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PAVERGTŲ TAUTŲ MITINGAS

PIRMAM PUSLAPIUI . . ...... .
Masinis pavergtų tautų mitin

gas yra ruošiamas liepos 22 d., 
penktadienį, 2 vai. p. p. Daley 
aikštėje, Chicagos miesto cent
re. Pagrindinė kalbėtoja bus 
serbų universiteto tarybos pre
zidentė dr. Helen Pavichevičh, 
kuri yra Rytų Europos reikalų 
specialistė ir Chicagos švietimo 
tarybos pirmininko pavaduo
toja; ’ ‘ : J - . i. ■ • : Ų

Kiti kalbėtojai bus Žmogaus 
teisių sekretoriaus asistentas 
Gary Matthews, meras Harold 
Washington, aldermanas R. Pu- 
cinski, kongresmenai R. Corco
ran ir Fr; Annunzio.’

Šių metų mitingas vyks- šūkiu 
“Freedom Through Strength*’ 
(Laisvė užt’krfnama pajėgu
mu). Tas šūkis išreiškia Paverg
tų tautų komiteto Chicagoje 
nusistatymą remti'~prez. Reaga- 
no gynybos programą ir jo po
litiką Soy..Sąjungos atžvilgiu.

Mitingas vyks minint Paverg
tų tautų savaitę, kuri preziden
to Eisenhowerio įvesta 1959 mr 
liepos 17 d. Pavergtų taigų ko- 

— mitetas ChTcagoje prašė merą 
Washingtone iš Įstaigų išleisti 
tarnautojus, norinčius dalyvauti 
mitinge. Šias informacijas pa- J 
teikia Pąyęigt^. tiūiųvkomiteto 
pirmtininkąs IllharsU B^manis, 
galįs duoti 'plątesnių infoęinacijų 
•telefonu x 3o3-1794, o -Vakare 
289-76991 (

' Informaciją U

SOMALIJA ..ATMUŠĖ;/ iį 
Ą ETIOPIJOS KARO JĖGAS y

NAIROBI, Kenija. — Iš Sb- 
malįjos. ateinančios žinios sako, 
kad Etiopijos kariai bandė įsi
veržti į Sčnhaliją, bet įsiveržė
liam buvo pastotas kelias. Jie 
įsiveržė tris mylias į Mataban 
Quidad provincijos Galadad 
miestelį.

Somaliečiai, pastebėję besi
veržiančius Etiopijos karius, 
pastojo jiems kelią ir privertė 
trauktis atgal. Etiopijos kariai 
nemanė, kad somaliečiai pastos 
jiems kelią. Etiopiečiai, nuken
tėję, buvo priversti grįžti.

JORDANIJOS KARALIUS 
SUTINKA TARTIS

JERUZALĖ, Izraelis.— Iš Joj- . 
danijos sugrįžę du Amerikos 
diplomatai, turėję progos išsi
kalbėti su Jordanijos karaliumi, 
pranešė Menachem Beginui, 
kad Jordanijos karalius yra pa
siruošęs' tartis su Izraeliu tai
kos klausimais.

Premjerui Beginui tai yra 
naujiena .nes tai rodo, kad Si
rija pasiliks viena, kuri yra pasi
ryžusi priešintis taikai su Izrae
liu. Jeigu Jdrdanijos karalius 
pajėgs susitarti; su, Izraeliu, Įai I 
Egiptui;, bus. d'ideįis' įžiaugsmaš. ’ 
Iki. siQrfnetQ Egiptas vienintelis 
susitarė su. Izraeliu, o visos ki
tos arabų yą Istybės, įskaitant it 
Saudi Arabi ją, vengė tartis su 
Izraeliu'- , A : '

LĮBANAS SUĖMĖ KELIS 
PASIKĖSINTOJUS

WASHINGTON, D.C.— Atw- 
kęs- Libano užsienio reikalų mi- 
nisteris Salim pareiškė, kad Li- 

. bano >iyriąusybė-jau suėmė ke
lis pasikėsintojus balandžio mė
nesį įvvkusihme Amerikos am- 

į basados išsprogdinime. Sprogo

Amerikos lakūnai sekmadienį Chicagoje gražiai pasirodė, attikdami 
mirties kilpas bei įvairius figūrinius skridimus.

— Sovietų ambasadorius Aris- 
tev buvo atšauktas iš Varšuvos, 
o Maskvoj jam duotas svarbes
nis darbas.

Meksikos, Kolumbijos, Venezuelos 
ir Panamos prezidentų baime
BIJO,z KAD JAV NESUSTABDYTŲ SOVIETŲ 

KARO MEDŽIAGOS

CANCUN, Meksika. — Ketu
rių Amerikos valstybių prezi
dentai bijo, kad JAV nesiimtų 
žingsnių, kurie galėtų dar la
biau apsunkinti padėtį Pietų ir 
Centro Amerikoje.

Jeigu Amerikos lėktuvai su
statytų Kubos ir Sovietų Są- 

I jungos transporto laivais veža-

CENTRO AMERIKAI
ir susitikti su Kubos prezidentu 
Castro, kad visų akivaizdoje ga
lėtų aptarti pagrindinius 
Amerikos reikalus.

Cancun salon atskrido 
kos prezidentas Miguel
Madrid, Venezuelos prezidentas 
Luis Herrera Campins, Pana
mos prez. Ricardo de la Espriel-

Centro

Meksi- 
de la

! mą karo, medžiagą į Nikaraguą, Į la ir Kolumbijos prezidentas Be- 
1 o vėliau dar sustabdytų visą ka-j lisario Belancur.

REAGANAS BE KISIN-
TGE^Kl^IEAPSIEIS^

ro mdžiagos siuntimą į Centro 
Ameriką, tai šitas žingsnis dar 
labiau sukomplikuotų ir šiaip 
jau Įtemptą tarptautine padėtį.

Diktatorius Castro daro viską, 
kad sušvelnintu santykius su

1 *■ *

JAV. Prezidentas Reaganas, pa
tyręs, kad Castro diplomatai 
prie Jungtinių Tautų yra įsivėlę 
į narkotikų pardavinėjimą, įsa
kė Valstybės departamentui iš
vyti visus įtariamus diktatoriaus 
šnipus. Casjro liko be didelių 

’ pajamų ir bė šnipiį žinių.
\ .Pastaruoju laiku Castro pra-

Susirinkusieji prezidentai pa
taria visoms valstybėms atšauk
ti savo patarėjus ir ginkluotas 
pajėgas, kurios yra Centro Ame
rikos valstybėse ar salose.

Šitas planas galėtų būti priim
tinas, bet kas privers Kubos 
diktatorių atšaukti savo karius 
iš Salvadoro? Jei Kuba atšauk
tų savtjpKarinius patarėjus ir ka-

nių valstybių, tai būtų lengva 
baigti dabartinius konfliktus. 
Salvadoran galėtų grįžti į kai
mynines valstybes pabėgusieji

adej^jstrnki^g ^b^»sR. Ugęk vieną i ūkininkai. Tą patį galima pasa-

vežto^fedi^fes
atėųą^ja^fei

T'-uK’ine&'į

^dbojiibps^fe^rios,

IZRAELIUI .REIKALINGI 
MODERNŪS TANKAI

J10ZAS GRIŠMANAUSKAS- STAIGIAI 
MIRe NUO ŠIRDIES PRIEPUOLIO ‘‘ ’

MANOMA, KAD DIDELI KARŠČIAI PAVEIKĖ 
^^NUSILPUSIĄ BUVUSIO JŪREIVIO ŠIRDĮ

— šeštadiei^,;
^k/a '16 d ryte Ciceroje, savo

/bute, staigiai mirė Juozas Gris-
metirijĮ^^ė^u^ę ^ruginio su-1 .mąnauskas, savo laiku pabėgęs 
vir^*^Sį^l‘jjrTŪžmiiišėrĄ>osė---nuo Sovietų laivo, pasiekęs 
džiavri^Įfc'f •j Ameriką. Juozas Grišmanaus-

VąfetyiįčįŲ4ėp.ąxbELiifeijto pąrei-^ ^as kartu šu kitais dviem jūrei- 
gūnas-pareiškė;'-kad -jis nieko '• v’’ais pabėgo nuo Sovietų karių 
negalįs -pridėti prie pranešimo.

< LIBANO KALNUOSE 
LIEJASI KRAUJAS

BEIRUTAS, Libanas. — Bei
ruto šiaurės kalnuose pirmadie-; 
nį ir vėl prasidėjo kruvinos ko-Į. 
vos jtarp krikščionių ir drūzų.

Trečią valandą po pietų kal
nuose-pradėjo tarškėti kulko-1 
svaidžiai. Jie tratėjo visą valan
dą. iki 4-tos valandos po pietų.

Vėliau su atskiromis per trau
komas kulkosvaidžiai ir šautu
vai tratėjo iki vidurnakčio. Šitas 
šaudvinas^Hivo pavojingas, nes 
kiekvienas šūvis buvo taikomas 
priešui, šaudavo, kai nustatyda
vo, kur priešas slepiasi.

— Pirmadienį aukso uncija 
kainavo $434.

— Aliaskoje karibų kaimenės 
traukia į šiaurę, nujaučia saus
rą ir gaisrus. Karibų kaimenės 
geriausiai ginasi nuo vilkų.
r ; : 1 == =3=

valdomo laivo.
Amerikoje J. Grišmanauskas, 

kartu su kitais, dviem jūreiviais, 
apvažiavo beveik visas didesnes 
lietuvių kolonijas. ■ _

Juozas Skorubskas, tuo metu 
j dirbęs Amerikos Lietuvių Tary
boje. Grigaičio pavedamas, su
organizavo kalbų ekskursiją po 
visas didesnes lietuvių kolonijas. 
Buvo suruošes maršrutą į Iritts- 
burghą, Baltrmorę, Washing- 
toną, New Yorką, Rochester!, 
Clevelandą ir kitas kolonijas. 
Skorubskas paruošdavo įžangi
nę kalbą, o vėliau leisdavo at
vykusioms jūreiviams pasakoti.

Grišmanauskas pasakojo apie 
nepriklausomos Lietuvos suso- 
vietinimą, pagrobimą aukso at
sargų ir svetimos valiutos, javų 
išvežimą į Sovietų Sąjungą “su 
muzika”, nors lietuviai ir buvo 
apsiašaroję.

WASHINGTON, D.C. — Iz
raelio vyriausybė planavo Ame
rikoj užsakyti lėktuvų dalių už 
12 milijonų dolerių. Tada Izrae
lio kariuomenės štabui atrodė, 
kad lėktuvai labiausiai buvo 
reikalingi.

Bet Sirijos vyriausybei nuta
rus nesitraukti iš Libano, Izrae
lio vyriausybė neužsakė jokių 
lėktuvų, bet pradėjo paskubo
mis statyti kalnų keliams ir 
smėlynams tinkamus modernius 
tankus.

Izraelio kariuomenės vadovy
bė moko jaunus vyrus ir mote
ris, kaip valdyti modernius tan
kus, kuriais jie rengiasi išstumti 
Sirijos karius iš Libano.

KALENDORfiLIS
Liepos 11: Vincentas, Butė

ne, Euna, Šventaragis, Ilgūnas, 
Sluoksnė. r

Saulė teka 5:19, leidžiasi 8:21.
Oras tvankus, lis, perkūnija. k T « ’ ♦ <

II. Kisingeris bando įeiti į , 
komitetą, kuris sieks tai
kingai išspręsti susidarius:ą 1 

keblią padėtį Centro 
Amerikoje.

PAKISTANO DIKTATORIUS 
LANKOSI JAPONIJOJE

TOKIJO, Japonija. — Pakis
tano diktatorius Zia Alhuk nu
važiavo į Japoniją aptarti kelis 
klausimus., šį kartą į Japoniją 
jis atsivežė savo žmoną. Anks
čiau Pakistano diktatorius pa
prastai važiuodavo be žmonos, 
bet buvo atvežęs į Ameriką, o 
dabar nusivežė į Japoniją.

Kelionėse žmona jam yra la
bai didelė padėjėja. Ji prižiūri 
savo vyrą, kad būtų tinkamas 
maistas ir kąd jis laiku gautų 
reikalingus ,va įsius ar kad per 
daug nepavargtų * įvairiose ke
lionėse ir susitikimuose.

