kygcs Vidaus reikalu 
ministerijai. Jungtinėms Tau- 
lems New Yorke ir kitoms tarp
tautinėms organizacijoms;

Janis Veveris, 39 m., irgi veik
lus bapfstas. Jis buvęs daug 
kartų TSBS sporto.meistru irk
lavime.

Jų giminės yra bauginami ir 
skriaudžiami. Gunta Rozkaine, 
Janio žmona, tarptautiniam 
Raudonajam Kryžiui pareiškė, 
kad jai kasdien vis sukeliami 
nauji sunkumai. Nęt pieno nor
ma jos vaikams,’ už kurią turi 
būti iš unkšto brangiai sumokė
tą specialioj virtuvėj vaikams, 
jai nėra pilnai išduodama; sako
ma visai paprastai — trūksta.

Kambarys 51, telefonas 295-551. 
: Labai žiauriu pareigūnu yra lai
komas Egons Kauciš, Rygos 
baudžiamosios izoliacinės vyr. 
prižiūrėtojas, kuris yra atsakin
gas už to kalėjimo vienumų rū
sį. Jo adresas: Ryga, Altonovas 
iela 49, dz. 2, tel. 610^392. Pla
navime ir vykdyme muštynių 
prieš krikščionis ir latvių opo
zicijos narius yra pasižymėję 
broliai Egils ir Juris Kaucis. 
Jiems padėjo KGB dirbantis mi
licijos leitenantas Spalva, iš Ry
gos Lenino rajono nuovados, 
Kugu iela 15, tel. 459-007 ir’612- 
204. Taip pat prisidėję yra mais
to produktų mašinų fedashkp^dar- 
b minkai Stanislaw ’ K^lo^/ir 
Polubojarinov. Jie
je, Vienieas gatve 20’ir . yrą1 pa
siekiami kadrų telefonu 622-4)43į>

Svarbiausi kaltinamieji? yra: 
Ints Calitis, 55; m., šąltkalyisj 

pasirašęs Baltijos memorhndu- 
mą 1979 m., kuris reikalavo 
Stalino-Hitlerio pakto .^fšauki-

Polubojarinov. Jie

negalime privažiuoti.
B. Bobaliauskaitė, 

Alytaus rajono Daugų tarybiniu 
ūkio technikumo melžėją 
M. Malvydas, P. Smolskiž 

traktorininkai mašinistai 
, A. iukauskiėnė, 

laukininkystės brigadininke 
SEKSUALINIAI 

NUSIKALTIMAI .*

narnu

Pavergtoj Lietuvoj
BE, KELIO

Dar 1976 metais gyvenvietėje 
pradėjome statydintis gyvena
muosius namus. Projekto numa
tytas kelias į juos nebuvo nu
tiestas. Taigi važinėjome šun
keliu, einančiu per gyventojo 
sodybini sklypą.

Ne kartą žodžiu ir rastu krei
pėmės į apylinkės Tarybos ir 
ūkio vadovus, prašydami, kad 
kelią nutiestų. Dejh, nesulau
kėme. O ši pavasarį per sodybi
ni sklypą ėjusį šunkelį suarė. 
Likome be jokio kelio.

Tiesa, rajono architektas nu
rodė tiesti kitą kelią, kuris anks
tesnio projekto nebuvo numaty
tas. Toks kelias mums nepato
gus, eitų per kitų gyventojų 'so
dybinius sklypus.

■" Pageidaujame, kad tinkamą 
’įįelią greičiau nutiestų, nes prie

Kai praneša Tiesa, KauncUiaų, 
dies teismas nuteisė inžinierių 
V. Janušauską (28 m. amžiaus)' 
irievyneriems metams laisvės atėj 
mimo, ir Kauno jachtklubo šalt-, 
kalvį V. Baltrūną (23 m. am J 
žiaus) — aštuoneriems metams 
už dvejų merginų išniekinitmą, 
panaudojant fizini smurtą.

Praeitų metų vasarą tie du 
vyrai Nidoje sutiko dvi pąžįs? 
tarnas merginas, kurioms pasiū< 
lė paplaukioti jachta. Merginos 
mielai sutiko. Jachtoje panau
dotas fizinis smurtas ir mergi
nos buvo išprievartautos.

Už panašų nusikaltimą buvo 
nuteisti ir kiti kauniečiai. Tai 
Kauno popieriaus fabriko vai: 
ruotojas V. Grabnickas, resto
rano “Trys mergelės” darbinim 
kas R. Nenortas ir nepilnametis 
R. Andrickas. -

— Kalifornijoje malūnspar
niais gesina miškų’gaisrus, lieja 
chemikalus gaisrams troškinti. 
Gaisrai išna’kino 4,500 akrų 
miško.

— Tėveli, ar tiesa, kad dides
nės jūrų žuvys maitinasi sardin- 
komis? :
r — Tas tiesa.

’ — O kaip gi jos atsidaro dė
žutės su sardinkomis?

tas ir šimtai žmonių suimta, 
tardyta ir net atviroje gatvėje 
sumušta.

Šitas teroro bangos vedėjas 
yra respublikos KGB profilakti
nių operacijų skyriaus viršinim 
kas pulkrnipkas Albertas Kom 
dratovas, kurio kabinetas yra 
Rygos KGB rūmuose, Lenina 
iela, kambarys Nr. 551, .tęlefci
nas 294-551. Kitas aukštas to 
^kyriaus karininkas yra pulk^ 
Smirnow, kurio biuras yra Kiro-— Cameron miestelyje,; Tex 

sudegintos 6 juodžių maldyklos., vą iela 45/47, penktame aukšte:

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

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

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

MARIJA NOREIKIENĖ
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SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

K

JAY DRUGS VAISTINĖ z
2759 .W. 71st St., Chicago, HL

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

Atdara šiokiadieniais nuo ’
9 vai. ryto iki 10 vaL vakaro. ' 

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

Tel. 476-2206

Sovietų darbo stovyklose;
52 m. amžiaus gailestingoji- 

sesuo Lidija Doronina, gim. Las- 
mane, jau irgi du kartus teista 
ir sunkiai serganti džiova. Jos 
bute konfiskuota Maskvos Tai
kos Grupės dokumentai.

