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PAVĖLUOTAS LAIŠKAS IŠ HAVAJŲ
Pasiduodamas kažkokiam vi

diniam jausmui (turbūt, intui
cija?), nors iri mėgdamas kei 
liauti, niekada neturėjau tikro 
noro nuvykti į dvi žymiausias 
Amerikos vietoves, milijonų tu
ristų ten -ištisus metus, besiver
žiančių paviešėti -— į Havajų 
salyną ir Floridą. Nežinau ir d^- 
bar ka:p, bet labai anksti susi
dariau tokią negatyvią nuomo-. 
nę, kad ten man nepatiktų ne tik 
gyventi, bet ir kaip turistui, 
bent trumpai, paviešėti.

.Nebūčiau sau kvaršinęs dėl to 
galvos, jei ne žmonos “spaudžia
mas”, prieš kelis metus nusilei
dau savo negatyviai intuicijai 
nuvykome į Hawaii (pačią di- 
džiiaųsią tos salyno grupės salą) 
ir ten įsitikinau, kad neklydau: 
man nepatinka, šilta, latrai drėg
na. Tiesa, sėdint viešbutyje prie 
pat pajūrio vandens, vaizdas 
(vandenyrio) puikus/taip pat ir 
aplinka — gainst puiki savo eg
zotiškais augmenimis iš viso, o

neregėto ‘ didumo * (išaugančio į 
, platybes) ^medžiais.

N ežiu rint tokios puikios gam
tos ir gana audringos jūros (ta
da), suskalavurios net iki 20 
pėdų auksčirrib^nga^ »£ave pa
teisinau, Jkąd ųnąn į^.^fepatįn-

ną ne^fcnąŠ»risaj4ėš spipdųlįęj įr 
dar gi ; trijinpš'tkę^ .kartūs Įįįir- 
dieną-palynoja;Jai Jauke vistijė^ 
šiltajir ląirai'di^gftą.- Priešingąjį

Bet... ne visada gali nustatyti 
savo gyvenimo “gaires”, ypačiai 
kai turi šeimą—su vaikais: ne
žiną ik uris ir-kur pateks, ir ne
jaugi nenorėsi vaikų aplanky
ti. .. net jei ir Havajuose. Taip 
ir atsitiko. Atskrido kvietimas į 
anūkės “graduation” party, ir 
tai buvo proga pamatyti ir Pearl 
Harbor, apie kurį esu daug skai
tęs ir galvojęs, kad jau je:gu 
kada nors į Honolulu, tai viską 
kitą padėjus į šalį, pirmoje eilė
je pamatyti Pearl Harbor. Taigi.

Perkelta į 4 pusi.

SANDINISTAI NEATNEŠ • 
PASTOVUMO

WASHINGTON, D.C. — Pre- ' 
zidentas Reaganas ketvirtadienį 
pareiškė, kad sandinrstų vyriau- į 
sybė neatneš jokio pastovumo 
Nikaraguai ir savo kaimynams. 
Jeigu jie skubą dalyti žemę ne
turtingiems ūkininkams ar be
žemiams, tai reiškia, kad jie pa-

^Chicago Tnbunę|

Nigeriją ir vėl priima Ganos ir Malio darbi
ninkus laukų darbams.

ž Atlantic

PRANCŪZAI KIRS GAL
VAS ARMĖNAMS

f PARYŽIUS, Prancūzija. — 
Vienas armėnas prisipaž'no, kad' 
jis padėjęs bombą į turkų lėk" 
tuvą, kuris buvo išsprogdintas 
Orly aerodrome. Kiti deVyni ąr- 
menai prisipažino, kad jie padė
jo nustatyti, kada turkų lėktu
vas atskris į-Orly aerodromą-ir

, kada j:s išskris. ,
Ketvirtadienį mirė dar vienas 

sužeistas keleivis, buvęs Orly
• aerodrome. Manytą, kad jis pa- 
; jėgs pasitaisyti, bet ketvirtadie- 
J. nį jis mirė. ,
Į Prancūzų prokuroras pranešė 
; suimtiems armėnams, kad jie 
neturi teisės nieko žudyti Pran
cūzijoje.. Jie eis į teismą ir tu
rės atsakvti už žuvusius. V

BRAZILIJOJ BANKININKAS
PARDUODA LĖLES

ri, kad iš vyriausybės nebus iš
kyli, tai. neskubėtų dalyti turin- 
gesnių dvarų, o pravestų geres
nę administraciją.

Pirmieji Izraelio lėktuvai jau

votoj
lanto i

Ketvirtadienį lenką parlamentas 
nriemė Jaruzelskio amnestiją

— BE KARO STOVIO GYVENIMAS LENKIJOJE 
BUS DAR SUNKESNIS, — SAKO VALENSA

VARŠUVA.— Lenkijos prem- 
tkųs Jaruzelskis ketjž 
jęįįtatė vyriausybėj

kalėjimo paleisti visi nu
sikaltėliai. -ri /

Įstatymas taip surašytas, kad 
. būtų atleisti nuo bausmės tie,snca^r iąoabMjy?Hą.VAN.GOU^Ėm^Ganada.— So-

mano.zmoiurgerejosi ir.džiaugė^*-;. , ".v^«-j- . , .*■ - .,. , , . L .
,s/vla*™s,oko: kurie na,tano valstybes turtą ir 

pranešė, kad? Lonno sntyje su-lėtino lenkų dirbtuvėse gamy-, 
imti šeši ai^ėrikiečiai ir vienas tą. Bet visi turės prisipažinti,

r. ■ ką jie padarė, ir pasižadėti dau-1 kyti savo skolos Amerikai rei-
Rusanis nqiatiko, kad jie bu- gjau nepradėti kovos prieš vy-

• •' i_ ' _ i vi • — t

net kelis. 3iąr£us vyko- su jkitdią. 
turistais ^ vųlkanio'(Hilo) 'virŠųį 
nę, kad galętų pamatyti “gyvą* 
iš kraterių .bęšiveržiančią ugnin
gą lavą. 77 ' •

Iš tos “ekspedicijos” į Hawaii 
salą grįžome-namo į. Los Ange
les su tokiu vertinimu “rating”: 
vienas plius'ir'vienas minus... 
Galvojau,. kad daugiau iš viso 
į Havajų ž salyną nevažiuosiu 
(neskrisiuj, nes mano intuici
jos balsas (man) buvo teisus.

kanadietis Bus'paleisti.