WASHINGTONAS SVARSTO 
PASAULINĘ PARODĄ

CHICAGO, Ill. — Meras Har
old Washingtonas, iki šio meto 
neatkrei|>ęs jokio dėmesio į 1892 
metais tarptautinę parodą, kuri 
turėtų būti suruošta Chicagoje, 
dabar keitė savo nusistatymą. 
Buvusi majore Jane Byrne išlei
do stambias sumas, kad būtų už
tikrinta, jog paroda būtų su
ruošta Chicagoje, o išrinktas 
naujas meras atrodė tuo nesi
rūpinąs. Vakar jis peržiūrėjo 
planus, bet tuojau viską padėjo 
į šalį. Sako, dar yra devyni me
tai iki planuojamos parodos, tai 
nėra didelio reikalo jau šian
dien užsiimti busimąja paroda, 
šiandien, sako meras Washin
ton, reikia taupyti, o ne leisti 
pinigus.

— Dr. Jesse Jackson prižadė
jo Walteriui Mondale nekąndi- 
datuoti prezidento pareigoms.

— Čado kariai paėmė nelais- 
1 vėn kelis Libijos kareivius.

kytr^apie ffondlifą bei Guate
mala. ■

Tuo tarpu dar nežinia, ar pre
zidentas Reaganas vyks į Can- 
cun salą, ar pasiųs ten vicepre-

kubietį, kuris pagrobia Ameri-
WASHING1ON, D.C.— Prez. kos keleivinį lėktuvą. Tvirtina- 

Reaganas vengė Henry Kisin- ma, kad Castro duoda po 50 me- 
gerio, nes žinojo, kad jis visetų kalėjimo už JAV lėktuvo pa
laiką ieškojo būdų susitarti sti'^grobimui Jis leidžia pągrobu- 

lėktuvą pasūnatyti su šel- 
kad Kremlius nęsilaiko. susitari-';ma, o vėliau — teismas ir kalė-

bet dabar atrodot kad be jimas. Kubos pareigūnai nekre-
negalės čia Amerikos lėktuvo ir nenori j nės nepajėgia pralaužti frontų,

Kremliumi. Prežidentas žirtb.

— Irano ir Irako kariuome-

specialų

mų 
Klsingerio prezidentas 
apsieiti.

Bandoma sudaryti 
komitetą, kuris turės
įvairius Centro Amerikos vals
tybių klausimus taikai grąžinti. 
Atrodo, kad JAV turės skirti 
tam komitetui Henry Kisingerį, 
vienintelį galintį imtis reika
lingų priemonių, kurios suteiks 
galimybę nuodugniai aptarti su
sidariusią padėtį.

Į patirti, kas tame lėktuve skren- 
' da. Castro.policija suima lėktu
vo grobiką, o lėktuvui parūpina 
gazoliną, ir leidžia skristi atgal 
į JAV. :-

Keturi Lotynų Amerikos vals
tybių prezidentai pakvietė prez. 
Reaganą atskristi Į Cancun salą

nes abi pusės yra gerai įsistipri
nusios. Irakas turi geresnius la
kūnus.

— Prez’dentas Amin Gcmajel 
planuoja kelionę Amerikon, kad 
galėtų rasti būdą taikai Libane. 
Sirija turi atšaukti savo karius.

ČADAS NENORI JOKIŲ 
PALIAUBŲ

NDŽAMENA. — Čado karo’ 
jėgoms išstūmus Gukumi karius 
iš Aliečės, buvo pasiūlyta ieškoti 
paliaubų su Libijos vyriausybe.

Čado prezidentas Havre pa-. 
reiškė, kad su Libija nebus jo-Į 
kių paliaubų, kol nebus išstum-j 
tas paskutinis Libijos tankas ir, 
dykumoms tinkamas šarvuotis, j 

Čado prezidentas tvirtina, kad ■ 
Libijos karo jėgos, nepaskelbu
sios karo, įsiveržė į Čado terito
riją ir šiandien dar yra Čado 
teritorijoje. Nelaisvėn paimti 
Libijos kariai yra geriausi 
dininkai.

liu-

— Vyrauja įsitikinimas, 
ateinančių metų demokratų 
tijos konvencijoje vyks smarkūs 
g'nčai dėl partinės politikos.

kad 
par-

— Ne tik cigaretės turės įspė
jimą, kad rūkymas sukelia vėžį, 
bet ir čiulpamas tabakas.

— Abecėje Ča<k> karių būrys 
paėmė nelaisvėn keturis Libijos 
kareivius.

, — Anglijoje panėrė malūn
sparnis su pinigais. Narai nusi
leido malūnsparnio ieškoti.

Diktatorius Castro spaulžia Centro Amerikos pre
zidentus, kad leistų jam dalyvauti Centro 

Amerikos valstybių pasitarime.



TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIMĖ I
Kūno, proto ir įausmy darnos pagrindai

Naujausių moks’c žinių populiarus perteikimas 
JONAS riDOMAVIČIUS, M. D.

JUDĖJIMAS - ARTERIJŲ 
ATKIMŠIMAS

Vyrai, moterys, gana sėdėt-plepėt: pradė
kite judėt-krutėt ir taip elgdamiesi pra
valykite savas priskretusias arterijas 
širdyje, smegenyse ir kitose kūno dalyse.

(Mediciniškas raginimas)
- Nešančių kraujų į širdies rau-1 trūkčiais lėks ieškoti pagalbos, 

inenis ir j visas knas kūno dalis Jei arterijų priskrelimas eis 
arterijų priskretimas, prirūd jj-' taip pamažu, kad nepriskretins 
mas skleiotiniais kanišalais už- galutinai arterijų jauname am- 
sikinišimas eina labai pamažu, z.uje, lai toks žmogus gali su
vis po truputį siaurėjant arteri- laukti 50-60 metus amžiaus, jo

Jonas Sadiinas nuteistas Vilniuje

jų spindžiui. Panašiai eina ir su 
vandens vamzdžiai namuose. Ar
terijos pradeda užsikimšti jau 
nuo jaunystės — nuo 25-30 me
tų amžiaus, jei žmogus DVIGU-I 
B AI greitina tokį priskretimą: 
1. jei jis PAVELDĖJO tokį li
guistumą, ir 2. jei jis nepraša- 
lina sklerozės (užsikimšimo) 
šauklių iš savo gyvenimo (rū
kymo, pakelto kraujospūdžio, 
cukraligės, svaigalų, valgomo
sios druskos, persivalgymo, už
sisėdėjimo, del menkniek.o jau
dinimosi, podagros, perriebaus 
iiiaisto...).

Toks jaunuolis pradžioje jau
čiasi labai gerai, niekuo jis ne- 
s.skundžia, todėl nė nemano at
sisakyti sklerozes prišaukėjų — 
ne negalvoja mesti rūkęs, girta
vęs ar su kitais virš~minėtais 
Sklerozės pagreiti n toj ai s bend
ravęs. Toks jaunuolis planuoja 
.savo gražią ateitį, džiaugiasi 
'gyvenimu, o minėti sklerozės 
"prišąukėjai daro savo: siaurina 
•jo arterijų sp.ndį vis nejučiomis, 
nejuntamai, tik po truputį. Tik 
kai trenks perkūnas, kai pri- 

-SKretimas į širdį einančių arte- 
- rijų bus toks didelis, kad žmo
gus gaus širdies ataką, tik tada 
minėtai jaunas mūsiškis galvo-

Jbr the woman
who’s at the heart of Į 

n u K finances. J
Tou csa't a5crd io be ’wrcc^. 
Because if you’re in cbarfe < 
th* family bodget, you’re 
soaking dedctcDC Mxsot 
future, too.

And that’» ’•'bare ŲJ3. 
Savings Bonds come in. 
them tnrough your bank. Cir 
encourags your husband 
sign up tor the Payroll Say^ 
ings Plan where he works.

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

UJŠ. Savings Bonds. For 
the woman who really kno** 
a good bargain.
JC-r X Bond. pRT 6« mb—< W *
■maturity 5 ymrs (4M< th*
Rr- art rvpl*cad if ■tnkm «■ 

b» oohwf at
Htak. to
twnr-* turn, tad hdar»l tnx mcr 

•estų

pamažu užsikem-
Punktukas Anykščiuose

arterijoms 
šaut.

Penki žmogaus amžiai

širdies ligų žinovas, 
Eisenhowerio asme-

Zinomas 
prezidento 
nnis gydytojas Paul Dudley 
White žmogaus amžių —nuo gi
mimo iki šimtinės metų— pada
lino į penkis laikotarpius.

žmogaus pirmas amžius yra 
nuo jo ginimo iki sulaukiant 
JO metų. Tokiam šio krašto 
žmogui yra du didžiausi pavo
jai: 1. nelaimingas atsitikimas 
(.akcidentas) ir 2. apsinuodiji
mas.

Antras žmogaus amžiaus 
carpsnis yra tarp 20 ir 40 metų. 
Jame daugelis buvusių sveikų 
vyrų pradeda prįskre-tint^są^i 
arteri j as, ypač tafpy&Au ke^ęti 
pajėgia įvairūs biznieriai. ’

Trečioji žmogaus amžiaus da
lis esti tarp 40 ir .60 metų. Skle
rozės prisaukėjai, buvę paken
čiami pirmais dviem vyro am
žiaus laikotarpiais, ima rodyti 
savo ragus šiame amžiaus laiko
tarpyje pavidale širdies atakos 
bei vienos kūno pusės paraly
žiaus (stroko).

Yra apsauga, tik išmintin
gam' prieinama

Laimė, kad yra apsauga tre
čio amžiaus laikotarpio vyrams 
nuo širdies atakos ir paraly-1 
žiaus: tai pusamžio sulaukusio* 
vyro tvarkymas savos sveikatos 
atsisakant minėtų sklerozėms pri
šaukėjų.

Čia ir prieiname PATIES 
ŽMOGAUS gydymąsi nuo šir-j 
dies atakos: nuo to, ką vyras da- j 
rys, kaip jis savo sveikatą pri- 1 
žiūrės TREČIAME savo am
žiaus laikotarpyje (tarp 40-60 
metų), priklausys kas jam nu
tiks vėliau. Kaip pasiklos laike 
40-60 metų, taip jis išsimiegos, 
tas jam nutiks — tokio gėrio ar 
blogio jis susilauks ketvirtame 
savo amžiaus laikotarpyje (60- 
#0 metų sulaukęs), o taip pat ir 

^penktame — tarp 80 metų ir 
daugiau.

Jauni vyrai nėra apsaugoti 
nuo širdies atakos

Nelaimė, kad nekovoj antie ji 
prieš sklerozę, nešalinantieji 
nuo savęs minėtus sklerozės pri- 
šaakėjus jauni vyrai yra neap
saugoti nuo širdies atakos. Pas 
tokius, 25 metų amžiaus sulau
kusius vyrus arterijos jau esti 
priskretusios cholesteroliu ir • 

riebalais.
Širdies kraujagyslių sklerozė 

randama pas vieną iš tuzino 
amerikiečių vyrų, kurie miršta 
tarp 25 ir 34 savo amžiaus me
tų. Toji sklerozė pas vyresnius 
vyrus esti dar dažnesnė: jų vie
nas iš keturių, mirštančių tarp 
35 ir 44 savo amžiaus metų, turi 
kraujagyslių sklerozę.

Kodėl jauni vyrai nėra apsau
goti nuo sklerozės?

Štai priežastys, kodėl jauni 
žmonės nėra apsaugoti nuo skle
rozės ir tuo pačiu nuo širdies 
atakos bei paralyžiaus.

Dviem žmogaus amžiaus lai
kotarpiais padidėja pavojus gau
ti sklerozę: 1. kai kūnas nustoja 
augęs ir kūnui maisto pareika
lavimas sumažėja, bet senu pa
pratimu žmogus ir toliau PER
DAUG VALGO ir PERSIVAL
GO. Jis ima gyventi valgymui ir 
gėrimui. Taip ir sulaukiam ar
mijas tų storapilvių, vos pane- 
šančių savas taukines.