Gunars Freimanis, .55 m. bri
gadininkas, jau 1964-1968 m. at
sėdėjęs 5 metų bausmę už eilė
raščių platinimą;
“Gedarts Melengailis, aktyvus 

krikščionis, jau nemažai nuken
tėjęs . dėl’lankymosi akademinėj 
teologinėj evangelikų - liuteronų 
kolegijoj Latvijos TSR; .

34 m. elektrikas’Janis Roz- 
kalns, veiklus baptistas, kuris

SUSIVIENIJIMAS LIETUVI V AMERIKOJE
r yra seniausia,, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fratemalinĄ 
į organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metusi 
I . SLA —atlieka,kultūrinius darbus, gelbsti.-ir kitiems, kurie tuos.

"... darbus dirba. ’ . ‘
r * * *■ ’ j ’ j* -*$,<■ ' i ? ■ . ’. t ■

daugiau kaip AŠTUONIŽ fįDĮ^JONUS dolerių

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

. Kiekvienas 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 j if gyvenimo pradžiai

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

SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
Kreipkitės i savo apylinkės kuopti veikėjus, 
jie Jums mielai pagelbės j SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:*' -

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St, New York, XL 100Q1 

Tel. (212) 563-2210

50 mėty studijavęs, kaip •

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, ka* bet kada Ir 
bet kur. Bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvį, lietuviu® 
Ir lietuvių kalbą. Jis mokės! kartu su kum Jaunium ir prof. EL

lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimu* 
Ir patarė mums toliau studijuoti.

plitu J f I

i
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Dienraščio kainos:
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius, pirmadienius ir šven
tadienius. Tjf4džia Naujienų Bendro
vė, 1739 So. Halsted Street, Chicago, 
LL 60608. TeleL 421-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai popiet, šeštadieniais — iki 12 vaL

Svarbiausius klausimus reikėtų 
aptarti pirmiausia

Per 10 metų be pasitarimų, be susitikimų, o dažniau
siai ir be jokios kalbos, prisirinko didelė daugybė įvairių 
klausimų tarp Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir Vy
riausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto.

Iš Chicagoje vykusio seimo paaiškėjo, kad vis dėlto 
šiame seime buvo susidariusi opozicija, pasipriešinusi 
labai griežtiems Vytauto- Kamanto užsimojimams, kad 
PLB seimas turi teisę vienas, .spręsti visūS svarbiausius 
klausimus. Seimas ^atmetė tvirtinimą, kad seimas yra 
vienintelis, kuris vienhs gali spręsti Lietuvos ir išeivijos 
nusistatymus kovoje už tautos laisvę ir nepriklausomybę.

Kaip tos diskusijos ėjo ir koks buvo seimo nutari
mas, tuo tarpu mes dar nežinome. Mums tiek aišku, kad 
PLB seimas ir VLIKas nutarė visus svarbesnius klausi
mus iš anksto aptarti, jeigu galima — sutarti, o vėliau 
imtis vieningos akcijos klausimui išspręsti.

Tą žinią pirmos paskelbė Naujienos. Vieną vakarą 
Kamantas ištiesė ranką dr. Bobeliui ir tą dieną žinia jau 
buvo paskelbta didelėmis raidėmis pirmame puslapyje. 
Praeitos savaitės Draugas penktadienio laidoje atspaus
dino kun. Prunskio korespondenciją apie abiejų vyrų 
susitarimą pirma klausimus “aptarti ir kartu dirbti”. 
Kun. Prauskis dar įdėjo į- Kamanto lūpas žodį, kad “su
tartinai” dirbsime. PLB seime susidariusi opozicija pri
vertė Kamantą ir svarbiausius jo patarėjus nusileisti nuo 
pjedestalio ir tartis su VLIKu. Kamantas ištiesė ranką 
ne dr. Songailai, norėjusiam perkelti PLB į Kanadą, bet 
dr. Bobeliui.

Kamantas nujautė, kad jam bus lengviau “draugiš
kai apstatyti” dr. Bobelį, negu dr. Songailą. Jeigu būtų 
pirmininku išrinktas dr. Songaila, tai visi Kamanto ry
šiai valdyti PLB būtų nuėję niekais, tuo tarpu Ameri
koje jis kovos ne vienas.

Jeigu dr. Songaila būtų aiškiau supratęs Bendruo
menės ir PLB pirmininko Kamanto tikslus, tai jis labai

lengvai būtų pastatęs Bendruomenę S»t VLIKo numa
tyto kelio, bet dr. Songaila neaiorientavo. Jis daug kal
bėjo ir ruošė, nepajėgdamas suvesti galų su galais. Jei 
būtų daugiau padirbėjęs, tai būtų patarnavęs visiems 
lietuviams.

Turime daug įvairių klausimų, kuriuos PLB vadovy
bė ir VLIKas turėtų ne tik draugiškai aptarti, bet ir 
tuojau spręsti bei viešai paskelbti Sprendimas turėtų 
būti paskelbtas be jokio atidėliojimo.

Turime galvoje JAV Lietuvių Bendruomenės bylą, 
iškeltą Cook apskrities teisme. Byla prasidėjo, kai Jono 
Pakelio, teisingo žmogaus, išauginta lietuvių taupymo 

i bendrovė pateko į pasipelnytojų rankas ir taupytojų pi
nigus išmokėjo pinigų švaistytojams. Jeigu Jono Pakelio 
įpėdiniai būtų į nuostolius įrašę pirmą išmokėjimą, ne
teisingai padarytą, ir būtų patylomis išmokėję taupyto- 
jarns sąskaitoje padėtus pinigus, tai, ko gero, šuo būtų 
nesulojęs, o taupymo bendrovė dar ir šiandien būtų tebe
tvarkiusi Pakelio pradėtą bendrovę.

Kai pasklido gandas, kad taupytojų pinigus atidavė 
pinigų švaistytojams, ir dar nežinojo, ar blogai padarė, 
tai tada lietuviai pradėjo traukti savo pinigus iš Jono 
Pakelio įstaigos. Vadovybei buvo raštu pranešta, kad taip 
nedera elgtis, blogą kelią reikia pataisyti, bet ir į raštą 
niekas nekeirpė reikalingo dėmesio. Taupymo bendrovė 
pradėjo slysti iš lietuvių rankų.