RIO DE ŽĄNEIRO. — Brazi
lijoj finansiniai reikalai tokie 
sunkūs, kad gubernatorius, per
ėmęs didžiausią valstiją 'admi
nistruoti, pasiskundė, kad jis iž-

Tuo tarpu Carlos Alberto 
Evangelista, buvęs banko direk
torius, pareiškė, kad jis, valdy
damas didelį banką, yrą .likęs vi
sai be pinigų. Trečiadieniais, kai- 
bankas uždarytas, jis eina. į rin^. 

j ką ir ten pardavinėja lėles, ?Jx>'

PAKVIESTOS JAUNOS AMERIKIETĖS 
ANDROPOVAS NEGALĖJĘS PRIIMTI

NORĖJO, KAD SAMANTA “BALSUOTŲ UŽ TAIKĄ”, 
BET JI ATSISAKĖ SMERKTI AMERIKOS

na bijanti taip toli važiuoti. Ji 
turėsianti paimti savo tėvą ar 
motiną. Andropovas patarė pa
imli abu ir pamatyti, kaip rusai 
gyvena ir kaip jie nori taikos. 
Pasirodo, kad josios tėvas buvo 
Massachusetts valstijos moky
tojas.

Nustatvtu laiku Samanta su. 
tėvais nuskrido į Maskvą. Ten 
visi trys buvo nuvežti pas Mask-, 
vos pionierius ir ten apgyven-. 
dinti. Pionieriai apdovanojo Sa-. 
mantą pionierių drabužiais, ke
puraitėmis, juostomis. Dovanų 
gavo motina ir tėvas.

Iš Maskvos visi trys ameri
kiečiai buvo nuvežti į Leningra- 
dą. Ten jie apžiūrėjo pionierių 
centrą, gerai įrengtus Leningra
do muziejus. Iš Leningrado Sa
manta Smith, pionierių lydima, 
buvo nuvežta į Kijevą, kur visa 
Smith šeima buvo gražiai sutik
ta^ Jiems duota daug įvairių do
vanų. Samanta turėjo pasirašyti, 
kad reikia siekti taikos visame 
pasaulyje.

— Taikos nori ne tik Sovietų 
gyventojai, bet ir 

Amerikos. Amerika niekad ne
užpuolė kitos valstybės ir nesi
rengia jų pulti. I

Samanta pranešė palydovams, 
kad ji, pasimačiusi su Andropo
vu, reikalaus iš jo pasižadėjimo, 
kad Sovietų Sąjunga nepradės 
atominio karo.

Jurijus Andropovas
MASKVA', Rusijos.— Vienuo

likos metų Samantha Smith, ap
važiavusi Maskvą, Leningradą ir 
Kijevą, grįžo į Maskvą. Pionie
rių Namuose buvo suruoštas jai 
gausus atsisveikinimas, kuria
me buvo paruoštas didelis “bal
savimas už taiką“. Samanta bu
vo pasiruošusi pasirašyti pio
nierių paruoštą balsavimą. Jai 
jau buvo paruošta plunksna, 
pakviesti fotografai, .pet mer-

prašė, ‘-kad jai būtų išverstas 
angliškai. Kur buvo kalbama 
apie, taiką, tai viskas ėjo gerai,

EGIPTAS NEMOKA 
AMERIKAI SKOLŲ

KAIRAS. — Egipto vyriausy- [ žmona savo ;Fail{n-lsindk&;^r-ą 
bė skolinga Amerikai 2.1 bilijo-j žiai gaminti lėlešį'Dabar ŠIĄ įosu 
no dolerių. Procentai už šiuos* amataą maitinąs-* vi'saė ;fš«mą’.t 
pinigus sudaro $30.2 mil. Egip- Evangelista išz-banko1 algos, ne-., 
to vyriausybė liepos 15 dieną , gauna, tai turi'’Brartint^ri^tJė*.' 
privalėjo sumokėti Amerikai 
tuos $30.2 miL, bet to nepadarė.

Egiptiečiai yra pasiryžę tvar-

lių pardaviijio'T

bet kai Samantai buvo išverstas ; Sąjungos 
t^Ųęakinys, kuriame buvo sjherkia-

'•‘hįoš. JAV1 ’už -pasiiyžimą atga
benti- į Europą vidutinio dydž'o 
; Amerikos atomines rąketas, tai 
‘Safhanta padėjo plunksną ir at- 
’šisakė pasirašyti.

” Aš’ “nebalsuosiu” prieš 
'.Ainęrilją, nes ji visą laiką siekė 

■ taikos... ..........
i*'A* r t y..

>. .->Pūsai buvo nustebę tokiu Sa- 
mantos pareiškimu. Jie negalė
jo suprasti, kaip 11 metų Sa
manta, pasirašiusi tiek daug vi
sokių pareiškimų, atsisakė pasi
rašyti paskutinį.

Samanta parašė laišką Juri
jui Andropovui, kalbėdama apie 
pasaulio taiką. Andropovas gau
na šimtus laiškų kiekvieną die
ną, bet Samantos laiškas ją su- 

\ domino. Jis atsakė jai ir pakvie
tė atvykti į Maskvą ir pasižiū
rėti, kaip Sovietų Sąjungos gy
ventojai nori taikos. ,

Samanta pranešė, kad ji vie

----- —-į ______ . T1-^.7'

BANDO IŠSIŲSTI ŠIAURĖS 
KORĖJOS DIPLOMATĄ „T.

NEW YORK, N.y. -L šiaurės 
j Korėja turi New . Yorke,. prie 

Jungtinių Tautų, tris diploma
tus ir tris tarnautojus. .•'!