Pusamžio sulaukusio mūsiškio 
negerovės nesibaigia nutukimu, 
l'okie vyrai atsisako turėto pa
šalinio užsiėmimo, šalia pagrin
dinio darbo pelnyti duoną. Bai
gęs mokyklą jaunas vyras meta 
sportą. Jis pasirenka kokį leng
vesnį užsiėmimą. Turėdamas 
daugiau laiko, jaunas vyras ne- 
sigriebia už kultūrinės veiklos, 
bet metasi į kortavimą, išgėri
mą, rūkymą. Rūkymas tampa 
sunkiai metamu įpročiu. Nė sa
kyti nereikia, kad prasideda rie
bus ir gausus valgymas, uliavo- 
jimas, po amerikietiškus resto
ranus lankymasis. Taip ir pra
sideda užsisėdėjimas, mažas ju
dėjimas ir smarkus rūkymas su 
persivalgymu. Visa tai veda į 
širdies, smegenų ir kitų kūno 
dalių perankstyvą priskretimą.

Vedybos — širdžiai 
ne radybos

Antras vyro širdžiai pavojus 
prasideda su jo vedybomis. Dau
gumas jaunų ženiklių ima ne tik 
geriau valgyti, bet ir liaunasi 
reguliariai gimnastikuolis. Mat, 
būdamas žmonos vvras ir vaiku 
tėvas, ima stokoti laiko ir pini
go tęsimui kūno mankštos.

Būdamas geras darbininkas, 
susilaukia paaukštinimo darbe 
ir daugiau uždirba. Daugiau 
smegenimis, o Tie raumenimis 
dirbdamas, į namus toks vyras 
parsineša ne tik daugiau pinigų, 
bet ir kūno svarų.

Įvairios žmogų darbe užva
duojančios mašinos yra geras 
dalykas, bet nėra naudingas šir
džiai, nes nenaudojami raume
nys didina sklerozę.

Taip ir nutunka daugelis jau
nų amerikiečių, dar vos 20-30 
metų sulaukus. Iš čia ir gaunasi 
10% nutukusių (virš re'kiamo 
svorio) šio krašto žmonių, vos 
30 melų sųlaukuš. Ketvirtis čio 
nykščių žmonių prideda 20 n u oš. 
svorio prie balsavimo amžiuje 
turėto normalaus svorio.

-H
Gerai besijaučiąs 

nesirūpina sveikata

Gerai besijausdami mūsiškiai 

ir nemūsiškiei visai pamiršta 
pasitikrinti sveikatą. Jeigu net 
kraujospūdžio nesitikrina, krau
jo riebumo neišsitiria, apie ne
juntamai prasidėjusią cukraligę 
nesužino.

Taip ir sulaukiama 40-ojo ar j 
i 50-ojo gimtadienio su širdžiai i 
sukeltu dideliu pavojumi, jei 
žmogus negyveno žmoniškai; 
normaliai. Pavojų širdžiai skel
biančios vėliavos ima plevėsuoti 
lietuvio kelyje. Ypaė širdies ata
ka esti anksčiau ar vėliau neiš
vengiama, jei šalia NENORMA
LAUS gyvenimo žmogus dar 
turi LIGUISTĄ PAVELDĖJIMĄ 
— širdies kraujagyslių susirgi
mui parankų tokį.
Nebijokim menko paveldėjimo, 

tik imkime gyventi 
atsakančiai

Gali žmogus turėti paveldėji
mą aukštam kraujospūdžiui, j 
perriebiam kraujui ar cukra- J 
ligei, bet jei jis gyvena norma- | 
liai, tai liguistas paveldėjimas I 
NEGAUNA progos pasireikšti.

Nenorintieji atsisakyti nesvei
kų įpročių, teisina savo rūkymą, 
girtavimą bei kitokių niekų da
rymą vaikiškai. Toks tūlas sa
ko: “Gyvenimas pilnas pavojų, 
jų negali žmogus išvengti”. Tai 
tiesa, daug turime kiekvienas' 
pavojų, bet mes ir apsidraudžia-j 
me nuo jų: nuo ugnies, nelai-i 
mingų atsitikimų, audrų... Tail 
kodėl neapsidrausti nuo širdieš 
aiakos, nuo paralyžiaus, sutvar
kydami savo gyvenimą. j

Dabar matom, kad žmonių iš
rinktieji į valdžią atstovai iš
tvirkauja valdžios būstinėse,1 
net žudo savas suguloves. .. Ma-; 
tom, kad motinos žudo savo ne-' 
gimusius vaikus. Matom, kad 
kalėjimai nesutalpina krimina
listų, o niekas nekalba apie tin-1 
karną auklėjimą: dabar vaikai 
auga be tinkamų tėvų, toliau 
bus dar tuo reikalu blogiau, nes 
kriminalistus augina netėviški 
levai. Matom, kad pusamžio 
sulaukusieji nutuko, juosmenį 
padidino, o gyvenimą sutrum-| 
pino. Tas būtų dar nieko, bet j 
kada kūnas riebėja, priskrenta 
širdies arterijos, o taip pat ir. 
smegenų. Todėl mums nė vie- e I
nam nėra pakeliui su nė vienu 
virš minėtu nevykėliu.

Išvada. Ne už tabletės grieb- 
kimės, bet pradėkime keisti sa-j 
vo liguistą gyvenimo vagą 
SVEIKESNE. Toks keitimas yra 
labai sunkus darbas, bet, nėra1 
kitos išeities: laimingas, sveikas' 
t ilgas gyvenimas susitvarkius,! 
ar nesusitvarkius — trumpas1 
kelias į po velėna. Išmintingasis 
dabar pasirinks jam priimti- 
niaus’ąjį. O kitokio — nė karsto 
lenta neištiesins. |

Pasiskaityti. Dr. J. Stamler: 
5 our Heart Has Nine Lives. 
The Benjamin Co., Inc. , I

, • • Mes gyvename if .mokomės, 
> oet netampame proUngwhi.'A*' 
Pontfr<et

*
.-----------------> į

• širdis yra mažas .daifcfts. 
bet trokšta didelių dalykų. J

* Quarles

Nijolė® Sadūnnltės brolis Jo
nas Sadųnas nuteistas Vilniuje 
i.m. gegužės 24 d. pusantriems 
metams laisvės atėmimo. Jis bu
vo apkaltintas pagal LTSR Bau
džiamojo Kodekso 132 straipsnį 
už “skleidimą žinomai melagin
gų prasimanymų, žeminančių 
kito asmens garbę”.

Vokietijos Bundestago CDU/ 
CSU partijos narys dr. Altham- 
mer parašė laišką Sovietų am
basadai Bonoje, teiraudamasis 
apie Jono Sadūno bylą. Į jo 
kreipimąsi atsiliepė Sovietų am
basados pareigūnas V. Tschibis
sow, kuris teigė, kad Sadūnas 
nėra politinio persekiojimo 
auka, o yra traukiamas baudžia
mojon atsakomybėn už krimi
nalinį nusikaltimą. Atseit, Sadū
nas parašė anoniminius la skus, 
šmeižiančius jo darbovietės vie
ną viršininką.

Jono Sadūno terorizavimas 
padidėjo, kai jo sesuo Nijolė 
Sadūnaitė sugrįžo į Lietuvą 1980 
metais, atlikusi šešerių metų 
bausmę už Kronikos dauginimą. 
Nijolė apsigyveno brolio bute 
Vilniuje. Nuo tos dienoš, Sovie
tai pradėjo sulaikyti jų paštą iš 
užsienio.

Sadūno.butas buvo iškratytas 
1982 m. spalio 11 d. Saugumie
čiai konfiskavo knygų ir religi
nės literatūros. Krėtėjus ypač 
domino laiškai, adresai, pašto 
siuntų kvitai ir pan.

Jonas Sadūnas 1982 m. lap
kričio ,mėn. patalpintas į Naujo
sios Vilnijos psichiatrinę ligoni
nę psichekspertizei. Vienuolikai 
dienų .praėjus, Jonas Sadūnas 
kaip normalus buvo paleistas ir 
daugelį kartų tardomas.

Jonas Sadūnas viešai- pareiš
kė, kad Sovietų pareigūnams la
bai nepatiko jo susirašinėjimas 
su sąžinės kaliniais ir su dauge
liu Vakarų pasaulio žmonių.

Kai SadūJUa ataiaakė bendra
darbiauti su saugumu, saugu
mas ant jo labai įniršo.

“Esu pasiruošęs būti nuteis
tas, patalpintaa į psichiatrinę li
goninę ar būti visiškai sunaikin
tas, bet niekada nesielgsiu prieš 
savo krikščionišką sąžinę”, sako 
Jonas Sadūnas.

Pradėta byla ir Nijolei Sadū- 
naitei. Norėdama išvengti areš
to, Sadūnaitė jau kelis mėnesius 
slapstosi.

Jonas Sadūnas su žmona Ma
ryte ir aštuonerių metų dukre.e 
Marija gyveno Vilniuje Archi
tektų g. 27 bt. 2.

(Iš Europos Lietuvio)

AŠTUNTOKAI...

Mokslo metai pamažu 
[išsivynioja,

Tuoj vasara su atostogom ateis. 
Kai ji baigsis ir toliau visi 

[mokslą tęs,
Tik ne mes, juk mes jau 

[aštuntokai!

Maži būdami čia eiti nenorėjom. 
Tėveliai vis sakė: “Tu turi eit!” 
O mes vis lauke žaisti norėjom... 
Tačiau čia užaugom, lietuviškai 

[išmokom. 
Išmokome linksniuoti ir net 

[padainuot.
Tegul toliau čia kiti mokslą tęs. - 
Bet ne mes, juk mes jau 

[aštuntokai!

Nežinau, ar liūdėti, ar džiaugtis 
Juoktis, o gal jau verkt?
Mes jau tikrai esam aštuntokai...

Aldis BaršlįėtiĄ-. VII kl.
Iš “Aušros Spindulėlių“

— Esu be galo nelaiųiinga — 
skundžiasi jąųn^^mėįdeiė. — 
Kuo ilgiau, gyvenu, tuo labiau 
įsitikinau,1 jbg vyras vedė mane 
tik dėl pinigų.

— Na, tai bent gali pasidi
džiuoti, jog jis nėra toks kvai
las, kaip atrodo.

Kas stos apginti gimtinę?
Gaisrų pašvaistės uždengė šalį; 
Priešas užplūdo miestus, kaimus. 
Kas stos apginti tėviškės dalį — 
Gelbėt šventoves ir aukurus mūs?

Kova už laisvę — darbas ne vaiko: 
Einam per audras, kančias, žaibus! 
Nors mūsų priešai durklą jai taiko, 
Bet gi tėvynė kovoje nežus!

Broliai lietuviai! Skaisčiąją dieną, 
Jeigu ne mes, tai sūnūs ją išvys;
Šlovė papuošia kari kiekvieną, 
Kūris už laisvę kovodamas kris!

Amžiais klestėjus mūsų tėvynė, 
Žūt nuo engėjų dabar negalės;
Ginsim ją smarkiai, kaip protėviai gynė 
Prie upių, miško ir sienų pilies.

Trauktis nėr vietos, gimtoji žemė —
Visa, ką turim mes, lietuviai; ,
Tegul ilkimas ką nori lemia, 
Mes pasiliksim liuosybės kariai!

S. L.

Mutual Federal 
Savings and Loan
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. FBI AGENTAI TIKRINA PREZ.
REAGANO DOKUMENTUS _

'Dešimt FBI agentų nuo šių tė 10 FBI agentų, kad jie visus 
metų biiaejio 27 dienos tikrina 
prez. Ronaki Reagano rinkimi
nes kampaiti jos dokumentus.'1

1 Jeigu prez. Reiganas rinkimų 
būtų nelaimėjęs, tai įvairūs rin
kiminės kampanijos dokumen
tai būtų buvę išmesti į atmatų 
dėžes, -o gal sukišti į popierių 
plėšančią mašiną, t sipulkiaį su
plėšyti ir tada išmesti.

Reikalai pasikeitė, kai Ronald 
Reaganas -laimėjo rinkimus. 
Prie > to laimėjimo daug prisi
dėjo gyya ir vykusi paties pre
zidento rinkiminė kampanija, 
tcdęl jis, jau būdamas ^krašto 
prezidentu, įsakė ąrtimiausiems 
savo bendradarbiams surankioti 
visus rinkimiiifs kampanijos do
kumentus, juijs tvarkingai su
rūšiuoti ir sudėti į vieną vietą.