Ta byla dar ir šiandien nebaigta. Ji gėdą neša vi
siems lietuviams. Mums neatrodo, kad gėda ieškoti teisy
bės teismuose, bet kai reikalą sprendžia ne teisėjai, bet 
dideles lietuvių sudėtas sumas nusineša advokatai, tai 
dviejų organizacijų atstovai šį klausimą pirmiausia tu
rėtų aptarti ir spręsti.

Šių metų rugpiūčio 1 dieną bus tęsiamas sekantis 
šios bylos posėdis. Byla buvo atidėta todėl, kad samdyti 
advokatai, apie teismo procesą mažai nusivokiantieji, pa
davė apeliaciją, kada dar nebuvo žemesnio teismo spren
dimo. Jie žinojo, kad galima bylą nukreipti kita kryptimi, 
bet nemokė jo formuluoti savo minčių. Apecialijos teis
mas, nurodęs, kad; tokiems advokatams bereikalingai bu
vo mokamos stambios sumos, atmetė apeliaciją, nes dar 
nebuvo teismo sprendimo. Apeliacijos teismas sprendžia, 
ar paskelbtas sprendimas buvo teisingas, bet kai apelia
cija buvo paruošta, teismui dar nieko nenusprendus, tai 
ta apeliacija buvo atmesta, nes nebuvo ko spręsti.

Dabar byla bus tęsiama nuo tos vietos, kur ji buvo 
sustabdyta tuščia apeliacija. Jau nuteisti trys Marquette 
Parko pareigūnai mirė. Vienas širdininkas dar laikėsi 
ilgiau, bet kai Chicagoje paspaudė drumzjesnis oras, tai 
praeitą savaitę mirė paskutinis. Jie “kalti” pasiliks, nes 
negalės gintis. Savo įpėdiniams turto jie nepaliko, bet 
teismui įpėdiniai turės parodyti, kad turto jie neturi, 
mirusieji nepaliko.

Kad lietuviams nebūtų daugiau gėdos, tai Kamantas 
galėtų pirmame pasitarime (o būtų dar gražiau, jei jis 
nelauktų pasitarimo) paskelbti žinią apie šios bylos nu
traukimą. Jis labai lengvai gali pasakyti Butkui nu
traukti bylą. Butkui gali ir nepatikti, bet Kamanto Įsa
kymą jis turės vykdyti.

Bylos nutraukimas, paskelbtas tuojau, dar prieš rug
piūčio 1 dieną, pataisytu Bendruomenės narių nuotaikas. 
Bylos lietuvius skaldo. Vieni gina vieną bylinėtojų pusę, 
o antrieji — antrąją. Visiems bylos brangiai kainuoja.

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

Eglė Žalčiu Karalienė (Tapyba)Antanas Tamošaitis

ne-

— Ne visi Čilės generolai prjaunuolis nebus kas kitas, o tik taria Pinocheto griežtai poli- apsukrus “biznierius”. tikai.

J. KARIBUTAS

PAŽINTIS SU TOLIMAIS KRAŠTAIS(Tęsinys)Gatvėse vyrai ir vyrai, o moterų labai mažas nuošimtis. Negi moterys čia paliktos tik virtuvei saugoti? Vyrai dažniausiai vienas su .kitu susikibę rankomis lyg meilužiai. Ne tik civiliai, bet ;r kariai. Gatvėse netvarka. Šaligatviai išardyti. Sako, kad veda požeminę telefono liniją.e;. Vaizdas pasibaisėtinas. Matau trejetą avinukų. Jie visi pririšti prie stulpo, o prie jų stovi du .vyrai, Mątomąi, savininkai. Jie •siūlo tuos; avinus pirkti. Man toks juokas ir -pusiau rankų kalba. aš jiems pažadu. Rodau, kad dabar einu į bazarą, q grįždamas — pirksiu.. -Einant užterštomis gatvėmis, reikia labai atidžiai žiūrėti, kad neįgarmėtum į • kokią duobę, nes čia jų visur pilna. Visas miesto gyvenimas čia “verda” bazare. Čia gal keleto kvartalų halė, kurioje po stogu šautai krautuvių ir krautuvėlių. Vitrinos žvilga-blizga prekėmis-. Čia gausi ir tokių dalykų, apie kuriuos ir turtingoje Amerikoje tik pasvajoti gali. Niekas čia nevažiuoja. Visokie vertelgos per •duris šaukia visokiomis kalbomis. Kaip taisyklė, mane pradeda šaukti vokiškai, o kaikreipi dėmesio, tai galvoja, kad nesupranti, ir tada šaukia lenkiškai, rusiškai, ir tik po to jau angliškai.Jei pardavėjui pasisakysi, kad esi amerikietis, kaina bus dviguba. Jei vokietis arba švedas — kaina žemesnė, o jei rusas — visai nusisuks ir nebekalbės. Žino, kad rusai pinigų neturi, tai kam dar gaišinti laiką?

Prie bazaro, kitoje gatvėje, išsidėstęs batsiuvių būrys. Jie čia ta'so batus, padeda puspadžius. Žiūriu, kad pastarieji ir mano batams reikalingi. Už 2^ dol. padeda odinius puspadžius ir dar nuvalo-nublizgina batus. Kokia pigi čia darbo jėga, jeigu už tris dolerius dirba astuonių valandų dienų. Žinoma; tai paprastas darbininkas. Tarnautojai gauna žymiai didesnį atlyginimą. ’ L.--J-;L'tIr iš kur tiek turto baząre? = Pradedant menkniekiais, ir .baigiant brangiausiais kilimais, auksu ir kailiais. O čia pat jų kaimynas rusas, kurio krautu-, vės tuščios. Kaip reikėtų, kad draugystę panaudojus, staiga viską suvalstybinus,. išsidalinti. Kas tavo, tai ir mano. Kaip smalšiSL žiūri jų akys į visą tą. turtą, kuriuo naudojasi ir daug vargingesnio krašto, žmonės — arabai. 0 atvirai, tai aš juos pri- skirč:au prie tinginių. Jų darbo tempas toks lėtas! Jie būriais, švaistosi po pakampes, šnekučiuojasi, geria alų. Iš kur tas turtas? Tiesa, prekyboj jie labai apsukrūs. Net ir nepilnamečiai jau krautuvėse dirba, turistą traukia už rankų ir siūlo pirkinius. Man pačiam tai teko susidurti, kai dešimties metų ber- . niūkų tėvas, išeidamas iš krautuvės, paliko vieną. Jis, kaip suaugęs, man besiderant, nuleido kainas ir viską sutvarkė, pirkinį suvyniojo ir išleisdamas iš krautuvės mandagiai padėkojo. Aišku, kad šitaip, ir nuo tokie amžiaus “biznieriškai” auginamas,