Vienas jų privalo stoti į teis
mą ir išvažiuoti iš Amerikos už 
tai, kad jis išprievartavo šiau
rės Korėjos ambasados trečiąją 
sekretorę 0 Non Chol. Ji pati 
atvyko į Westchester apskrities 
centrą ir pasiskundė, ką jai 
padarė. .

Diplomatas nenori išvažiuoti 
pagal sekretorės skundą.

Praeitą trečiadienį samanta 
su tėvais buvo Kremliuje. Ten 
apžiūrinėjo senas bažnyčias ir 
kitas įžymybes. Kremliuje Sa
maniai Andropovas apgailestau
damas pranešė, kad jis negalė
siąs jos priimti, nes esąs labai 
užimtas. Iš Vengrijos atvažiavęs 
Jatios Kadaras, su kuriuo turi 
aptarti valstybės reikalus.

— Ar neapgailestauji, kad tu
ri išvažiuoti nepasimačiusi su 
Andropovu? — jos užklausė So
vietų laikraščių korespondentai.

— Ne, — atsakė Samanta. — 
Nes esu tikra, kad rusai nori 
taikos, kaip ir amerikiečiai.

Ar Andropovas jos nepriėmė, 
kad nenorėjo jai duoti raštu pa
sižadėjimo, kad Sovietų Sąjun
ga nepradės atominio karo, ar 
jos nepriėmė dėl ligos, bet Sa
manta pareiškė įsitikinimą, kad 
Andropovas dirba pasaulio tai
kai, ka'p ir Amerikos prezi
dentas.

Sovietų propagandos agentūra 
įdėjo labai daug pastangų Sa
maniai išgarsinti, bet viskas nu
ėjo niekais, kai 11 metų mer
gaitė atsisakė “balsuoti už tai
ką”, kur Amerika buvo netei
singai apkaltinta.

Paaiškėjo, kad Samanta buvo 
daug tiksliau informuota apie 
taikos reikalus, negu Andropo
vo agentai buvo informuoti.

kalus. Egiptiečiai žino, kad be 
Amerikos jiems bus labai sunku 
išsilaikyti. Jeigu ne Amerika, tai 
Izraelio karo jėgos būtų užėmu- ’ 
sios visą teritoriją ir nustūmu- 
sios į sali visus Naserio šalinin
kus. bet JAV uždraudė Izraeliui 
užimti visą Egiptą.

vo apsistoję Sibiro pakraštyje, l riausybę. 
turėjo gerus foto aparatus ir 
fotografavo, kaip rusai bangi
nius gaudė ir vilko juos į laivus.

Rusai kelis amerikiečius geraii
iškrėtė, bet kiti su filmais pa- ruošiamą amnestiją. Lesek Va- 
bėgo. Rusai pripažįsta, kad jie lensa Pleiške, kad jis nekreipia 

i jokio dėmesio į amnestiją. Jis 
tvirtina, kad netrukus gyveni- Į 
mas Lenkijoje bus daug sunkes
nis negu buvo iki šio meto.

Valensa yra įsitikinęs, kad 
viskas žymiai pabrangs. Dides
nių algų niekas negaus, valdžia 
nemokės, bet maistas ir drabu
žiai žymiai pabrangs. Bažnyčia 
duos valdžiai pinigus, bet gy
ventojams nieko nebus leng
viau. Niekas daugiau streikų 
nebėruos.

Valensa meškeriojo

Dancigo darbininkai dirba ir 
nekreipia dėmesio į parlamento

buvo pasižadėję banginiu negau
dyti, bet to nevykdė.
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4 KALENDORĖLIS

Liepos 23: Apolinaras, Tarvi- 
las, Ilgė, Gentis, Kintė, Tartvtįs.

Liepos 24: Kristina, Živilė, 
Vajžebutas, Balanda, Seigis, 
Irta. . '. .

Liepos 25:vJokubas p., Kris
tupas,; Mangfrdas, Aušra, Lėlė, 
Damartis. ’

Saulė teka 5:36, leidžiasi 8:18.
Oris šiltas, tvankus, lis.

r

KAMPELMAN PARVEŽĖ
SUSITARIMUS

WASHINGTON, D.C. — Max 
M. Kampelman ketvirtadienį ( 
parvežė į Washingtoną pirmus į 
sus’tarimus su Sovietu atstovais ‘ 
Madride. Jis papasakojo, kain ’ 
sunku buvo tartis su rusais dėl 
Helsinkio baigminių aktu inter
pretacijos. Rusai pasižadėjo iš
leisti kelis Sovietų piliečius, kad 
galėtu susijungti su savo šeimos 
nariais, gyvenančiais Vakarų 
Europoje ir Amerikoje.

Kampelmanas pradėjo skai
tyti žmonių laiškus, reikalau
jančius išleisti Sibire ir kijtur 
gyvenusius vokiečius, lenkus, 
vengrus, pabaltiečius. Rusai pra
dėjo šūkauti, kad neleistų Kam- 
pelmanui kalbėti. »

‘‘— Arafatas tikisi Tunisijoje 
arba Jemene vėl organizuoti 
palestiniečius.
į f
” — Prancūzai naikins žuvėd-. 

ras, kenkiančias sprausmmiapas 
lėktuvams. .į *

— Arafatas atleido kelis kari
ninkus, kurie buvo priešingi ( 
naujiems palestiniečių vadams.

t 
I

f 
t

Ispanijos karalius labai patenkintas, kad premjeras 
Felipe Gonzalez patarė amerikiečiams padaryti 
kompromisą baigti 3 metus vykusius nesusitarimus 
dėl Madride vykusios konferencijos protokolo.

Sirijos kariuomenės vado* 
vybė bendradarbiauja su pulk. 
Muša, stipriausiu palestiniečių 
vadu, kuris priešinasi Arafatui.

Penktadienį aukso uncija 
kainavo $452.