Oficialiai buvo pripažinta, kad 
prez.’ Reaganas buvo išrinktas 
krašto/ipręzidentu. Pats prezi
dentas Carteris jį pripažino lai
mėjusiu rinkimus ir jį pasvei
kino. Rinkiminė komisija, gavu
sį i visus.- balsus^, paskelbė duo
menis ir pripažino jį daugiausia 
balsų gavusiu. Jis buvo prisaik
dintas ;prezidento pareigoms ir 
oficialiai jbuvo perduotas krašto 
valŠymaš. Prezidentui Reaga
nui rinkiminė, kampanijos at-

dokumentus patikrintų. Pasiro
do, kad tai ne toks lengvas da

lykas. Reikėjo kiekvieną lapelį, 
peržiūrėti, perskaityti ir nu
spręsti ar tai buvo prezidento 
Carterio paruoštas debatų pla
nas.

Stanford, universiteto knygy
ne buvo rastas prez. Carterio de
batų planas ir su juo surišti do
kumentai. Už. kelių dienų FBI 
agentai jau rado 76 skirtingus 
dokumentus. Nustatyta, kad 
kandidatas Reaganas tuos doku
mentus turėjo- penkias dienas 
prieš Clevelande vykusius de
batus.

Debatai buvo suruošti 1980 
metų spalio 28 dieną. Reaganas 
tuos dokumentus turėjo turėti 
spalio 23 dieną. Jis turėjo pen
kias dienas paruošti atitinka
mus atsakymus.

Reaganas pasiruošė. Žurnalis
tas J. Will, padėjęs R. Reaganui, 
tuojau po debatų pareiškė, kad 
Reaganas jam patinka, nes gi
liau, sąmoningiau atsako į klau
simus. Daugelis klausytojų tapo 
Reagano šalininkais.

Klausimas, kaip kandidatas 
Reaganas gavo prez. Carterio de
batų planą ? Niekas tiksliai ne
žino. Visiems aišku, kad pats

Šventadienis|: SOFIJA PACEVIČIUTĖ
I* - '■

džiadvasai jūs esate, 
nia man tavo pažadi 
šios planetos giminės,

(Prieina- 
ir kitą^ 
bet jūsų

kartis.
Bėgau ir aš kariu. Daug, 

tarpe, dėl jūsų valios tvirtumo daug vargo ir siaubo teko jums 
ir būdo kilnumo, man buvo ir man dar išgyventi, kol sveti- 
lengviausia ir patraukliausia iš
silaikyti iki dabar.)

Kaip toliau bus — nebežinau.
Fu kiaušiai suprantu jūsų, pa- 

č ų baisiausiąją giminės trage
diją, kada, sakyčiau, paties pra
garo plienas ir barbarai užgulė 
jūsų žalius, kultivuotus laukus, 
miškus, pievas, kaimus, miestus 
ir ni'estelius. Nesistebiu, kad 
baisiausias siaubas ir išgąstis pa
gavo jus visus, nes baisiausia 
grėimė užgulė visą jūsų žemę 
ii- žmones.

s'šaukmiai, sakytos kalbos, biš- Carteriš debatų plano savo poli
_ ' . V . T Al*kai' ir telegramos jau., buvo ne
reikalingi. Jąmy atsirado svar
besnių klausimų, kuriuos turėjo 
studijuoti, tartis, . aiškintis 'ir 
spręsti..'ti- s . -

.Surinkęs-’ir tvarkingai sudė
jęs visus rinkiminės kampanijos 
popierius k dokūriienttts, prezi
dentas juos pasiuntė ■įsStanford 
universiteto -kny^mą. Ten., jie 
buvp sudėti pagal susitarimą. 
V.iena svarbiausiųjų sąlygų: nie- 
kam neduoti nė vieno Reagahb 
rinkiminės kampanijos doku
mento/:. , ... ,

'Ten jie ramiai gulėjo iki bir
želio 27 dienos, Niekain neatėjo, 
į galvą mintis tuos dokumentus 
tikrinti: ?Jie nebuvo reikalingi. 
Kai .viename, provinęijp? laikraš
tyje .pasirodė’; žinia, kad prez. 
Reaganas,- b^iruošdamas deba
tams, turėjo pre^/i Carterio de
batų, plano dokumentus, pačiam 
prez. R,eagaiiui irpkitiems parū
po pa tikrinti,linkiminės kąmpa-; 
nijos dokuipį§^i^.iąr’ jš tčkfųjy ’ 
prez.:.Rėagaiiaš ar' jo kampanir 
jo§ tvarkytojai tuos debatų do- 
kumėhtus tūrėjo.

Rinkiminės kampanijos popie
rių .b.uvo kalnas, todėl ir atsiun-

•tiniam priešui neduos. Artimi 
Į Carterio bendradarbiai to neda
rys. Reiškia, kas nors tuos pla
nus pavogė ir įteikė kandidatui 
R. Reaganui.

Sudarytas Kongreso komite
tas1, kuris bandys nustatyti, kaip 
-prez. Carterio rinkiminės kam-Į 
panios dokumentai pateko į Rea-

- gano rankas. Šitas klausimas 
tyrinėjamas. Rep.

t Esu iš kitos planetos.
Kai mano tėvo erdvėlaivis 

‘buvo priverstas skubiai iš šios 
^planetos — Žemės pasitraukti, 
4ąi taip iki šiai dienai čia tebe- 
■ bastausi, laukdamas kada tėvas 

'• vėl turės progos sugrįžti ir ma
ine pasiimti.

Tai atsitiko Baltstogės giriose 
-------------------- r tais laikais, kai ėjo srmarkios ko-

— Rusų pasižymėjusi smulki-] 
minkė Viktorija-’ Mulo va, koncer
tavusi Suomi joje,, pabėgo kartu 
su savo akompaniatorium Var- 
.tanu Žordania- į Švediją ir pa
prašė politinio prieglobsčio. Mu- 

;loVą paliko Kuusamo viešbuty
je, kur buvo apsistojusi, brangų 
Stradivarius smuiką, kurį Suo
mijos policija7, atidavė Sovietų 
kultūros ministerijai. Abu me
nininkai laimingai pasiekė JAV.

V * Gyventi — tai nereiškia bū. 
ti 'gyvam, bet būti patenkintam, 
f'. • Martial

• Yra tik vienas žingsnis nuo 
išaukštinto iki juokingo.

Napoleon

> LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno !r moksli 
1154 m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, VInet 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanio! 
T. Raukflo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir T 
Meilaus straipsniai bei, studijos, Iliustruotos nuotraukomis t 
M. K? Čiurlionio. M. ŠHeikio, V. Kašubo®, A. Rakštelės ir JL Yars' 
tarybos poveikiais. 385 pusk knyga kainuoja tik ?3.

> DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojo! Ir Ui 
tfnių šoklų pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie daim 
šventes bei jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomenim!* 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pust, kainuoja 12.

'• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apr&i}

gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to lafecrtarplo

tarp jų įsimaišęs ir pasilikau.
Oi, lietuviai! Žinau visą jūsų 

netolimą praeitį — istoriją, jei 
norite, žinau Žalgirį, visas jūsų 
bėdas su lenkais, 63-ųjų metų 
sukilimą, rusų carų priespaudą, 
Kražių skerdynes, knygnešių ga
dynę ir jūsų didvyriaškas, sun
kiai aptarti galimas, kovas dėl 
tautos laisvės.

Ne juokais sakau, tiek daug 
džiaugsmo ir laimės turėjau gy
venant kartu su jumis jūsų lais
vės metus —41 nepriklausomą j j

Visi žinote, kad karas yra bai
sus dalykas, bet šiuo atveju tai 
nebuvo karas, o staiga jūsų že
mę užgulė toks teroras, ko nei 
senieji, nei jaunieji nei sapne 
nesapnavo, kad jūsų plaentos 
pavi.šiuje paties pragaro kati
luose buvo išvirinta tokia žmo
nių — dvasios pabaisų rūšis, ku- 

1 ri baisiausiu teroru nusiaubė vi
są jūsų kraštą ir visą jūsų gi
minę. Gerai žinote, kas atsitiko. 
Nekartosiu. Ir saulės šviesa, ir 
dangaus mėlynė, pievos, laukai, 
miškai ir visa gamta nebebuvo 
tie patys. Jūsų giminės veiduose 
besimato tik siaubas. Juokas ir 
vaikų krykštavimas pranyko ir 
paukščiai slėpėsi girių tankumy
nuose. Tik juodvarniai garsiai 
kranksėdavo, kažkaip pajutę 
paslėptus žmonių lavonus.

Buvau kartu su jumis ir ži
nau kaip laukėte rudmarškinių 
iš Vakarų. Tai buytr kaip skęs
tančiam šiaudas. Jie garsinos! ir 
jūs manėte, kad laisvę atneš. 
Kai rudmarškinių bombos kri
to į bėgančias pragariškųjų bar
barų ordas, ant jūsų pačių.’ bei 
j ūsų namų, žinau, kad ne vie-, 

* nam atrodė, kad tai dangaus gė
lės bei laisvės mana krenta ant 
jūsų pačių galvų ir mirtis nebe
buvo baisi, kad tik laisvės, lafŠ^ 
vės, laisvės....

Į vos tarp lietuvių ir kryžiuočių, 
žemaičių kovotojai palaikė mū
siškius kryžiuočiais ir, jei nebūtų 
pasprukę, tai visus kaip varles 
būtų iškapoję. AŠ biįvau nuo 
savųjų kiek atsiskyręs,' taip ir 
pasilikau vienas, čia bastytis iki 
Šiai dienai.

Aš neatrodau .toks, ka.ip;ame
rikiečiai mane savo filmuose 
vaizduoja. i-įį..; .

Mūsų giminė esame' yisai pa
našūs kaip ir šios {planę tos : 
Žemės gyventojai. Todėl man 
lengva neatpažintam sukiotis. 
Reikia, /didelio įžvalgumo mane 
atpažinti. Į

Man labai patiko lietuvių, o 
ypač žemaičių kovotojų, i būdas 
ir atkaklus kovingumas, •. todėl draugai.. Puikūs, kilnūs ir di-,įsa vėl pradėjo artėti prie jūsų

mose šalyse, sakyčiau, nuo ša
po, pajėgėte vėl įsikurti ir nau
jas gūžtas susi lipdyti.

Tikrai labai stebiuosi, kad 
esate labai, labai gabi giminė. 
Per labai trumpą laiką patogiau 
ir turtingiau įsikūrėte nei dau
gelis šių svetimųjų kraštų gy
ventojai.

Esu keistokas savo npinfmis 
(ne išvaizda), bet nuoširdžiau
sias, nuoširdžiausia* jūsų drau
gas. Atsitiko, kad atsibasčiau su 
tais, kurie apsigyvenote čia, 
Chicagoje, U.S.A.

Praėjo daug metų, daug van
dens upėmis nutekėjo, kaip čia 
maišausi ir įžvalgiai seku visą 
jūsų gyvenimą. Visus jus ir jūsų 
atliktus darbus gerai pažįstu.

Jei kada pas Andrijauską re
čiau beužeisiu, apie mano paty
rimus gal ir daugiau parašysiu. 
Bet, deja... Prisipažinsiu, kad 
daugeliu iš jūsų esu gerokai ap
sivylęs ir kartais pradedu pla
nuoti, ar nereikėtų man pasi
žvalgyti naujų, draugų kur nors 
Korėjoje. Taivane ar, geriausia, 
Afganistane. .

Jau minėjau, kad jūsų istoriją

prasiblaivęs apsižvalgau, vis la- 
b au ir labiau įsitikinu, kad' čia 
paskutinė stotis prieš kelionę 
pas šv. Petrą. Tad nutariau, kad. 
gal geriau raštu mintimis su 
jumis pasidalinti.

Sakau, gal tik tada į Afga
nistaną. ..

Turiu daug, daug ką jums iš^: 
s’sakyti, bet, gal kitą sykį.