Daug kas mane čia stebina. Labai krinta į akis vienur nešvara ir netvarka, kai tuo tarpu kitur — didelė prabanga.Tarpe tokių dviejų kontrastų pakliuvęs, nebežinai nei kaip orientuotis. Žinoma, kad dabartiniu metu, skurdas ima viršų, .ypač provincijoje, per kurią teko pervažiuoti.
w Į Jordaniją

M • D •Sužinojęs, kad į Jordaniją, į jos sostinę Amam iš Damasko eina.kiekvieną, dieną autobusas j (^ tįkž ■įaęl^tas. valandų kelio- nes), sugalvojai^ tokia kelione pasinaudoti: Iš vakaro nusiperku bilĮetą, kuris kainuoja į vieną, pusę, tik 5: doL Sužinau, kad išvyksta 7 vai. ryto ir rezervuoju tokį išvykimą. Galvoju, kad .pamatysiu, dar niekados nematytą. Jordaniją ir. pasižvalgysiu pravažiuodamas per Sirijos ’’kraštą.Gražus ir vėsus Sirijos rytas. Tik pūstele.- iki autobuso, ir aš einu per tiltą, kuriame dar judėjimas menkas. Viešbutyje palieku lagaminus, juk visyien per ■ čia turėsiu iš Damasko į Istani- bulą išvykti. Viskas atrodė ta p nuotaikingai ir žavėtinai įdomu, kad be jokio vargo pasižmonėsiu po svetmus,- kadaise tik iš maldų ir giesmių girdėtus kraštus. Nors iš maldų ir giesmių buvo tai tik vaikystėje, aiškiai atsimenu, kai vieną g esinę, nežinau kieno sudėtą, iš kantičkų prie mirusių giedodavo:“Upė Jordano teka iš šono, Mieliausio mūsų Jėzusio[pono...”(Bus daugiau)

ANDRIUS NORIMAS
MIŠKE

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

(Tęsinys)
— Nebuvo ana kokia karalaitė,

Bet iš Palongos vargdienė mergaitė, 
Žemčiūgais brangiais ėr aukso auskarais 
Nesipuikino vaikščiojant pamariais.

Ji savo darbo marškinius dėvėjo, 
Trumpą, rainuotą sijoną turėjo;
Ant gelsvų kasų — rūtų vainikėlis, 
Ant balto kaklo — gintaro varstelis.

Kastantas suvokė čia esnat ištisos poemos, 
gal net neseniai parašytos, nes posmai rimuoti, 
todėl atidžiai klausėsi, beveik jau kartu su dai

nuojančiu žemaičiu niūniuodamas melodiją.

— Kad veiną kartą broliai susitarę 
Išėjo anksti žvejoti į marę, 
Sesuo, nešdama pietus lauknešėlyj, 
Sutiko šviesų kunigaikštį kelyj.

j a. -ii Jogailos dėdė Keistuts buvo, 
Kursai Žemaičius valdė ėr Lietuvą;
Jojo tuo kartu kryžiokų naikinti, 
Kurie norėjo mumis nuvarginti.

Ant bėro žirgo, po meškos kalpoku, 
Su šviesiu ginklu, su rago saidoku;
Auksines kilpas su pentinais spardė, 
0 žirgas patkavoms šilo žemę ardė.

Jaunas kompciztorius suprato — kažkoks 
poetas aprašė prieš kelis šimtmečius įvykusį nuo
tykį. Jau anksčiau buvo girdėjęs apie Birutės 
kalną, netoli grafo Tiškevičiaus vasarinės rezi
dencijos, bei apie šią Birutės su Kęstučiu susiti
kimo legendą, tik trumpais žodžiais atpasakotą. 
Dabar gailėjosi neturįs nei popieriaus, nei pieš
tuko, o taip norėjo užrašyti dainos žodžius. Juk 
melodiją jau atsimintų.

— Lšvydęs tėkrą grožybę pas marę, 
Jaunai Birutai tokiais žodžiais tarė: 
“Kas nors tu esi, daivė ar mergelė. 
Priimk tą mano ranką ant šio kelio.

Aš visad ponu žemės buvau jūsų, 
O nuo šio laiko vyru tavo būsiu.
Priimk, B i rūta, širdį tau atvirą, 
Pr visus turtus, kurie didi yra.

Kor tave gavau pirmąkart matytei 
Liepsiu tau namus puikius pastatytei. 
Kalnas, ant kurio pažinai Keistutą, 
Nuo tavo vardo bus vadints Rimta.

Čia tu gyvensi nuo vyro mylėta, 
Tu, kuri radai širdyj mano veitą.
Norint daug pačių turėt nėr man grieko, 
Prieš tave visas laikysiu per nieką.”

Užsidegusį karšta meile Kęstutį Kastantas 
nejučiomis lygnio su savo meile Marijai. Tik tuoj 
pat atrado ir milžinišką skirtumą: Kęstutis pa
milo savo tautos dukrą, o jis susižavėjo svetimos 
tautos pusiau dievaite... Tuo tarpu trumpai atsi
kosėjęs Anupras tęsė dainą:

— Tą girdėdama, mergelė gėdinga, 
Jauna Biruta, skaisti, išmintinga, 
žemyn žydrainas akeles nuleido, 
Atsidūksiejo ėr puolė ant veido:

‘'Nors seniai”, sako, “prieš dievą Perkūną 
, Prisiekiau-būtei čystatoj ant kūno,

• Bet kad yr valia- tavo tokia, pone, 
Teišsipildo širdinga malonė!”

Vis tai padarė, kaip sakė Keistutis:
Ant kalno buvo pastatytas butas;
Biruta paskiau, nuo jo numylėta, 
Pagimdė sūnų Vytautą ant svieto.