1
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Pabaltijo laistės dienos proklamacija
Prezidęntas Reagan birželio susirinkusius Baltuosiuose Rū- 

13 d. pasirašė proklamaciją, ku- muose pabaltiečių atstovus kai
rią birželio 14 d. skelbiama Pa
baltiečių. |laisvės diena. Prokla
macijoje prirpepama, kad Sovie
tų Šąjungą Jd40 m. užpuolusi 
Lietuvą, Latvi ją ir Estiją gink
lų jėga sutrempė tas taikias 
valstybes. Tą^ buvo padaryta 
vadovaujantis ‘begėdišku Rib- 
bęntropo - Molotovž susitarimu.- 
Sovietų Sąjunga prievarta in
korporavo Pabaltijo respublikas 
į savo(imperiją/Dešimtys dūks^ 
taJ&čių' pabaltiečių įkalinta, de
portuotą, išžudyta. Jų religinės 
ir tautinės vertybės niekinamos. 
Tautos, yrą 'verčiamos priimti 
nenorim^ sv^tiųią totalistinį do
minavimą. ' 4,

• i ' . * I 2 t1
Toliau prezidentas pabrėžė, 

kad' pabaltieČiai, 'sunkiai kentė
dami, .kovoja dėl sšvo 'laisvės, 
siekia žmogaus teisių ir nori.su
silaukti galimybės kalbėti ir ti
kėti kaip'jiems sąžinė liepia. 

' Skelbiamoje proklamacijoje 
pažymima: “JAV žmonės su
pranta teisingus pabaltiečių ne
priklausomybės siekimus ir ne
gali./tylėti akivaizdoje to, kad 
Swfetif * Sąjunga-, vis atsisako 
leisti tiems žmonėms būti lais
vais. Mes palaikome jų teisę pa
tiems spręsti savo tautos likimą, 
buriant laisviems nuo svetimos 
dominacijos’’. t ;

■ jpąkąrtpjaina, kad JAV vy
riausybe '■ niekada ‘ nepripažino 
Baltijos, valstybių, inkprporaci- ■ 
jos, nepripažins niekada ir atei
toje. Pabaltiečių laisvės gynybo
je’JAV .nėra vienos: sausio-13 d. 
Europos parlamentas didele bal
sų dąuguma}priėžaė rezoliuciją, 
reikalaujančią atstatyti apsi
sprendimo laisvę Pabaltijo vals- 
toberns. :b
•t Pažymėjęs)- ;kad: bendra Kon
greso. 201 rezoliucija reikalau
jama 'skelbti birželio 14 d. kaip 
Pabaltijo, laisvės dieną, prezi
dentas ją paskelbė, ragindamas 
tą paminėti, -pakartojant -įsipa- 
ręjgojiųią ginti laisvės ar nepri
klausomybės principus visomš 
tautoms. ‘ 'i't /

Kaįifopųjos -valstijos seimas 
itf senatas priėmė panašią rezo-

jian pasirašė. ■ - 7 / i

PR^iD^frAS Bįį^jAN: 
ŪŽ PABALTIJO LAISVĘ

? i ’ •

'/ Pasirašydamas Pabaltijo lais
vės 'dienos proklamaciją; prezi
dentas Reagan birželio 13 d. į

Rusiško nachališkumo pavyzdysi

Ūkininkas,Jules Breton

bedamas pažymėjo,, kad čia susi- ■ 
rinkome siekdami atkreipti dė- Į 
mesį j ilgai užsitęsusius Pabat- • 
tijo tautų sunkumus ir patvir
tinti pasauliui, kad jų pavergi
mo mes nepripažįstame galin
čiu pasilikti ’’pastoviai. Toliau 
prezidėntas kalbėjo:-“Latvijos, j 
Estijos ir Lietuvos okupacija tai; 
gyvas priminimas to begėdiško ' 
susitarimo tarp.SoViętų Rusijos! 
ir nacių Vokietijas,, kas nubloš-! 
kė žmoniją į Antrąjį pasaulinį: 
karą. •' * < Į

Sovietai neretų; kad pasaulis 
užmirštų tą juodą istorijos sky
rių, bet tą visada atsimins Pa
baltijo tautos ir laisvę mylin
tieji žmonės visame pasaulyje”. 
Toliau prezidentas priminė, j 
kaip Sovietų Sąjunga 1940 m. 
užpuolė Pabaltijo kraštus, kaip 
1941 m. daugelį išžudė ir pra-, 
dėjo masines deportacijas į Si
birą, o Pabaltijy pradėjo kolo
nizaciją ir rusifikaciją. Prezi
dentas priminė apie religinę 
priespaudą ir apie Maskvos pa- ’ 
stangas sužlugdyti bet kokius J 
nepriklausomybės siekinius. Ta- 

, čiau Sovietams niekada nepasi
sekė palaužti pabaltiečių dva
sios.- Pogrindžio spauda žydi ir 
susidarę komitetai gina tikin-Į jonų žmonių. .JAV tuo. hepatitu 
čiųjų bei: tautų teises,’kaip tai 

•■garantuota Helsinkio susitari- O 
muose. .; ... r...

(Liet. Am. Vakaruose)

pi 
te

ARVYDAS VANAGŪNAS, M. ■

HEPPATITO B SKIEPAI
Hepatito B skiepai dar nauji, skiedinys. Skiepų pagaminimas, 

labai efektingi ir patartina skie- įdomus ir sudėtingas. Skiepų 
pytis visiems, kurie turi galimy- .-gaminimo procęse hepatito vi- 

j bės užsikrėsti tos rūšies hepati- 
tū. ■

Visame:pasaulyje hepatitu —
B sergančių yra apie 200 mili-

Pavergtoj Lietuvoj
LAIŠKAI “TIESOS” 

, į REDAKCIJAI

' Batelių yra, batelių nėra

sergančių yra apie 1 milijonas. 
Sergančių skaičius kasmet-didė
ja 2-3.%'- ' JAV-bėse hepatitu - B 
dažniausiai užsikrečia medicinos 
personalas, taip pat didelis pro
centas homoseksualų, narkotikų 
vartotojų, sergą hemolifijos li-

Auginu du vaikus. Jau antras) 
mėnuo diena iš dienos einu į vai
kų parduotuvę ir nerandu mer
gaitei numerio -vasarinių 
batelių ar sandalių. Apskritai 
iki 15 numerio jokios avahmės 
mažyliams nėra, tuo tarpu di
desnių— kiek nori.