TĖVIŠKĖ IŠ TOLO -
TREMTINIO DALIA t

Kitas F. Kiršos eilėraštis “Laiš
kas obelaitėms” gerai parodo tė-i 
viškę tremtinio žvilgsniu. Trem-’ 
tinys galvoja, kad “Sugrįžęs į. 
namus nebepažinsau jū£ų” —•; 

obelaičių —: vadinasi, viskas bus; 
jau pasikeitę, jos bus užaugusios.? 
Eilėraštyje rašoma, kad tremti
nys pasiilgsta visko savo tėvy< 
nėję ,net smulkiausių dalykų:

“Laiškas obelaitėms” 
“Bitelėm, peteliškėm, kurmiam 
ir varlėkam Sakykit pasakas,? 
koks ilgesys kankina”. Jis prašo? 
pasveikinti klevus, skylėtom šie? 
nom vežiminę, klojimą ir kitus 
ūkio pastatus.. Poetas baigia ei
lėraštį labai optimistišku posmu? 
Jis tiki, kad Į namus tikrai ka
da nors sugrįš, todėl kalba, ką 
darys, kai jau pasieks savo že-

gerai pažįstu ir pats savo kailiui ir savo senąją ^tevu sody^;
buvau visur kartu su jumis. Sa
vo Įsitikinimus nuoširdžiausiai 
išdėsčiau. Pamilau jus, bet kas 
dabar su jumis čia išeivijoje 
pasidarė... Sakau, kad pradėjau 
apsivilti. Kur paliko jūsų valia, 
kovingumas ir dvasios didybė?

O grįžęs į namus, rankas iškėlęs 
[saulėn 

Su plakančia širdim pagarbin- 
[sim Dievulį 

Ir pabučiuosiu taip, kaip niekas 
[nebučiavo, 

Visus, visur, .'kas žemėj auga 
Man labai labai skaudu,, tad ir 1 [arba dūli,
pradėjau vis dažniau ir dažniau ' • Viktoras Puodžiūnas, VIII kl. 
pas Andrijauską, i . Bet, kai Iš “Aušros Spindulėlių”

tautos ir valstybės gyvenimą. Žinau, kaip apsivylėte, ’^ai po
Kai grįšiu paš savuosius, turė
siu daug ką jiems papasakoti, 
kaip maža giminė — tauta per- 
tokį; trumpą laikotarpį visose 
srityse pasivijo kitų, seniai lais
vėje gyvenančių, tautų kultūrą 
ir visą jų civilizaciją, kai kur 
net: pralenkdama. Griaudulvs ir 
pasidi dzi a vi m as užliej a m ano 
keistą ir jums nežinomą širdį, i . 
Kokia jauna, kokia neišsieikvo- 
įusi, bet amžių kovose užsigrū
dinusi jūsų giminė!

Brangiausieji mano nelaimės

kelių savaičių vėl pasijutote- 
skaudžiai apgauti: vieną praga
ro sektorių pakeitė kitas: suktes
nis, rafinuotesnis ir iš pirmo 
žvilgsnio kultūros ir civilizaci
jos skraiste prisidengęs — ne 
toks baisus. Jūs greit susivokėte, 
kad jų knygose jūsų likimas ly
giai taip pat buvo apspręstas. 
Gal kita spalva, bet taip pat, tik, 
sunaikinimui.

Nedaug laiko praėjo/ kai du 
pragaro kolosai laukiniškai su
sigrūmė ir kai raudonoji pabai-

SUSIVIENIJIMAS ĖffiTUVIŲ AMERIKOJ: 
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fraternalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau; per 97 metus.
SLA — atlieka" kultūripiųs darbus, gelbstįjr kitiems, kurie tucs 

darbus dirba* ’/r, U■’ ‘ £-
erių A*

<?>SLA — išmokėjo!-daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių

.Miininniniiiiiiimii iiiuniiniiiiinmunnnininiiiiniiinini niuiiiiiinniiiiiiiiiiinc-

‘ 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 NOREIKIENĖ

.iaWnnfiTniTHiniiiniiiirjiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiriHiiimiiiiiiiiiniiL'.-

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2^01 W..69th St., ChiGago, HL 60629 TeL 925-2737

Romiai parafyt* stadija apie Rytprūriu*, remiantis Pakalnė! I 
Eabguvot apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienai! 
lietuviui. Leidinys fHnatruota* nuotraukom!*, pabaigoje duodami 
titovarifflų 
naudingoje 335 puri.

vertini*! J rokleilij kalbą. Laba 
Rytprflstų temėlapli. Kaina

Orintalfė* atA 
□etuvoje Ir pa

turi 234 puslapiui
mtninal Ir
maišiai* bolševikų okupacijom metai*.
bet kainuoja tik fl.

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revolludonlerins, nestųmK 
tai ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik K 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe 
riją. Debar būtų galima pavadinti kovotoju už žmogau* teise* 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapiu, kainuoja |8,

> IATTRINSS NOVELfS, K. Koačenko Kfryba, J. ValalSm
fol® P

. , JAY DRUGS VAISTINĖ
’ < 2759 W. 71st St, Chicago, III.

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

Atdara šiokiadieniais nuo
9 .vai. ryto ild *10 .vaL vakaro. 

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

|S*b i »■«: Tel. 476-2206

žemės, jūs, siaubo pagauti, pa
likę savo namus, žemę ir kitą 
turtą, tik kaip apsirengę, kas

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
naria-ms patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime-' apsidriįųsti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų, gyvenimo pradžiai ). ,

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

, SLA —kuopų yra visose lietuviu kolonijose. ' 
Kreipkitės i savo apylinkės kuopų veikėjus, 
jie Jums mielai pagelbės į SLA įsirašyti. . jū

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą: ' .

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA “
307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001 

Tel. (212) 563-2210 -U-

50 mėty studijavgs, kaip

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kai Bet kada Ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvi, lietuvius 
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kum Jaunium ir prof. EL 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius 

Ir patarė mums toliau studijuoti.
vertimui
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Ar VLIKo griovėjai bendra 
darbiaus su VLIKu?

Galima drąsiai sakyti, kad “Pasaulio Lietuvių Die
nų” didžiausiu įvykiu, o kartu ir VLIKo laimėjimu, reik
tu laikyti Vyt. Kamanto rankos ištiesimas VLIKo pirmi
ninkui dr. K. Bobeliui. Tai buvo ženklas, kad LB-nės va
dai padės Vyriausiam Lietuvos Išlaisvinimo Komitetui 
veikti pavergtosios tautos laisvinimo veiklą.

Tokį įvykį, didelė dali^ iš įvairių kraštų suvažiavusių 
atstovų Sutiko entuziastingai; vykodlgas rankų plojimas, 
jie tuo išreiškė didelį pasitenkinimą, kad pagaliau LB-nės 
vadai susiprato ateiti VLIKui pagalbon, o ne jį griauti. 
Ateitis parodys, kiek Vyt. Kamanto rankos ištiesimas 
buvo nuoširdus ir kiek LB-nės vadai laikysis savo žodžio 
ir parodys geros valios ateiti VLIKui pagalbon paverg
tosios Lietuvos laisvinimo darbe.

Naujosios valdybos sąstatan yra išrinkti tokie asme
nys, kurie perdaug neduoda vilčių. Juk jų tarpe kai kurie 
yra tikrieji VLIKo duobkasiai. Kaip sakysim, Alg. Ge
čys, kuris “Tėviškės Žiburiuose” rašė (VII.7), kad VLIKo 
pirmininko pastangos išeiviją Valdyti ir reikalauti 
PLB-nės subordinacijos yra nereikalingos ir nepriimti
nos. Jis tuo nori pasakyti, kad laisvinimo darbe nėra 
subordinacijos, Ly. bet kokios vienybės bei vieningumo. 
Betgi Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas nerei
kalauja jokios subordinacijos iš LB-nės vadų, jis tik kvie
čia ateiti jam pagalbon vykdyti laisvinimo Veiklą, prašo 
į jo vežimo ratus nekaišioti pagalių.

Alg. Gečys rašo, kad VLlKas sudarytas iš partijų 
atstovų, bet nė demokratiniu būdu, rtes VLIKo atstovų 
tauta neišrinko. Norėčiau jo paklausti, 0 kas išrinko 
Alg. Gečį kalbėti tautos vardu? Todėl jis šią nesąmonę 
baigia taip, kad VLIKo struktūra yra greičiau oligar- 
chinė, negu demokratinė. Atrodo, kad Alg. Gečys neturi 
jokio supratimo, kas iš viso yra oligarchinė struktūra. 
Pirmiausia, VLIKas nieko nevaldo, o tik dirba pavergto-

metams $40.00 
pusei metų _____________ _ $22.00
trims mėnesiams$12.00 
vienam menesiui $4.00

Kanadoje:
metams ____________ $45.00
pusei metų$24.00
vienam menesiui$5.00

Užsieniuose:
metams ____________— $48.00
pusei metų$26.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius, pirmadienius ir šven
tadienius. Leidžia Naujienų Bendro
vė, 1739 So. Halsted Street, Chicago, 
IL 60608. Telet 421-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

J. KARIBUTAS

PAŽINTIS SU TOLIMAIS KRAŠTAIS
(Tęsinys)

O pridavus pareiškimus, lie
pia rytojaus dieną prisistatyti, 
nes tik antrą vai. po pietų Bus 
šdalinamos vizos. ,

Karšta. Reikia laukti valandą
eilėje, kad priduoti pareiškimą. 
Jokių krautuvių arti nėra. Ne
galima gauti nei vandens lašiu
ko. .. Sėdėti nėra^kur, nėra šuo- 
- . ■ * i ■ 

sios tautos laisvinimo darbą. Tai yra. jo pagrindinis ir 
esminis uždavinys. Jis šiai veiklai kviečia visus geros 
valios išeivijos lietuvius jam padėti.

Vadindamas VLIKą esant oligarchin ės struktūros, 
matyt, Gečys nori pasakyti, kad nedidelė išnaudotoją 
—vergvaldžių, baudžiauninkų, kapitalistų— saujelė poli
tiniai ir ekonominiai viešpatauja, valdo... Nežinau, ar 
okupanto samdiniai galėtų dar biauriau suniekinti mūsų 
Tautos atstovybę.

Tad kažin kiek šitokiam mūsų laisvinimo veiksnių 
bei partijų graboriui seimo atstovų' reikdlavimas jį pa
darys VLIKo rėmėju, o ne jo griovėju. Žinoma, reikia ■ 
laukti, ries laikas atskleis, kiek jis ir kiti valdybos nariai 
bus įsisavinę geros valios. Bet šia proga verta paminėti 
ir tai, kad Bronius Kviklys Drauge liepos mėn. 12 dienos 
laidoje, savo vedamajame, išliaupsino “Lietuvių Dienų” 
rengėjus, jų nuveiktus darbus ir laimėjimus, kuriuos su
rašyti, reiktų net kelių torrių.

Jau esu minėjęs, kad tų dienų metu įvyko pats svar
biausias įvykis, kai Vyt. Kamantas ištiesė ranką VLIKo 
pirmininkui dr. K. Bobeliui, pasižadėdamas jam padėti 
veikti Lieteuvos laisvinimo veiklą. Deja, šį įvykį Br. 
Kviklys savo vedamajame nutylėjo. Kodėl? Gal jam toks 
faktas nieko nesakantis, kai suvažiavusieji kėlė entu
ziastingas ovacijas. Į tokį klausimą mes nerandame 
atsakymo.

A. Švilortis

lų — tik medžių ir gėlių daržas. 
Visi nervuoti, išvargę, bet tos 
mergos visai nesistengia dirbti, 
kad bent kiek sparčiau mus ap
tarnautų. Vargas vargelis tiems 
turistams...

Du amerikiečiai ir aš paimam 
bendrą taksį ir leidžiamės į, 
miesto centrą, nes tik -ryt vizos 
bus-išduotos. Be vizos negalimai; 

gauti bilieto atgal į Damaską ir 
jokios rezetvacijos padaryti.

Iš Jordanijos į Izraelį tik. ran
ka pasiekti. Bet hera riotb dar 
kur nors važiuoti. Nuotaiką su
gadino tokia kelionė į Jordaniją. 
O jei ir ten bus nesvietiškos 
kontrolės? Gąsdino mane, kaip 
aš drįsau važiuoti į Siriją, kai 
tokia įtampa su Izraeliu. Juokais 
atsakydavau, kad aš kaip tik ir 
važiuoju su niįsija, kad gal man 
pasiseks sutaikyti? štai jau iš 
Jordanija hėbesinorj ryžtis vyk
ti pas izraelitus. į^njgp “sii-r 
tąįkyjho.*’ viltys..