Baigęs dainą, Anupras nutilo, bet Kastantas 
vis dar tarytum sustingo savo mąstymuose. Jis 

lyg matė visą apdainuotąjį įvykį. Taigi, daina 
visa’tai atgamino. 0 gal žodžiai? Taip, tik žo
džiai. Senovės kunigaikščio netikėta meilė sutik
tąją! gražiai merginai nebuvo jam svetima, tik 
daina nauja. Ji žavėjo savo paprastu turiniu, o 
ypač nemeluotu lietuvišku prisirišimu prie senųjų 
karžygių. Graudino mintis apie dingusį praeityje 
Kęstutį su Birute... apie Vytautą, su jo žygiais, 
karais, darbais... Kur visa tai? Kas gi yra am
žino pasauly?

Staiga pakirdo iš gilaus susimąstymo. Anup
ras krenkštelėjo kumštin.

— A— Labai graži daina, Anuprai! Nesu 
jos girdėjęs! Ačiū tau! Ar netoli gyveni?

— Mona numei netuoli... Prie juruos laiko
mės. .. Jūruo tata plaukom, žuveles gauduom...

— O, tai esi žvejas!
— Taip tata— Ryta mėta, šsimhguoję, la

kam žuvų su tėnklu gaudytei...
— Ar daug pagaunat? Ką da^ot pagavę? Ar 

parduodat?
— Palongo į žydelio Krautovę... Nedaug su

muok. .. Ali kor keriaus gausi? Vuo sakyk, puo- 
naiti, ar girdiejai apei Jūratę su Kastyčiu?

(Bus daugiau)
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VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkžti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tolau adresu:
Naajie&oe, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

^llllllllllllIlllIllllllliHliniiiHiiiiiiMiai

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

WMttchacfer Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Manhoim Rd, Wastchastor, LU.
VALANDOS: 3—8 darbo dienomis

TeL: 562-2727 arba 562-2728

TEL. 233-3553
Urvfc* 855-4504, Pm *4053

METŲ LAIKAIRuduo yra vakaras, — Pasaulis ruošiasi miegori. Pradeda šalti ežeras, — Pasaulis ruošiasi sapnuoti.Žiema yra naktis: Sapnuoja visur visi.Vėjas pūs, sniegas snigs . Miegos trumpai, pamatysi!Pavasaris yra rytas, —
APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

WC7 West 103rd Street 

Valandos pagal MisiUrimą.

OPTOMETR1STAS

KAI.BA UETUVISKAJ
2411 W. 71«t St T»L 737-5149 

Tikrini akis, Pritaiko akinius 

ir “contact lemei”,

Po ilgos, šaltos nakties Gėlės dygsta iš gelmių.Vasara yra diena, — Skraido paukščiai danguje, Džiaugiasi visa gamta, Vaikai kapstosi kieme.
Daiva Tamulaitytė, VII kl. Iš “Aušros Spindulėlių”

Ih .ililltiiihi Uul «•» •
*•*»»

Naudingi patarimai tr įdomūs dalykai

Šis tas apie oro vėsintuvus

INKSTŲ, PŪSLES IE 
PROSTATOS CHIRURGU* 
M54 WEST Wni STREET

OtiM telefMUK 774-23M.
RaaMMcliw f-1-*- 111 531J

« Consumer Reports žurnalas spalio numeryje įvertino labai gerai Maxim, ir Taster’s Choise kavos miltelius. Šių metų kovo numeryje skaitytoja rašo, kad iš tų dviejų rūšių mišinio padaroma gėrių geriausia kava. Toje pat laidoje aprašomos Įvairios konservuotos sriubos ir įvertintos maistingumo bei kitais atžvilgiais. Taip pat yra aprašomos ir vertinamos Įvairios keptuvės ir virimo puodai.
FLORIDA

-A - ■ - - —___—•___ i ..... U—,
. . - - -

— Ukrainoje, už valstybės šmeižimą, 3 metam darbo stovyklos nubaustas žydų aktyvistas Jur Tarnopolsky. r4
Prostatos, inkstų ir ilapumc

KNOW YOUR HEART
St. Petersburg, Fla. 33zli 

Tei. (8132 221-4201 
"*"* 1 "■ ■ . ■■

PSRKRAUSTYMAI 

moving 
L*idim*i — Pila* ap*iM*d* 

ŽEMA KAINA 
Priimam Master Cham 

ir VISA korteles.
X. ŠERiNAS. T*L 925-N4S

■■ -

Nėra jokia paslaptis, kad šiais modemiškais laikais žmonės bando jaustis kiek galima patogiau. Oro vėsintuvas yra jau užkariavęs daugelį Įstaigų, teatrų ir privačių namų, šiomis vasaros dienomis oro vėsintuvas yra daugiausia reikalingas jūsų šeimai ir namams. Tvarkingam užlaikymui ir naudojimui reikalinga prisilaikyti šių nurodymų:— Jūs turite patikrinti šaldytuvą prieš jį pradedant naudoti.— Nuvalykite visas duįkes ir laikykite filtrą visada švarų.— Duokite šaldytuvui vietos, neužstokite jam kelio baldais, bei užuolaidomis.— Karštomis dienomis įjunkite vėsintuvą anksti iš ryto, kad kambario oras nebūtų perdaug įšilęs.— Užtraukite visas langų užuolaidas, kurie yra saulės pusėje.— Naudokite . mažus pučia-1 muosius vėsintuvus virtuvėje! verdant maistą, maudymosi] kambaryje arba plaunant dra-l bužius, kur randasi daug drėg-! mės.