Nejaugi dėl paprasčiausių vai
kiškų batelių.-reikia važiuoti- į ki
tą-miestą ar rajoną?

Ar galime Kapsuke dar šią - 
vasarą nusipirkti reikalingo nu- 
jiierio avalynės?
* ;« ’ ' Z- Mąrtutaitięnė
Kąpsukas; j.-■ V. v *. : ' » i f . . • A • ‘

• • Garbė be pinigų yra?liga.
Racine

j gomis. imunologiniai neatsparūs 
■ ligoniai, k. a. sergą vėžiu ir gy
domi chemoterapija, ligoniai tu
rį ; persodintus • organu s : (trans
plantacijas),'' taip pat hepatitu 
sergančių asmenų šeimos nariai 
—--žmonosu vyrai,: vaikai. 1 

's. Iš medicinos personalo pirmo
je eilėje dažniausiai yra palie
čiami chirurgai," patologai, dan
tistai, vaikų ir vidaus ligų spe- 
ęialistai ir t. t’..

Hepatitas-;B' yra pavojinga 
liga. Apie 10% pereina į chro
nišką' formą: tokie asmenys pa
sidaro ' virusų-, nešiotojai, ligok 
platintojai, patys lyg ir neserga, 
.bet gali kitus užkrėsti. T J - 
į 3-5 % hepatitu - B užsikrėtu
sių gauna chronišką (lėtinę), ak
tyvią formą, kuri dažnai išvirsta 
į kepenų cirozę ar net į kepenų 
vėžį.

Hepatito -skiepai (vaccine)

ta pačia tvarka, imunologiškai 
nekompetetingiems . ligoniams 
dozė yra po 2 ccm. : •

Naujagimiai, kurių motinos 
serga B-hėpatitu, pirmą dozę tu
ri gauti tuoj gimę'dar pridedant 
hyperim. gamma globuliną. Po 
2 -mėn. duodama normali. 3. do
zių skiepų seriją. (1, .po 2 mėn. 
ir po 6 mėn.). .Viena pakartotinė 
dozė po 5 metų.

Atrodo, kad. ateityje, naujagi
miams gamma globulino nerei
kės duoti, nes atrodo, kad! skie
pai pakankamai greitai sužadi
na antikūnių gamybą. . ? , ...

Bendrai skiepų afektin gumas 
— po pirmos dozes 60%, o po 
trečios dozės net 98%. ė.

Kiek iki šiol žinoma, skiepijį- 
i mas teduoda mažų-komplrkacijų: 
vietinį paraudimą irrtrųmpaląi-

rusas pašildomas, kurie tada su
skyla į pailgas ir apvalias for
mas. Apvalioji , forma, pasida
riusi negyva, nesidauginanti, 
bet pajėgi iššaukti antikūnius ir 
visai' saugi, -nėužkrečianti. Skie
pai gaminami iš hepatitu - B 
sirgusiu, net homoseksualu, krau 
jo. Skiepų gaminimo procese 
virusų virulentingumas sunaikų 
namas ir, atrodo, kad nėra jokio 
pavojaus užkrėtimui ar išsivys
tymui Įgyto immuniteto trūku
mo sindromo (AIDS).

Skiepus galim naudoti visiems,, vienių paiaiouuų
net ir naujagimiams. Asmeniui' 1 kį odos suerzinimą; injekcijos 
jau užsikrėtusiam hepatitu - B, i vietoje arba mažą rinkos skaus- 
skiepijimas nekenkia. Kaip ' mą. Taip pat gali sukelti trum-,.

' anksčiau minėta,‘gydytojus ir ki- palaiki temperatūros pabalimą.'

Prieš kurį laiką visoje ame
rikietiškoje ’’spaudoje pasirodė 
jaunos amerikietės, ’ vos 11 me
tų teturinčios, mokinės Saman
tha Sm*th portretai, po kuriais 
buvo ilgoki straipsniai, kad ši 
mergaitė, už asmeniškai para- ‘ 
šytą rusiškosios imperijos dĮJr- 
tatoriui Yuri: Andropovui laiš
ką, jo yra pakviesta aplankyti 
“komunistinio rojaus” šalį ir 
ten kiek (laiko prąlefeti kaip 
“persona grata”. , / , ’
. Samantha ir jos abu tėvai šį 
pakvietimą priėmė, ir liepos 8 
d. išskrido į “pasakų” 'šalį.

Neminėsiu čia ką'ši mergai
tė Andropovui 'buvo parašiusi, 
kaip ji svečiavosi, kaip ji visur 
buvo propagandiniai traktuoja
ma, nes apie tai amenkiėcių 
spaudoje jau buvo, fiek'. ir.’ti’ėk 
prirašyta, o- tik i paminėsiu,'ką 
rusas iš Šios mergaitėsės paskuti, 
ųę jo šaly vizito dieną užsimanė 
iš jos išspausti. . y. ■ r ( .
į Šį trečiadieni Samantha-buvo 
atvežta Į jaunttjų komųnisfihių 
pionierių rūmus Maskvoje, kur 
p.o visų ceremonijų, visi ten su-: 
sirinkę jaunuoliai turėjo užpilu 
dyti tam tikrą už “taiką” balsa-

vimo kortelę ir ją Įmesti į ur
ną (balsų surinkimo dėžę -% at* 
seit, jaunuoliai reikalauja tai-- 
ko$. »' ’ -. ų ‘ f j ! J

Ta balsavįrpo. kartelė Jūrėje^ 
atspausdintą tokį tekstą: t

“Aš balsuoju už taiką ir įjrieš’- 
Amerikos' Pentagono ir NATCX 
generolų grėsmę pasauliui. A$ 
protestuoju prieš amerikieti|kųį 
raketų išdėstymą vak:> Europoj: 

Aš didžiuojučsiu Sovietų Sąjunl^ 
gos : taikos ^žingsniais, kuriuo^ 
žengia jos komunistų partija”^