’ Kitą dieną, gavęs vizą, skubd- 
tai vykau į autobusų stotį pada
ryti reikiamą rezervaciją išvy
kimui, nes ilgai čia Užsibūti nėra 
tikslo. Čia nėra lankytinų pilių, 
muziejų bei kitcdtių įžyfHių vie
tų. Tad, paėmęs turą, pasivaži
nėjau po gražias apylinkes, ir 
tai viskas. Dienos karštos. Vi
durdieniais tenka prasėdėti vieš
bučio restorane ir siurbti šaltus 
gėrimus. Teko susitikti. ir labai 
įdomių pašnekovų — arabų, ku
rie gėrai žino Pabaltijo tautų 
likimą. Puvo keista, kad arabai 
taip gerai apsiskaitę, ntldstabiai 
geros orientacijos ir lakios vaiz
duotės žmonės.

Vaišingi, kiekvienas tuojau 
siūlose tau fundyti gėrimą, arba 
ir pietus. Jie nesivaržo ir mielai 
priima revanšą. Tą aš jau žino
jau nuo tada, kai 1972 metais 
keliavau aplink pasaulį. Taigi; 
dabar jau antroji mano su jais 
pažintis. Dabar aš geriau moku 
juos suprasti.

Trijų dienū šiame Amar.o 
mieste pilnai gana. Gavęs rezer
vaciją, riiošiauš pakus kelionei

atgal į Bimaiką. Ašimi 
kad :r vėl bus trijų valaadį ne
maloni kontrolė. Bet, kaip lietu
vių patarlė sako — j balą puo
lęs, s2Usas nekelsi. Su likimti 
reikia sulikti.

Palieka Amaną

Kai žinai, kad čia tau daugeli 
nebeteks svėč uotis, liūdha da
rosi. Gyvenimas toks trurffpas! 
Benų teks skubus bėgtinas, 
kaip eiklaus žirgo. .. Ir kiek jų 
Lr liko? Jau ne iki kito apsi- 
aiikymo, bet sudiev svetimiems 
kraštams, su kartėliu š rdyjfe 
pasakai... Sudiev...

Antra po pietų. Oras nors 
'ribką” ridinėk... Stotis pilna 
keiė vi jį. Daugelis iš jų ant šalto 

I cemento grindų susirietę, bad 
I tūlų šaižiau, k ti minkštasuo

liuose srifiduriuoia. Visų k'elia- 
. v Lito filio ai kas. Iš ttirištų, į pri

pildytą Damasko autobusą, mes 
tik keturi. Jiems aš pasakoju 
visą varginančius kontrolės pro
cedūrą, ir jiė stebisi. Jie Važiuo
ja pirmą kartą, taigi dar be pa
tyrimo.

Kai autobusas rieda gražiais 
Jordano laukais, pasidaro nėt 
smagu, kad, pagaliau, jau vie
kas važiavimui palankiai susi
tvarkė. Pasižiūriu rankinį laiM 
rodį, kuris rodo liepos tnėn. tre
čią dieną: atmintina data Jorda
nijos palikimui 1983 metų lie
pos mėn. 3 dieną. Pravažiuojari- 
čio data. . >. J

Dabar, kai jau autobusas ve
ža link kelionės iScsĮo, pergal-. 
vpji ką matei ir ką girdėjai. 
Vaizduotėj perbčg^ matyti v^iž-: 
dai, sutikti, žmonės ir prileistos

■ dienos., žinoma; randi, kadįžmtJ- 
nių- mentalitetas, jų gyvenimb 
būdas, elgesys, papročiai ir tra
dicijos labai skirtingos. Man jos 
svetimos, o jiems, žinoma, mie
los ir savos, nes jie amžius kū
rė; puoselėjo ir brandino. Nesi
stebiu, juk kiekviena tauta turi 
savitą kultūrą. Laimingas esd, 
kad dabar galiu iš arti su ta jų 
kultūra ir tradicijomis suispa- 
žinti. Likimas man buvo geraš. 
Baigiu visą pasaulį apskrieti. 
Kadaise buvo mano švajonė, dd- 
bar tapusi realybe.

Pravažiuojame ph> ditbahčhis 
laukuose; labai dar primityviai, 
su asiliukais arba arkliais. Kitur 
laukuose Būriai dirbiriinkų kaž
ką apkaiipia, d gal raško braš
kes; bet jie sunkiai dirba pasi
lenkę. Kitur skina arbūzus, ant 
kupros turėdami maišus ir iš jų 
pila į šilhkvėžuhį. Karšta, bet 
darbas eina pilnu tempu. Bet 
koks nuo lauko daržovių ar jaijų 
nudorojimas reikalauja daug 
pastangų ir darbo jėgos.

Mūsų šoferis įgudęs. Vairą 
vr’^o gerai ir autobusas išlygin
tai bei vienodu greičiu gerai rie- 

th ©hitu. Jit tiM vijaf kontro
lės vidtas, mažus sustojimus ir 
posūkius. Kiekvieną dieną šitie 
kedai jo išvažinėti. Jo duona 
f'ielfibma iš tą vSrglniriė'ų ke- 
idflių.
‘ Ir vėl riibėžitis, if vėl kontro
lės. Net baišti pagalvoti, kaip 
Ihiohės td p susffiulkėja, kad 
nebeturi ttėt saiko. Abgi iiėūž- 
. ekltį tik vierios, na kad ir dar 
dviejų, pišŲ kontrolės? Kam pa
sus po kelių peržiūrų dar atimi
nėti ir fiešti į kbtttorą, kad ten 
ūžštainpuotų? Kam gaišti tek 
laiko ne tik na lys, bet ir kelei
vius varginti?

Saulutė jau nebeaukštai ir 
iries paliekame kontrojų punk
tus. Jau abiejų valstybių kon- 
troh s prsėjo. Visi keleiviai leng
vai ats.kvėpė. Kiti dar ir juokų 
iš tų kontrolių prisidarė. Juo la
biau, kad tos sustojimo vietos 
labai nesimpatiškos. Valgyklė
lės menkutės ir nelabai jau šva
rios. Nėrd vėsintuvų; tvanku.

Damaskas

Jau temsta. Iš tolo matyti Da
masko žiburiai. Oras atvėsta čia 
vakarais daugiau negu Los An
geles, Calif. Tada žmonės, karš
čių išvarginti, atilsi. Taip ir mes 
— pakeleiviai autobuse jautė
mės geriau. Kai pasiekėm stotį, 
Viši kulviršeiais nešdinosi iš 
autobuso ir skubėjo kas sau. 
įbėtąi, t einu į man rezervuotą 
viešbutį, kuris, žinau; tikrai lau
kia, ' nes ir lagaminas ten pa-

- .... .
i i i--p-'*' * L’ įlšMį^dnKtiiir.šu šypsniu ^sitin- 
O'hiarie MimnirikaŠ; taip pat ir. 
btid&tis, tūĄriiffii ai jiems kbks 
giminaitis. Tai vis rhAnd doleris
.Jb-1 * iabidūsiai reikia.
Kaip gefai, kad dolerio vertę 
■visi ir visur Žino. Višų valstybių 
tūrištai tik jį naudoja. Jdkia ki
ta valiuta pasaulio rizikoje ne
egzistuoja, tik doleris. Kaip gi 
su rubliu, kuris prieš dolerį kone 
du kartus didesnis? Taip, kieno 
čia židpluiiiaš — gdl amėrikie- 
čių. kad neduoda rubliui atkir
čio? Jhk riiblio jokia kita vals
tybė iibpfipAžįštd, fiekeičia, ir 
jis, tik gėlėžiiię šiėrią pėrvažia- 
vtiš, lieka visai bevėftiš. Kaip 
tokį, amerikiečiai tūrėtų huver- 
tlfiti — .rūbiį skaityti tik puse 
doleriu. Tbks šdfitykiš tikrai bū- 
ttį geras.

(IŠUS daugiaii)

— Vienas Vakarų diplomatas 
pasakė, kad Afganistūrie hesi- 
liauja Sovietų publimai. Lėktu
vai bombarluoja partizanų po
zicijas.

— Suomijos pareigūnai tvir
tina, kad krizės atveju Suomi
ja sugebės išlaikyti neutralumą.

ANDRIUS NORIMAS

MIŠKE

ft. LB-nės Kultūros tarybos skelbto 
konkurso preniijUbta novelė.

(Tęsinys)
— Tai beveik auksakalystės amatas, ar ne?
Su monokliu akies duobėje dar nesenas pilvo

čius greit įterpė savo pastabą, o kalbėtojas tuoj 
tęsė toliau. Čiurlionis atidžiai klausėsi, todėl 
greit suvokė: kalbėjo dvaro savihiflkas, grafas 
Mykolas Tiškevičius.

— Taip, tai specialybė, dargi kokia specia
lybė ! Per kelis metus Reiinusas turėjo jau aštuo
niasdešimt darbininkų, o gintaro paklausa vis 
augo. Mes taip pat domėjomės gintaru... Kaip 
matėte anam kambaryje, mūsų rinkinys...

— O, tai puiki kolekcija! Dar nesu matęs 
tokio įdomaus, pilno rinkinio!

Tas pats monokliuotasis vyras entuziastiškai 
išgyrė Tiškevičių gintaro kolekciją. Grafas net 
nuraudo iš pasitenkinimo, paskui tęsė.

— Bet, nelaimei, po kokių astuonių metų ki
lęs gaisras sunaikino Reimuso fabriką...

— Tėveli, pamiršai paminėti mūsų pačių at
radimus! , . X

Jaune, "’io amžiaus tamsiaplaukis vyras pasi
rodė esąs Feli/sas T:škevičius, nes Čiurlionis jau 
buvo girdėjęs apA abudu čia vasarojančius gra
fus, bet tik dabar juos pirmą kartą pamatė.

— O, taip, teisingai!... Mes gi ėmėme kasi
nėti Paliepgirių kaimo apylinkėse durpyną. Mū
sų nustebimui, užtikome ten, giliai žemėje, dide
lius gintaro gabalus!

— Argi tie jūsų' kolekcijos didieji gabalai 
yra ne iš jūros? ,

— Ne, jie iškasti iš žemės tame kaime. Ma
tyti, ten seniau... labai gilioje senovėje.. . buvo 
pušynas, vėliau užlietas jūros, o dar vėliau ap
neštas smėliu. Mes taip pat tuo labai stebėjorriės!

— Juk tie gabalai beveik dviejų kumščių di
dumo! W

— Taip! Tai labai didelis lobis!
Tik dabar, pokalbiui kiek nutrūkus, kuni

gaikštis Oginskis pasilenkęs kažką pašnibždėjo 
grafui. Tada šis atsisuko į Čiurlionį.

— A! Jaunasis mūsų kompozitorius jau at
vyko!

Čiurlionis mandagiai, nors be šypsenos veide, 
nusilenkė, atskiru linktelėjimu pasveikindamas 
visus svečius iš eilės. Tik monokliu žvilgantis vy
ras nebuvo jam žinomas, tačiau jam buvo neįdo
mu. Tuo pat metu kunigaikštis Oginskis pakilo.

— Ar leisite man pasikablėti atskirai?.,. 
Gal jums neįdomūs mūsų reikalai?

— Laibai'prašau! Į biblioteką, jūsų š^iesyM!. 
Bet.. sp^^ąlyga — ponas Čiurlionis dar prieš 
vakarienę turės mums paskambinti!

— Su mielu noru, jūsų šviesybe. ..
Kastantas nusekė paskui kunigaikštį, šis 

įleido kompozitorių i dvaro biblioteką, uždarė du

ris, paskui ranka parodė sėstis į krėslą prie vie
nos knygų spintos, pats- atsisėsdamas į tokį pat 
prancūzų stiliaus krėslą prie didelio stalo, ap
krauto tvarkingų knygų stirtomis.

— Ar norite man ką svarbaus pranešti, jūsų 
šviesybe ?

— Beveik taip, mielas Kastantai...
Čiurlibnis žvelgė į pažįstamus, jau žymiai su- 

senusio kunigaikščio veido bruožus. Pageltusi oda 
bylojo apie kažkokią organizmo negerdvę. Akys 
lyg apsiblauusios liūdnumu.