ii įv^iriy
~ ANTANAI VILIMAS 

Tek 874-1881 trfea 87M»H
fe

Patarimai vykstant į 
gamtą• Šeimos išvykas Į gamtą, nekalbant apie skautų stovyklas ir iškylas, vaikai prisimena visą gyvenimą. Ruošiant pirmąją šeimos išvyką, atsiminti:— Maistą ir jam gaminti Įrankius padėti lengvai pasiekiamoj vietovėj. Gendančiam maistui

naudoti • ledaunę ir pirmiausiai jį sunaudoti.— Nepamirština pasiimti cukraus, druskos, pipirų, pieno miltelių, sausainių ir kitų kasdien vartojamų produktų.— Labai naudingas išvykoje yra tvirtas aluminijaus rolis — heavy duty aluminum foil. JĮ galima panaudoti daugeliui dalykų: 1) puodų bei keptuvių uždengifiįui. 2) Pagaminti sietą nusausinimui išvirtų produktų, išbadant.atitinkamo dydžio skyles. Pagaminti indelius padažui. 4) Reikalui esant, žemėje išskopti norimo dydžio kiaurynę, į ją įtiesti aluminijaus lapą ir naudoti kaip atsarginę lėkštę. 5) Pamiršote keptuvę? Ją galima padaryti iš vielos lankelio ir aluminijaus lapo.— Kepant daugelį produktų ant rinkių virš žėruojančių anglių ar brikečių, suvyniotina į aluminijaus lakštą.—. Važiuojant namo, pagautą šviežią žuvį suvynioti Į aluminijaus popietį.♦ * ♦• Kolorado universitetas ty- Į r i nėjo hamburgerių gamybos ir Jų patiekimo taisykles ir trijuose studijos tomuose nustatė, kad juos reguliuoja net 41,000 fede- talinių, valstijų ir vietos savi-

valdybių octvarkiai, kilę iŠ 200 . įstatymų ir 111,000 buvusių by- ,lų teismuose. Reguliavimas prasideda nuo jaučių šėrimo, kad jiems negalima duoti jokių augimą skatinančių priemonių 2 savaites prieš piovimą. Malta mėsa negali turėti daugiau, negu 30% riebalų. Įstatymuose bei potvarkiuose aptarianmi visi hamburgerio priedai: agurkai, salotai, pomidorai, majonezas, bandelė ir kiti.• Apie daugeli maisto produktų susidarė žmonėse mitai i — pramanyti dalykai. Ameri- į can Dietetic Draugija tuo rei- 1 kalu išleido studiją “Food Facts Talk Back’’. Čia patiekiu iš tos studijos kai kuriucs mitus ir faktus:— Yra mitas, kad austrės, nevirti kiaušiniai ir nevilta ar pusiau virta bei kepta mėsa vyruose sužadina vyriškumo jausmą. Tai netiesa. Jie, kaip ir kiti aukštos kokybės produktai, stiprina visą žmogaus kūną.— Yra mitas, kad vaistinėse perkamas Lecithin veikia prieš cholesterolį kraujuje, yra vaistas bei priemonė prieš širdies ligas, sausą odą, nervų ligas ir prieš reumatizmą. Tikrumoje Lecithin pakeičia kiaušinio trynys, mėsa, kepenys ir sejoz pupelės. l— Yra mitas, kad vaikai turėtų valgyti žalias-nevirtas ir nekeptas bulves. Tikrumoje ža- \ lios bulvės turi vitamino C, bet nekultivuotas krakmolas yra sunkiai virškinamas. J— Mitas, kad bičių medų gali valgyti diabetikai ar kad medus ir actas gydo reumatines ligas, Tikrumoje medus turi tą pačią karbohydratų sudėtį, kaip-ir medus. Sergantiems reumatizmu ar artričiu jis tik prideda nereikalingą ir vengtiną svorį.s Nacionalinė Daržininkystės Draugija praneša, kad praeitais metais 33 milijonai amerikiečių augino daržoves savo bei vadinamuose visuomenės sklypuose. Šiemet daržovių augintojų padidės net 6 milijonais. įe Kiekvienam amerikiečiui: vidutiniškai tenka 150 svarų cukraus per metus, ypatingai ‘ mėgstantiems įvairius saldumynus ir pyragaičius. Žmogaus kūne saldumynai paverčiami į riebalus, veistis tis. Saldumynuose mėgsta bakterijos, ėdančios dan-.
Magdalena Šulaitienė

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

SOPHIE BARČUS
AAOyo iEIMOS VALANDOS

SeMadiealais ir sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9M rak ryto. 
Stotis* WOPA - 1490 AM 

tr«mliuo|smM i* mūay studijai 
M*rqv**t» Parka.

— Aldona Daofcva 
ToM4 778-1544

7159 So. MAPLEWOOD AV*. 
CHICAGO, IL 40829

^Lietuvos Aidai”
KAZt BRAZDŽIONYTE 

Pragramaa vadi | a

KmAmq nuo pirmadienio iki peak 
todieaio 8:30 v*L vakaro- 

Vlaoa laido* 14 WCEV rtotl**.

U WHS stotie*, U10 AM bans*.

2644 W. 71»t Street

Ckicago, niinocs 60628 
T«kt 775-6374

Crab Salad Served In Melon Boats .

With melons abundant now at local markets, as 
Wncbeon idea is Curried Crab Melon Salad. Family or jueats 
•will enjoy the light, yet satisfying combination Of Selirfb^t 
Alaska King crab and juicy sweet honeydew melon.

Succulent Alaska King crab is sliced and tossed with cri*p 
vegetables and a curry -seasoned mayonnaise dressing. Th* 
salad is served on peeled and quartered SnekX M
individual lettuce-lined salad (Mates. . . , -

Alaska King crab meat is snowy white in color with 
red striations. Fully cooked, vith tendons and eartflaga; 
removed, the meat is ready to be enjoyed in < fr**ite reHpt 
after defrosting. In-shell packs of whole Alaska Kihg 
and split legs are also available.

Curried Crab Melon Salads
package (6 to 8 ox) 

frozen Alaska King 
crab meat, thawed 

cup sliced celery 
tablespoons chopped 

green onion
Drain and slice crab. Combine with

Blend mayonnaise, carry powder, sugar and lemon juice; 
toss with erub mixture. Qifll. Cut melon into quarters length-1 
wise; remove seeds and rind. Place melon quarters on sal*11 
pistes with <re*r<. Spoon cr*b aalsd onto meloa. Mikw

1

3/4

4348 So. California Avenue

1/3
1/1
1/4

eup mayoim*!**

1

teaspoon stgar ■ - 
teaapoon latnoa jale* 
honeydew melon 
Salad green*

celery and green onto*.