Daugybė-^Maskvos televizijųį 
aparatų fotografavo, kai Sa—* 
ųiantha šią balsavimo kortelę; 
pilįė, į>ėt televizijose nesima-į 
tė nei vieno vaizdo, kad ši merJ 
gaitė’tą savp užpildytą kortelį 
būtų Į’urną įmėtuąi: Ji jos ne-M 
i mėtė,’ d tijc pasakė:'“Aš negaliu/ 
čia ilgiau TaūktL 'Aš pilnai pą< 
siruoŠusi gčfztf hamo”. i

Ar reikia geresnio pavyzdžio^ 
kaip- nėąpdairūs amerikiečiai tėv 
vai kartais griebiasi tokių prię?; 
mohių, kuriom sūkvailina ne JilŽ' 
jų? vajjjiiįg, .bet! įį?> ^patarnaują jų 
pačių tėvynes priešams. t 

, 'į ' J. Žemaiti^'

skiepijimas nekenkia.

tą ligoninės ir medicinos per
sbriąlą, reikia skiepyti net 
tikrinant jų imonologinio (he
patito) stovio. Tikrint apsimo-' 
ka tik krupę, kurioje tikimasi 
rasti: didelį ^skaičių hepatitu B 
sirgusių asmenų, kurie jau turi 
išvystę antikūnius (pvz. t- ho
moseksualai). Tuo būdu gali
ma, išvengti nereikalingų išlalu 
du.-- I ’

Skiepai kainuoja (savikaina 
$30-35}. dozę.'jPilnam imunite-. 
tui išvystyti reikia 3 dozių,-. 6 
mėnesių laikotarpyje: 1-ma .1 
cm3 doze, po vieno mėnesio '2

1 -tra dozė, po 6 mėn, — 3-čia
• Tyla geresnė kaip byla.

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
yįj. ‘ S -r. « 7 : .• ; '

‘ > LITERATŪRA, lietuvių Hteratūros, meno Ir moksli
IJ54 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstų, Vine* 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoi 
J. Rūukčlo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V 
Meilaus straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomli t 
M- K. Čiurlionio. M. Lileikio, V. Kašubos, A. Rūkitelė* ir JL Van/ 
kūrybos poveikiais. 365 pust knyga kainuoja tik 63.

> DAINŲ IVENT8S LAUKUOSE, poetės, ralytojos Ir tu 
tfnių lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dalni 
iventes bei Jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
Hems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim!*

'• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apralj 
tai Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne aatiMi 
gyvenimo bruožų apralymas, bet tiksli to laikotarpio buities Ktt 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyfr 
parduodama tik už CL ’ I "***’

[domiai parrfyt* rtadij* apie Rytprūriua, remiantis Pakalni! k 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienas 
lietuviui. Leidinys ffiufrtruotir nuotraukomis, pabaigoje duodami
ritovardHų pavadfrdm*'»tr Jų vertini*! J vokiečių kalbą- Labs’ 
Madingoje 335 pvri. knygoje yra Ryt>rfistų Umėlaplf. KaIb* F

> KJ LAUMJtS OM1. ražytojoc Petronėlė Orintafiėf it* 
mtotaal It minty* apie tamexila Ir vietas neprfL Lietuvoje tr pb 
maišiai! bolševikų okupacijos metais. Knyga tori 234 puslapiu# 
bet kainuoja tik H.

■ > JULIUS JANONIS, poetaa Ir revoliucionierius, nesupm
lai tr klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje! tik & 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po® 
Biją. Dabar būtų JJ galim* pavadinti kovotoju ui žmogaus tel*« 
Knyga j^a didelio formato, 265 puslapiu, kainuoja

▼ lATTlINtS NOVELAS, SL Ec*čenko Slryb*, J. Vairia 
pat fcyfc? rr* u rt

Krymi pnMtmni 1TW J*. 5L, CStoM*
g £!■•*»*! RftB.

Taip pat gali sukelti/ trum-.

Iš “Medicinos'’
i

v

: SURADO BUDĄ KAIP -GA-t 
' MINTI' VILNAS Iš KEn3 '
Vienas italų inžinierius Ąn- 

tonio Feretti surado būdą kaip 
jš pieno padaryti vilną. Tai' 
skamba gan kęisįąi, bet išradė
jas jau gayo‘patentą ir parda
vė savo, bei lenkų pramoninin- 

■kąmą.%t ?5 N
? Iš 33-kvortų pięnc galima “iš-

■ -A V 'I ,-.Ar . /J ■ 
jis atsiseko aprūpinti šia preke.

Pirminiam odų- paruošimui 
ūkiai taip pat negauna naftali- 
no, antiseptikų, kitų medžiagų. 
O ūkiuose odos genda. Nuosto
liai ir ūkiui, ir valstybei.

: ;..NĄT.Vv; N . Zj'j. Ligeika,
Jurbarko rajkoopsą jungos

. direktoriąųs pavaduotojas., karšti” apie du svarai vilnų, ku- 
(E^L.y.? girios, daūg šiltesnės už avies.

paruošų, kontoros

j

? SUSIVIENIJIMAS LIETLTIU AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir . turtingiausia lietuviu fraternalinė 

į organizacija, lietuviams, .^tikimai- tamnujanti j aū/per 97 metus.
SLA--atlieką. kultūrinius darbus, gellasįi- te 'kitiems, kurie tuos

4' darbūs dirba.. *"į' A;'''

i

atlieką, kultūrinius darbus, gelbsti- te 'kitiems, kurie tuos
.darbūs ■ dirbk.c' ■ ■». .*Fa%1 •-

O žaliavos genda. .-.
Praėjusiais metais Jurbarko 

rajkoopsąjungos paruošų konto
ra iš ūkių ir gyventojų supirko 
daugiau kaip 3,700 gyvulių odų. 
Deja, daugelio jų kokybė bloga.

— Neturime druskos,-kitų me
džiagų odoms apdoroti,— skun-, 
džiasi ūkiu‘atstovai.