— Sftkykj Kastantai, kaip tftvn konkursas?
— Koks konkursai?
Nustebo, nes manė nieką nežinant apie jo as

meniškus reikalus.
— Manai, aš nieko nežinau... Cha, ch&.. 

Juk siuntei į Varšuvą Zamoiskib paskelbtai kon- 
kursan savo simfoniją “Miške”, ar ne taip?

— Kaip jūs tfti tinote? '
Liūdnas kunigajkščio veidas dabar pagyvėjo 

šelmiška šypsena.
— Aš juk viską žinau!... Na, ne visiškai 

taip.... Mat, tavo tėvas atsiuntė man laišką... 
gaila, čia su satirti jo iteturiu... jis rašo ftiah 
apie sihifdiiiją i<M!ške’<. Ji Sugrąžinta tAvo duotu 
adresu, i I^škinlnkus.> . , >> 4

-“-Vadinasi, neteisėjau, jūsų 'šviesybe?
Kunigaikštis ilgai, tarsi su gailesčiu ir su 

užuojauta, Žiūrėjo į neramias kompozitoriaus 
akis, lyg bandė jaunuolio kantrybę. Tačiau Čiur
lionis nejuto kartėlio. h

— Čiurlionį, žinau... jie tave nuskriaudė. 
Tavo tėvas stebisi kodėl sugrąžino kūrinį. Jis ne
suprato pridėto rašto, nes jame konkurso rengė
jai nepasakė, ar laimėjai konkursą, ar ne — jie 
tik grąžina rankraštį, konkursui pasibaigus. Dė
koja už dalyvavimą...

— Žinoma, kai nelaimėjau, tai grąžino!
Kunigaikštis pakėlė ranką, stabdydamas 

Kastanto veržimąsi dar kažką pdšąkyti.
— Dar nebaigiau... Iš kitų šaltinių sužino

jau. .. pirmoji premija buvo paskirta simfonijai 
“Miške”, Čiurlionį... tiktai jie» sužinoję kas esi, 
nutarė tau premijos nebeskirti...

Kastanto akys nušvito sekuhdei, bet vėl greit 
prigeso.

— Kaip tai? Kodėl, jūsų šviesybe?
— Kastantai, aš didžiuojuos tavo laimėjimu! 

Tu faktiškai laimėjai konkursą! Tik tas prakeik
tas lenkų šovinizmas, neapykanta lietuviams čia 
paėmė viršų... Jie net neprileido minties lenkų 
konkurse duoti premiją lietuviui kortipožitbriui!

Čiurlionis juto džiugią šilumą krūtinėje. Jis 
laimėjo! Net pirmą premiją, aukščiausią! Ar 
svarbu pinigai? Tilt kudei nebeskyrė?

— Argi šitaip galima daryti, jūsų šviesybe? 
Paskirti preripj^O paskui ją atšaukti, ries jiems 
nepatinka lietuvis?

(Duš daugiau) i
— ---------------- -->■ a— k. , . _ - T -
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Kanklininkas
Iš milžinkapio Įsrutėj,
Vidury nakties,
Kelias prūsų kanklininkas, 
Kanklės ant peties.

Funeral Home and Cremation Sendee
fl

EUDEIKISTeL: 562-2727 arba 562-2728

Wvke 855-4504, Paet 04053

GAIDAS - DAIMIDM. Šileikis Zionas

>JF

Daugel šimtmečių išbuvo 
Po juoda žeme,
Laukdams laisvės savo šaliai 
Amžių tamsume.

t
I

I 
I

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Waefchecter Community klinikos 
Medicinos direktorius

S. Minheim Rd<> Westchester, Iii. 
VALANDOS: 3—8 darbo dienomis

VAKARU VĖJAI
tlž įbodemios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
nršeliaL Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigas 

tokiu adresui
Naajktaoe, 1739 S. Halsteu St, Chicago, IL 60608

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

SPECIALYBIŲ AKIŲ LIGOS 

3907 Watt 103rd Street 

y liūdo*

Ir nugirdęs ugnies trenksmą, 
Kylant iš rytų, 
Ir bėgimą paskubomis 
Germanų piktų —

OPTOMETRIST AS

ix “contact leoaei”.

t

I

1

FLUEIDA
X

*

Esant jaunai, karas gali būti

RADIJO iEIMOS VALANDOS

f

U WTIS atotiM. 1110 AM taesa-

KNOW YOUR HEART

INKSTŲ, PŪSL1S IB 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
1454 WEST 63rd STREET

■

• Nėra prasmės ginčytis su 
tuo, kas neišvengiama. Vienin
telis argumentas.

Veltui ieško jis savųjų;
Jų ten nematyt!
Tik maskolių eilės skuba 
Priešą prisivyt...

Jis suprato, jog kryžiuočiams 
Galas jau arti,
Ir jog požemio nelaisvės 
Vartai atviri.

"Lietuvos Aidai’
KAZt BRAZDtlONYTt

7159 Sa. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 40829

Skuba senas kanklininkas 
Pasiekti kalvos;
žiūri, dairos kas ateina 
Ten iš Lietuvos...

Chfcs««, HHdom <0628
Taki. 778-U74

Ii tvdrię ahfMBY. 

ANTANAS VILIMAS 
Tai. 374-1M2 M*a 3744994

— Aldona Dairira* 
Takfu 778-1543

• Prieš rytų vėją — apsivilk
ti paltą L>owell

Leidimai — Pilna apdraadf 
ŽEMA KAINA

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. SERINAS. TeL 925-8843

MIS W. 7 lit St TeL 737-5149

T—rRirp nuo pirmadienio Iki penk
tadienio 8:30 tiL vakaro. 

Vlaoa Laidoa ii WCEV atottaa. 
banga 1400 AM.

• Nenusiminkime, turėdami 
galvoje tai, kad sunkiausiai pa
keliamos nelaimės yra tos, ku
rios niekada neateina. LoweU

Stotina WOPA - 1498 AM 
trea*Uu»|eme« H mėay etvdUeF 

Marwetta Puta

Ar žemaičių būriai narsūs —
Kęstučio ainių — 
Traukia prūsų išvaduoti,
Kryžiaus kalinių?

i

Prostatas, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija, ' / 

5025 CENTRAL AVĖ.
SL Petersburg, Fla. 33/jLj

Tek (8132

PERKRAUSTYMAl

Ir nuliūdo senas prūsas, 
Kai čia svetimi;
Kaip akmuo prispaudė širdį 
Mintis nerami...

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

— Naujienos, Chicago, 8, HL Tuesday, July 19, 1983
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Džiaugsmas apėmė jo širdį, 
Jog čia pat savi;
Prūso, lietuvio juk ginklas 
Ir dvasia gaivi-

A

I

Vietoj išguitų kryžiuočių, 
Raudoni pribūva;
Vėl kentės kaip anais amžiais 
Prūsai ir Lietuva.

Lėtais žingsniais kanklininkas 
Į kapus vėl grįžta;
Karti ašara akvse
Patylomis ištryška.

Gervė

JUOZAS GRIŠMANAUSKAS
Buvo vienas iš pirmųjų pralaužęs geležinę uždangą 

1951 metais. Paskutiniu metu gyveno Cicero. TU.
Mirė 1983 m. liepos 16 d., sulaukęs 55 metų amžiaus 

Gimęs Lietuvoje.
Paliko nuliūdę: draugai, artimieji ir pažįstami.
Kūnas pašarvotas Butkaus koplyčioje, 1416 S. 50th 

Avė., Cicero, Illinois.
Antradienį, liepos 19 d., 8 vai. ryte, iš kojdyčios bus 

lydimas į Šv. Antano parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojamas Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a.a. Juozo Grišmanausko giminės, draugai ir pažįs
tami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse :r suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: draugai ir artimieji 

idotuvių direktorius Butkus. Tel. 612-1003.

1446 South 50th Avenue \ 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003

Charles Stasukaitis 
FD. LE.
(312) 226-1344

1729 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

- ir sės tas didžiules, juodas sėk
las, tas geležines išpeias, iš ku
rių išsirita mirtis. Senas ir to
bulas yra karo menas”.

Birutė iškyla iš karo griuvė
sių pilna baimės, bet tai ją stip
rina tolimesniam gyvenimui. 
Gyvybė pasidaro brangesnė už 
auksą. Beatričė Sturonaitė

Karas yra gamtos ir žmogaus 
didžiausias priešas, didžiausia 
baisenybė. Per karą suardoma 
ne tik gamta, subombarduojami 
miestai, suardomos šeimos, ati
mamos gyvybės. Per karą nu
kenčia jauni, seni ir maži. Kaip 
gali žmbgūs sakyti, kad kas nors 
gero iš kąjo išeina, Žinoma, jei
gu nuverčiami tironai arba dik
tatoriai, kraujo praliejimas nė
ra veltui.

Birutės Pūkelevičiūtės roma
nas parodo, kaip jauna mergaitė 
pasidaro stipresnė, pergyvenus 
karo baisenybes. Jaunuolis, per
gyvenęs karą, sustiprėja iš reli- 
gijospusės, tiki! Dievą ir labiau
siai įvertina laisvę. Laisvė vi
siems, tai yra ne tik Dievo do-

Dvasinis jaunuolio stiprė 
jimas karo baisenybėse
Rašo VIII kl. mokiniai, negri- 

n.ėdami B. Pūkelevičiūtės roma
ną “Aštuoni lapai”.

Birutė Pūkelevičiūtė gimė 
1923 m. Kaune. Ji norėjo būti 
dramos aktore, bet tėvai priver
tė studijuoti kitą šaką. Tuomet 
ji nusprendė būti žurnaliste, o 
išėjo rašytoja. Pirmoji knyga 
buvo eilėraščių rinkinys “Metū
gės”. o antroji — romanas “Aš
tuoni lapai”, laimėjęs “Draugo” 
romano premiją.

Tai autobiografinis romanas. 
Vyriausia veikėja yra Birutė, 
kurios vaikystė yra nerūpestin
ga, be jokios baimės. Toliau Bi
rutės gyvenimas keičiasi, nes 
užeina karas ir ji su tėvais pasi
traukia į Vokietiją. Karo griu
vėsiuose yra baimė ir didžiausias 
rūpestis išlikti gyvai. Birutė 
nepalūžta — ji drąsi, pilna enter- 
gijos ir ryžto. ,

“Ten, kiekviename plieno lop. { 
šy, sėdi vyras, žiūri pasilenkęs 
žemėn, laukia, kol apačioj pasi
rodys miestas. Tada jis lengvai 
spustels pirštu mygtuką ir bers, j vana, tai yra žmonijos konstitu- 
—------------------------------------- Į cija. Rusams užėmus miestą, Bi

rutė žino, kad yra kratomi na
mai, todėl ji gyvena baimėje. 
Pergyvenęs baimę, žmogus išlie
ka stipresnis, nepalaužiamas.

j Kasdieninės problemos atrodo 
mažos, palyginus su karu.

Romas Kirvaitis

labai baisus. Nežinau, kas bus 
kitą dieną, ar dar būti gyvas. 
Jaunam žmogui dar blogiau, nes 
gali tėvai žūti. Sunku net pa
galvoti, kaip baisus gyvenimas 
gali būti be tėvų. Karo metu 
ypač tai gali atsitikti. Vaikas 
palieka be tėvų ir turi gyventi 
su nepažįstamais žmonėmis. Yra 
labai sunku, kai gyvenimas stai
ga visiškai pasikeičia. Tačiau 
žmogus, kuris pats sunkumus ir 
baisumus yra pergyvenęs, su
pranta, kaip kitiems yra sunku. 
Bet po viso baisaus įvykio gali 
tapti stipresniu žmogumi. Tuo
met daug lengviau priimti ne
sėkmes, su kuriomis tenka su
sidurti gyvenime. Didesnis per
gyvenimas mus daug ko pamo
ko ir kitą kartą, kai kas pana- 
šaus atsitinka, jau lengviau iš
kęsti. Renata Matonytė

Iš “Aušros Spindulėlių”

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

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD
3

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, HL 60650 
TeL: 652-5245

FRUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

HELP HOUR HEART FUND 

HELPYOURHEARF C*
E r-s...*., t v.