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIM1D

SENIAUSIA ĖR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

/ j VANCE FUNERAL HOME ‘
1424 South 50th Avenue 

Cicero, HL 60650 x 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

Tel. — 523-3572

j- —" — J ~ - - - —•. ■   ~

SOME CHICAGO MOTOR CUJS TTPS OH 

tXPRtSSWAY DRMH&

VASAITIS-BUTKUS ,

—

5 — Naujienos, Chicago, 8. HL Thursday, July 14, 1983

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI ' 
j . v

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street — Tel. RE 7-1213

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

/ 1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003



POPIEŽIUS NEAPLANKYS 
LIETUVOS

l.<>n<ii>no Daily Telegraph lie
pos 6 d. pranešė iš Romos, kad 
mgr. Ladas Tulaba, Lietuvių 
Kolegijos rektorius, pasitikrino 
Vatikane dėl pranešimų apie įx>- 
piežiaus galimą vizitą Lietuvo
je. Po to, mgr. Tulaba pareiškė:! 
“Deja, tai klaida”. j

Pranešimas sakė, jog popie-; 
žius p’anucja aplankyti Lietuvą 
.ateinančių metų kovo mėnesį, 
kada bus minima šv. Kazimiero 
500 metų mirties sukaktis. Bet, 
iš tikrųjų, popiežius pažadėjo 
tik pagerbti šventąjį specialio
mis mišiomis šv. Petro bazili- ’ 
kuje. Vizitui į Lietuvą, jis turė
tų gauti pono Andropovo pa
kvietimą,—pasakė prel. Tulaba.

AFGANISTANO PARTIZANAI
TIKISI LAIMĖTI

jį;Afganistano partizanų du ly-. 
der'ai, atvykę į Ix>ndoną, pasakė 
spaudos atstovams, kad partiza-. 
nai šiuo metu kontroliuoja 90% Į 
Afganistano teritorijos. Jie yra 
įsitikinę, kad Sovietų kariuome-į 
nė pagaliau pasitrauks iš jų! 
krašto.
i Afganistane yra 105,000 So
netų karių. Ligšiol jų žuvo apie 
.12,000. Partizanai dabar turi 
ginklų ir apie 234,000 karių.

BAISIOGALA IR JOSIOS 
DIDIEJI MIŠKAI

; Tebestom' di'ieju šimtų 
metu senumo malūnas

Baisiogala yra Kėdainių aps
krityje. Dabartiniu laiku tai tik 
paprastus valsčiaus centras, be; 
seniau turė3o pretenzijas į dido
ką miestą. 1770 metais Baisio
gala gavo privilegiją laikyti tur
gus ir prekymečius, o 1781 me
tais gavo savo herbą ir miesto 
teises. Patekus Lietuvai po ru
sais, Baisiogala sunyko ir nusto
jo savo pirmesnės reikšmės.

Prie pat Baisiogalos yra aukš
tas mūrinis vėjo malūnas, sta
tytas prieš 200 metų. Kiek to
liau yra žinoma Baisiogalos gi
ria, kuri priklausė dvarininkui 
Komarui. Toje girioje yra dide
lis akmuo, kurio pusė įlindusi j 
žemę. Žmonės jį pavadino vel
nio akmeniu ir štai dėl ko. Pa
sakojama, jog kažin kada seniai 
susiginčijo du dvarininkai dėl 
miško sienų. -

Pagaliau nutarė pravesti sie
ną ten, kur buvo tas akmuo. 
Rytojaus dieną tą akmenį rado 
visai kitoje vietoje. Mat, vienas 
dvarponių pasikvietė velnią ir 
nukėlė akmeni i priešinga pusę, 
kad daugiau gauti miško. Nuo 

j to laiko tas akmuo ir gavo vel
nio vardą.

savo valiutą. Dabar oficialiai už 
dolerį bus mokama 95 zlotus.

— BALFo direktorių suvažia-' 
vimas įvyks 1983 m. spalio 22 ir 
23 dienomis Brockton. Mass, j 
šeštadienį vyks posėdžiai Nu
kryžiuotojo Jėzaus Seserų vie
nuolyne, o sekmadienį iškil-1 
mingos šv. Mišics atnašaujamos} 
klebono kun. Petrp šakalio Šv. 
Kaz’miero parapijos bažnyčioje 
ir vakare BALFo skyriaus 
rengiama iškilminga vakarienė 
parapijos salėje. Suvažiavimą 
globoja Brocktono BALFo sky-; 
rius ir rengimo reik'alais 
naši skyriaus veikėja Ona 
nienė.

rūpi-
Eiki- ’

— Aukšto rango PLO asmuo 
šį antradienį Maskvoje susitiko 
su Sovietų užsienio reikalų mi-

; AMERIKA SIEKIA TAIKOS

JAV nepriklausomybės šven
tės proga, JAV ambasadorius nisteriu Andrei Gromyko. Mė- 
Maskvoje Arthur Hartman pa-! ginta aptarti įvykę tarp PLO ir 
sakė Sovietų televizijoje kalbą,1 Sirijos nesklandumai. Pats Jasir 
kurioje pažymėjo JAV taikingą Arafatas pareiškė, kad šiuo lai- 
husistatymą Sov. Sąjungos at-ku jis nemanąs vykti į Maskvą, 
žvilgiu. Jis pasakė: “Amerikos’ 
^įnldąi^ įiranduoliniai ir nebran
duoliniai, niekad nebus naudo- 
jaini Kitam tikslui, kaip tik gy
nybiniam”.

— Lenkija nuvertino 7.8 proc.

PAPRAŠĖ POLITINIO 
PRIEGLOBSČIO

u Rumunijos oro linijos įstaigos • 
Amsterdame direktorius Ursa- Į 
tbanu atėjo į policijos nuovadą ’ 
ir paprašė .politinio prieglobs-1 
čio Olandijoje. Jis pasakė, kad 
negali ilgiau gyventi Rumunijos 
politinėje santvarkoje. '

KILLS 
FLEAS.TICKS!

Sergeants
SENTRY'I 

Flea & Trek Collar

Kills Fleas • KXls Tck5

Aleksas Ambrose,

NAŠLIŲ, NAŠLIUKIŲ 

PAVIENIŲ KLUBAS

Chicagos Liet. Našlių-našliti
kiu ir pavienių klubo metinis 
piknikas Įvyks sekmadienį, lie
pos (July) 17 Vyčių salėje, 47th 
ir Campbell gatvės. Pradžia — 
12 v. dienos. Bus linksma mu 
zika, skanūs namie gaminti val
giai ir geri gėrimai. Taip pat 
bus ir gausi dovanų loterija.