‘'•V.’ . -, rt ■ : _ - -Į ' .£7

Iš tikrųjų. Nulupus.' gyvuly 
odą po dviejų valandų.. būtina 
sutepti malta .druską. .-O iškur. 
ūkiams jos imti? - Nors /varto
tojų kooperacijos sandėliuose 
jos yra, Valstybinio bąnko rajo
no kontora pa verėnais;neleidžia 
jos pirkti. Ūkiai kreipiasi į ra
jono gamybinį susivienijimą, bet

-i J;.? ąpdraudų savą* nariams.> ?/•>*** v .
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 

nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
> Kiekvienas 'lietuvis ir lietuvių draugas gali 

Susivienijime. apsidrsistL.iki $10,000.'.
• apdraudžia ir Tauppęįąjš apdrauda. —. Endowment 
Insurance,; tairi ypač maldinga jaunimui, siekiančiam 

> aukštoję ,mokslogjfreniino5pradžij$
-vaikus apdraudžia pigia-terpinuotą: apdzįUda:'už

jV''-

SLA

v;
■-^-SEA

itės’ L savo.

MA
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, ' SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp.

, MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2o01 W. 69th St., Chicago, I1L 60629 ♦ Tel 925-2737

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

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

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

• i • ■ *

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

TeL 476-2206

50 metų studijavęs, kaip

parašė 700 puslapiu knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada Ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, beturiu* 
tr lietuviu kalbą. Jis mokės! kartu su kun. Jaunium Ir prof. M. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarl 
lietuviu kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimu* 
, ( tr patarė mums toliau studijuoti

I”1 riržetiri. FUto KL ,f ffį^’

Cm S. Halsted St, Chicago, ID

3 —- Naujienos, Chiciįo, HL — SAl-kt^iay, /ol, 23-25, 1943
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Socialinis draudimas ir aprūpinimas
VI metai Liepos 23, 1983

Redaguoja PRANAS ŠULAS

Klausimus ir medžiagą slysti; 4436 So. Washtenaw, Chicago, IL 60632 x

• !>džiausi pasauly vargonai 
[ yra ne bažnyčioje, bet Copvcv- 
‘tjon Hali, Atlantic City, N J-

• Bostonas yra antru didžiau- 
I siu žuvininkąvimo uostu pasau
lyje.

rą
• Berlyne prieš dabartinį ka
bu vo 4,332,000 gyventojų.

Senjorai, bukite rūpestingesni 
taupymo sąskaitas tvarkant

Pricš kuri laiką skaičiau “Nau 
jienpse”. kad viena iš didesnių 
taupymo-skolinimų bendrovių 
rietiksliai su vienu savo taupy
tojų atsiskaitinėjo; minimas sen
joras taupytojas turėjo keletą 
kartu kalbėtis ir Įrodinėti vice
prezidentui, kad jo pusėje tei
sybė.

Šį kartą man pačiam teko iš
gyventi panaši situacija. Kal
bėsiu atvirai, manydamas, kad 
skaitytojams bus geresnė pamo
ką.
' Aš -turėjau dvi taupymo są
skaitas Chicagoje Gninwaldo 
taupymo-skolinimo bendrovėje. 
Vienai sąskaitai turėjau atspaus
dintas čekių knygeles. Ši sąs
kaita sumažėjo iki $29, o kitoje 
— buvo $230. Jas paprašiau su
jungti.

" Kartą, nežinodamas kiek ku
rioje sąskaitoje turiu pinigų, iš
rašiau pats sau $10 čekį. Atėjęs 
pas vad. “tellerę”, pasakiau, kad 
pritrūkau pinigu. Panelė “tel
iepė”' kbmputeriu patikrinus 
mano čekį, pasakė, kad “nėra 
sąskaitoj pinigų; sąskaita, esą. 
uždaryta”.

K tikrųjų, abi sąskaitos buvo 
sujungtos. Aš bandžiau išsiaiš
kinti naujų sąskaitų skyriuje, 
bet vedėja tą pat tvirtino, ką ir 
“tellerė” — kasininkė Tada ašį 
kalbėjausi su bendrovės vedėju

p. Bogušu, kuris man pataręs tu
rimas tokių knygeles laikyt’, 
kaip “amuletą’’, o pinigus iš su- 

: jungtos sąskaitos išiminėti at
skirais lapeliais (wklrow slips), 
tai nereikėsią naujų čekių kny
gelių (kurios kainuoja 5-6 dol.) 

. spąusdinti. Atsisveikinant ve
dėjas, visą laiką kalbėjęs ang- 

' taškai, staiga man lietuviškai ta
rė: “Sudiev”.

Būdinga, kad šios taup. b-vės 
- vedėjas ilgesni laiką dirbęs Mac. 
, kevičiaus Standard; bendrovėje, 
atrodo, kad moka Hetuvičkai. 
Tačiau, šioj b-vėj dirbą lenkų 
tautybės tarnautojai, visada siū
lo kalbėti lenkiškai, jei intere
santas silpniau kalba angliškai. 
Bė to, ši bendrovę turi automo
biliams paparkinti aikštę, bė
gančių raidžių reklamą, kur vi
są taiką rodydavo laiką ir tem
peratūrą. Deja, paskutiniu lai- 

; ku, vieton tų dviejų rodyklių 
skelbia: “movimi po polski’”.

Taigi, tuo visiems lietuviams 
seniesiems patariu būti atsar
gesniems, ypač, kurie turi at-

Ar reikalinga bedarbiams 
sveikatos apdraųda?

fed. — valstijos programą, nu
matančią sveikatos aprūpinimą 
už mažesnę sumą. Medicaid tu
ri teisę gauti pagal “reikalingu
mo” testą, kuris reikalauja, kad 
aplikantai parodytų savo paja
mas ir nuosavybę žemiau val
džios nustatytos ribos. Toji riba 
yra įvairi pagal atskiras valsti
jas, bet kai kuriais atvejais ri
bosi (exid) federalinio neturto 
definicijai.