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA Aikštes automobiliams pastatyti

4348 So. California Avenue
TeL — 523-3572

•OME CHICAGO MOTOR CLVB Tirs CXN 

upresshm iwrwe Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

TeL RE 7-1213

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

VAS AITIS-B UTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
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VLIKas nedraudė važiuoti 
i pavergtą Lietuvą

J. Prunskis Drauge liepos 2 <1. menę. Panašiai pasielgė ir VI)
parašė straipsnį “Išeivijos poli
tinė vekla’’. Viduryje strsips 
nio. jis rašo:

“Svarbu Lietuvos (nerašo oku
puotos) žmones išsaugoti nuo 
izoliacijos. White Plains pasita
rimuose tam buvo numatytos 
gailės. Po invazijos Afganistane 
veiksnių taktika išsiskyrė. Vil
kas skelbė draudimą lankytis 
Lietuvoje. Liet. Bendruomenė 
Įnanė, kad kuo bus mažiau kliū
čių bendravimui, tuo geriau”.

Nesu girdėjęs, kad VLIKas 
būtų skelbęs draudimą lankytis 
čkupuotoje Lietuvoje, šiuo at
veju, manyčiau, J.Pr. nenorėjo 
pareikšti tikros minties, ir šis 
pareiškimas lieka neaiškus, tad 
reikia bandyti atspėti tikrą 
mintį. Čia J.Pr. priskyrė VLIK ui 
tuos pačius frontininkų gandus 
šp:e R. LB-nę: būk, B. LB nė 
draudžia lietuviams lankytis 
okupuotoje Lietuvoje. O fakti- 
nai R. LB nė niekuomet nedrau
dė lankytis okup. Lietuvoje, tik 
yra priešinga bendravimui su 
okupanto tarnais.

* 1980 m., dėl rusų Afganista
no okupac’jos, JAV prezidentas 
J. Carteris pritaikė rusams sank
cijas ir pageidavo, kad ameri
kiečiai susilaikytų nuo lankymo
si Rusijoje. Ypač reikalavo, kad 
Sportininkai nevyktų ir boiko
tuotų rusų olimpiadą.
i Kaip tik 1980 m. rusai oku
puotoje Lietuvoje rengė 40 me
tų okupacijos jubiliejinę šventę. 
Suvaryti vergai turėjo pareikšti 
okupantui savo džiaugsmą, šok
dami ir dainuodami...

Tuomet ir VLIKas pareiškė, 
jog tais metais lietuviai susilai
kytų ir protesto ženklan nevyktų 
į okupuotą Lietuvą. To visko 
LPr. nepaaiškino, o tik parašė, 
kad “Vilkas skelbė draudimą 
lankytis Lietuvoje...”

LB vadai pasirodė, kad jie 
gudresni ir nepaiso nė JAV pre-

TŠ-ių rinktinės šaulė Vanda Ur-;
bonienė C.hicagoje. ;

Antanas Marma

iš Marquette Parko; Anicetas 
Girkšas, iš Hol Springs, Ark.; 
Kar ys Rutkauskas, iš Rockford, 
111.; John Sh.mbur, iš Marquette 
Parko; Marija Trap'kienė. š 
Brighton Parko; V. Vitkauskas, 
iš Cald.r, Sask., Canada; V. Ža
kas, iš Toronto, Ont.; Anthony 
Zakys, iš Cleveland, Ohio, ir K. 
Žemgulis, iš Chicago. Iii. Į

Sutingai dėkojame visiems, i
Kas nori aplankyti Kana- 

j doje vykstančią lietuvių skautų 
stovyklą rugpjūčio 5-8 dienomis, 
tai prašome paskambinti Aldo-, 

nai — 471-0811. (Pr.)
Juozas R?čius, iš Phoenix,1

Ar z., atsiuntė $100: $40 prenu
meratai metams ir $60 Naujie-! 
norus paremti.

Dėkui už šią ir nuolatinę pa- ■ 
rainą. {

Dėkojame Edvardui Kačins- Į 
kui, iš Baltimore, Md., už ap
lankymą mūsų ir už įteiktus $20 
Naujienų paramai.

Juozas šarapnickas, Naujienų 1 sy*i šios ypatingos rad jo pro-1 
korespondentas ir bendradarbis, I gramos šiandien 8:45 vai. vaka-1 
užsakė Naujienas vieneriems re banga 1450 AM per “Lietuvos 
metams savo draugui Robertui Aidus”.

j Sekmadienį 9 vai. ryto per 
Sophie Barčus radiją išgirsite 
“Gerąją Naujienų Lietuviams”, 
tema “Didžioji šviesa”.

Parašykite mums laiškutį, i 
prisiusime knygelę “Atraskime j 
Šv. Rašto lobyną!” Mūsų adre-j 
sas: Lithuanian Ministries, P.O. Į 
Box 321, Oak Lawn, Ill. 60545. i

PAVYZDYS NEPA
PRASTOS MEILĖS

“Bet -savo meilę mums Die-( 
vas įrodo tuo, kad, mums te-: 
besant nusidėjėliams, Kristus už 
mus numirė”. Romiečiams 5:8.

Maloniai kviečiame pasiklau-

Sidabrui, gyv. Australijoje.
Ačiū, Juozai, už daugelį gra-; 

žiu darbų, nuveiktų Naujienų' 
vardu.

Amerikos Lietuviu Taryba, 
Cicero skyrius, atsiuntė per sek
retorių St. Paulauską .$10 Nau
jienoms paremti. Dėkui.

L. Kronas, gyv. Westchester, 
Ill., pranešė, kad persikėlė į In
dianos valstiją.

Dėkojame už atsiųstus $10 
Naujienoms paremti.

Sekantieji skaitytojai pratęsė 
prenumeratą vieneriems me
tams ir pridėjo Naujienų pa
ram ai:

$25 — Pr. Adomaitis, iš Mar
quette Parko;

UNION PIER, MICH
JŪROS ŠVENTĖ 

IR PIKNIKAS
Kasmet jūrų šauliai čia suruo 

t šia Jūros Dieną. Iš eilės šįmet j 
šią šventę ruošia Cicero Jūrų’ 
Šaulių kuopa “Klaipėda”.

Liepos 23 d. 10 vai. ryto prie 
Petrausko salės bus. iškilmingai 
iškelta Lietuvos tautinė' vėliava.

ranto,. On t.; Tadas Normantas,; Saulei leidžiantis, vėliava bus 
iš Glenwood, III., ir Mitchell Žei
mys, iš Bridgeporto, Chicago;

po $10 — Juozas Biliūnas, iš 
Redford Twp., Mich.; P.*.Kliu
džius, iš Detroit, Mich.; George 
Borchert, iš Hot Springs, Ark., rajone, o 10 vai. čia įvyks pa- 

zidento pageidavimų, nė VLIKo, ir Česlovas Tuminas, iš Los And maldos už žuvusius ir mirusius 
o pasiuntė Vilniun savo dukras, gėlės, Calif.; ! Lietuvos jūreivius. Tuojau po
kartu su okupantu pasidžiaugti po $5—A. Buškus; iš Bright- pamaldų — vainiko nuleidimas 
if atstovauti Lietuvių Bend r uo-on Parko, Chicago; L. Cukuras, įi Miehigano ežerą.

Ji 7.
i <5
/ir:

Aleksas Ambrose,

l
UAL 1ITAT1 FO« KALA

NmmC Žmb4 — FardivInwH 
UAL 1 STATI FOR SALI

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

2 mieg. 
Garažas. . 
Francis-

BUTŲ NUOMAVIMAS
1 MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI

9 NOTARIATAS • VERT1MAL

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

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

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS i 
TH ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L’ \

’’ŪTUAL FEDERAL SAVINGS !
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu ’

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

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto IcWll. 
Dirbu ir užmiesčiuose, gndt, 

garantuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTI! 5j 

4514 S. Talman Ava.
Tai. 927-3559

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

Po šių iškilmių, šauliai bus jos pusės. Vatikano pareigūnas 
pavaišinti Petrausko salėje, o pasakė, kad į paskutinį pasiūly- 

! visi dalyviai kviečiami porą my-. mą čekoslovakai net neatsakė.
i lių į šoną pas Vincą Bigelį, RR 1, 
į Box 400^ Three Oaks, tel. (616) 

756-9023, kur bus vietos lietuvių 
draugijos gegužinė.

S. Paulauskas

nuleista ir šioje salėje pyks pa
silinksminimas.

Liepos 24 d. 9 vai. 30 min. ry
te bus iškelta Lietuvos tautinė 
vėliava “Gintaro” vasarvietės

.CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius,
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią

Chicagos lietuvių istoriją_________
T (1869 — 1959 metai).

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 DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

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

KAINA — $17. '(Persiuntimui~pridėti $1)'
* - - - Siųsti čekį: r

* Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

ČEKOSLOVAKIJOS SANTY
KIAI SU VATIKANU

Čekoslovakijos komunistinė 
i’ vyriausybė yra susirūpinusi pa
dėtimi Lenkijoje ir . todėl “už
šaldė” santykius su Vatikanu. 
Santykiai tarp šventojo Sosto ir 
čekoslovakų valdžios visuomet 
buvo blogiausi Rytų' Europoje, 
bet pastaruoju laiku jie dar 
daugiau pablogėjo, kaip sako 
Londono dienraštis Daily Tele
graph. Dialogas yra nutrūkęs.

< Nuo to. laiko, kai Lenkijoje 
buvo įsisteigęs Solidarumas, Va
tikanas bent keturis kartus ban
dė pradėti reguliarius santykius 

. su Praha, bet tai kiekviena kar- 
•ta buvo atmesta iš čtkoslovaki- V

Vatikano turimomis žiniomis, 
Čekoslovakija buvo vienintelė 
valstybė, neleidusi dvasiškiams j 
nuvykti į Lenkiją, kai ten lan
kėsi popiežius. Praha net pradė
jo sekti Maskvą, puldama Vati
kaną už tariamą kunigų anti
komunizmą. '

C

Nuo 1964 metų Čekoslovaki
jos valdžia bandė apjungti ka
talikų dvasiškiją “Pacem in 
Terris” (taika žemėje) organi
zacijoje, bet Vatikanas pasisakė 
prieš kunigų dalyvavimą politi
nėse organizacijose. Valdžia bu
vo labai nepatenkinta tuo Vati
kano pasisakymu. Dabar iš 3,000 
katalikų kunigų Čekoslovakijoje 
tik 500 priklauso tai organiza
cijai. kuri remia komunistinę 
valdžią.

Pagal oficialius duomenis, iš i 
15 milijonų gyventojų Čekoslo
vakijoje 70 nuošimčių yra kata
likai. (E. L.)

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

Tel: 436-7878

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia

JAUNIMO CENTRUI
REIKALINGAS

ŪKVEDYS
Skambinti vakarais 

448-2323 arba 423-9645.

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO ? 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys 

Tel. 585-6624

$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
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

DĖME S I/O
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui aut ©mobilia 
Liability apdraudimas pensinį j 

kams. Kreiptis:
A. LAURAITI!

4445 So. ASHLAND AVI, ;
TeL 523-8775 ; i

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.

Laikrodžiai tr brtngenyMe 
Pardavimu ir Taisymai 
1644 West |9th Strut 
Tel. Republic 7-1941

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI1

Tuo reikalu jums , gali .daug 
Į uadėtl teisininko Prano ŠULO 
uaruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėto. ’‘Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomie 
formomis

Knyga su formomis gauna, 
ini Naujienų administracijoje

“LIUCIJA”
Miko Sileikio 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 nas 

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

Laisvė — tai yra tai, kada 
daryti, ką nori. Mill

• Anglai užsiėmę, jie neturi 
laiko būti mandagiais.
Montesquieu

and PLEASE 
make people 
snore oarefol

Siuntimai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, III. 60632. TcL YA 7-5980

Notary Public
INCOME TAX SERV1CI

4259 S. Maplewood, TeL 254-7430
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

Homeowners insurance
Good service/Good price

F. Zapolis, Agent '- 
320814 W. 95th St 

Everg. Park, III.
60642 - 424-8654

Ftr* Art W CmMT CMpuf

Advokatas
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 susitarimu.
* TeL 776-5162

1649 West 63rd Street
Chicago, IR 6062$

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

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

*606 S. Kadzia Ava. 
Chicago, IM. 60629
Tei.: 778-8000

i —»
MRKITE JAV TAUPYMO «ONU1

— Naujienos, Chicago, 8, BL Tuesday, July 19, 1983