Prašome visus gausiai atsilan
kyti Klubo Valdyba

i -- ----------------- Į
— Guatemaloje rinkimai nu-i 

matyti kitais metais — liepos 
29 d. Krašte vis didėja opozici
ja prieš dabartinės karinės val- 

I džios prez’dentą Rios Montt, j 
kuris paskelbė krašte “budrumo! 
stovį” ir suteikė saugumo parei- 

‘ gūdams neribotų teisių. Jungti
nių Tautų žmogaus teisių komi
sijos atstovas praleido visa sa
vaitę Gųatemaloj, tirdamas pra
nešimus apie žudymą "kaimiečių 
ir indėnų, kurie įtariami ryšių 
palaikymu su partizanais.

IR

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.

thail, žemė — ><rd«vimei 
RIAL ISTATI FOR SALI

BUTŲ NUOMAVIMAS
t NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

.• NOTARIATAS • VERTIMAI.

Hemai, žemj — ' 1
RIAL MT ATI FOR SAL*.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖ.\ESIN14IS IŠSIVOKtJTMAlį 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: N

'<UTU.1L FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidento *

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

INCOME TAX SERVICE
B529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

gūžės mėnesį, 17% švedų pasi- 
sakė už tokius fondus, bet 53% 

t j nepritaria tam sumanymui.

— Lapkričio mėnesį Švedijos 
I parlamente bus sprendžiama 
r'socialdemokratų kol ekty vinių 
fondų idėja leisti darbininkams 

*■ turėti įnašą kompanijų kapitale. 
Per viešus apklausinėjimus ge-

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią

Chicagos lietuvių istoriją ____ _
(1869 — 1959 metai). "' 7’ 

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

Persiuntimas — SI.
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DEL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBES

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

KAINA — S17. (Persiuntimui pridėti $1)' 
Siųsti čeki:

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

• Šveicarijoje galima išsinuo
moti dviratį geležinkelių stotyse 
ir jį grąžinti į bet kurią stetj.

f '

I — Brazilijos Oro ministerija 
pranešė, jog ateityje nebus dau
giau leidžiama britų lėktuvams, 
vežantiems ginklus į Falklando 
salas, nusileisti jos aerodromuo
se prisipildyti kuro. Argentina 
pareiškė protestą, nes jau kelis 
kartus britai naudojosi Brazili
jos aerodromais.

— Norvegai išsivarė britų tai
kos aktyvistą P. Hall, kurį jiems 
perdavė Sovietų milicija. Jis ne
legaliai iš Norvegijos atvyko į 
Sovietų Sąjungą ir ten buvo 
suimtas.

— Sekr. G. Shultzui apleidus 
Damaską, oficiali Sirijos spau
da Ameriką pavadino “nuolati
niu -Sirijos priešu”.

— Apsaugoti naftos tiekimą iš 
Irako, Turkija įveda 12.5 mylios 
ilgumo saugumo zoną abipus 
620 mylių ilgumo vamzdžių li
nijos. Kurdų sukilėliai yra di

džiausia grėsmė.

• Prancūzų tautinį himną — 
“Marsaljetę” parašė 1792 m. ka
pitonas Pvouget de Lisle.

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 įmokėjimas, savininko paskola.

ŠIMAITIS REALTY

r~11" ■■"i -n
elektros įrengimai 

PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto

Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 
garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tol. 927-3559

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St.

TeL: 436-7878

DĖME 51/0
62-96 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI?
Tiktai $120 pusmečiui automebllie
Liability apdraudimas peniai*- ?

kims. Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVI.
TeL 523-8775 /

Tuo reikalu Jums gali dauji —----------------------—- --------
>adėti teisininko Prano ŠULO‘ 
aaruošta^ — teisėjo Alphonse F real estate — our of town 
WELLS peržidrėta, '‘Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkoini; 
‘ormomii

Knyga su formomis gauna 
na Naujienų administracijoje

Nuosavybės — kitur

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knyga 

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

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

Ave.. Chicago. H. 60629.

FARMA - VASARVIETĖ - PAR
KAS Michigane visai arti Michi
gan ežero, 37 akrai' su trobesiais 
ir inventoriumi. Patogus susi
siekimas greitkeliais ir tik 132 
mylios nuo' Lithuanian Plaza 
Chicagoje. Geras investmentas 
statybos kontraktoriui. Reikia 
matyti ir įvertinti. Skambinti 
vakarais (616) 227-3496.

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 or 737-1711

I

i *
Nuomos

RENTING IN GENERAL

Laikrodžiai Ir hrtngenyMg
Pardavimas Ir Taiaymat 
U46 Weat Htti Street 
T»L REpubllc 7-1941

$250 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

' BRONIO RAILOS
•' NUSIBASTYMAI

102 pust 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

IŠNUOMOJAMI 2 butai: vienas 
6 kambariu su krosnimi, ir šalt 
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

MISCELLANECUS 
{vairūs dalykai

NORĖČIAU PIRKTI gerame 
stovyje vartotą automobilį. Ry-į 
tais skambinti iki 10 vai. ryto, j 
o vakare nuo 4-tos valandos to
kiu telefonu: 436-3522 arba 

737-0928.

JOHN GIBATHS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

world on fire

Statiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštui -

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue,
Chicago, III. 60631 TeL Y A 7-598C

-4 ' T - • >

Notary Public - 
INCOME TAX SERVICI

4259 S. Maplewood, TeL 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybėj pra

šymai ir kitokie blankai.

Homeowners insurance
Good service/Good price

F. Zapolis. Agent 
3208’A W. 95th St

Everg. Park, III. fTTC
60642 - 424-8654 &

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

Šestad.; nuo 9 vaL r. iki 12 vaL d.
Ii pagal susitarimą.

TeL 776-5162
1649 West 63rd Street

Chicago, HL 60629

ADVOKATŲ draugija 
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos: 

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

4606 S. Kadzia Ava. 
Chicago, M. 6062$
TeL: 778-8000

PIRKIT! JAV TAUPYMO <ONU1

— Naujienos, Chicago, 8, DI Thursday, July 14, 1983