Šio straispnio autorius teigia, 
kad iš tikrųjų nėra reikalo nau- 

; jo papildomo Medicaid paden
gimo. Apie du trečdaliai bedar
bių šeimose kas nors dirba ar

Chicago Tribune liepos 6 d. 
Perspektive skyriuje Philip 

.Jaffa rašo, kad krašte esą dau- 
:giau 11 mil. amerikiečių bedar- 
; feių, kuriems kongreso vad.
■ “f^teamlloler” nori įvesti fed.
• sveikatos apdraudą iš fed. fondo
■ ar su fed. mandatu (bet darbda
vių apmokamą). Ir jei valdžia 
numatytų tokią apdraudą, kiek
Ji kainuotų?

Pagal Darbo dep-to duomenis, 
apie 75% dirbančiųjų turi svei
katos apdraudą pagal darbdavių 
— unijos apmokamus planus. 

, Tačiau 25% darbo jėgos nėra 
darbdavių ar unijų apdrausti. 
JAV komercijos dep-to direkto-

• rius (iš Trends ir Statistikos 
skyriaus), sako, kad JAV gyven-

spausdintai? čekių knygeles ^e- tojų 65 m. amžiaus neturi jo- 
liems metams, nes, sujungiant .klos sveikatos apsaugos, t. y. 30 
sąskaitas, jos gali likti bever- niiUjonų ašmenų. Šiam skaičiui 
tės ir jūs galite turėti, nuosto- Į’žmonių valdžiai ar darbdaviams 
lių rašant atskirus lapelius.- f apmokama apdraudos premijos 

Su pagarba. $58. per mėnesį kainuotų $20 bi-
Jūsų Jonas Fabijonas. lijonu per metus.

Jūsų Jonas Fabijos JAV jau dabar turi Medicare
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STELLA F. BYTAUTIENĘ ........................ Iždo Globėja
SOPHIE S. SAKALIENĖ .........................Iždo Globėja
ANTANAS S. VAIVADA ..............................Sekretorius

LIETUVIŲ DIENOS PROGRAMAS
NĘDĖLTOJ, LIEPOS - JULY 16, 193:1

HALL OF SCIENCE, KIEME, PASAULINĖ-! PARODOJ.

MiHtarinis sutikimas Lietuvos Ministerio p. B. K. Balučio 
2:00 po pietų.

r>

9.
10.

16.

Suvienyti Chorai gieda Amerikos ir Lietuvos Himnus; va
dovauja Antanas S. Pocius.
Įžanginė kalba Lietuvių Dienos Komiteto pii'mininko prof.
Frank B. Mast
Kalba Pasaulinės Parodos Oficialas ir perstato Lietuvių 
Dienos Karalaitę ir svitą.
Kalba Lietuvos Ministeris Bronius K. Balutis ir perstato 
publikai Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos išrinktus 
sveikiausius berniuką ir mergaitę.
Suvienyti Chorai po vadovyste A. S. Pociaus.
Juozas Babravičius — Solo.
Orchestras — po vadovyste Kazio Steponavičiaus.
Tautiški šokiai — Pildo Šv. Kazimiero Akademijos baletas 
iš 65 šokėjų.
Kalba Princeton Universiteto prof. H. Bender’is.
Anelė Salaveičikiutė-Steponavicienė — Sob.
Suvienyti Chorai, po vadovyste Antano Pociaus, 
šokis — pildo 4 mergaitės.
Svečiai solistai — lietuviškos dainos.
Orchestra — Lietuviška Radpsodija, vadovauja K. 
navičius.
Šokis — Baletas iš 12 šokėjų.
Genovaitė Giedraitienė — Sola
Jaunoji Birutė — Šoka rinkinį lietuviškų šokių, Raguti U

1S.
19.

20.

Elena Bartušienė — Solo.
Suvienyti Chorai. Orchestra ir solistai, vadovauja '.ritant
Pocius. . <• «•* ' N * « -
Uždarymas programo — kalba program© kum. pirm. J. P.
Varkala. Akompanistas Jonas Byanskas.

Spausdiname ’’irrnos^ L'ętuvftj Diepn* . rnetų '<s. d>no« at«i*ankirną.
•b'*'* • *■ •'* «r *

Kiekvienas turės 
savo numerį

, JAV Senato finansinis komi-
; tetas nubalsavo, kad Socialinio .
Draudimo numeris turi būti duo
tas kiekvienam vaikui, sulauku
siam 6 metų, kai tik pradeda 
lankyti mokyklą. »

Socialitnio ^Draudimo mime- i 
rius turės turėti, visi gyventojai:

Tai bus ' geriausia priemonė 
apsisaugoti nuo nesąžiningų pi-- 
liečiu, kurie gyvena keliomis

gyvena šeimose, kurie gauna 
uždarbio čekius gali turėti teisę 
j grupinę sveikatos apdraudą per. 
darbdavį.

Savo pastabas straipsnio au
torius baigia taip: “Kongresas, 
spausdamas įvesti sveikatos pla-

. ną bedarbiams, šauna Į tamsą.
Nežinoma kiek žmonių yra rei
kalingi, tos pašalpos programos. 
Dar kartą, pagaliau Kongresas 
nori sukurti “entiflement” pro-

. gramą, nežinodami, kiek ji kaš- 
! tuos”.

Mums atrodo, kad federalinę pavardėmis ir turi kelis draudi- 
sveikatos apdraudą reiktų įvesti mo numerius ir dėl to gauna iš 
visiems — tiek dirbantiems, tiek 

: nedirbantiems (bedarbiams), 
nežiūrint kiek ji kainuotų. Šiuo 
atžvilgiu šis kraštas yrą atsili
kęs nuo vakarti Europos r nuo

kelių, šaltinių pinigines pašal-

gauna čekius ir kai kurie turi Pietų Amerikos bei Kanados, 
vertingas santaupas. kur tokia sveikatos apdraųda se- 

į Esą daugelis bedarbių, kurie niai veikia. Pr. «.

Iki šio pareiškimo dienos, 
valstybės departamentas negavo 
raportų, kad būtų apsunkinimų 
JAV piliečiams.sąryšyje su nau
ju USSR pilietybės Įstatymu.

Tačiau mes norime daugiau 
aiškumo, specialiai Į klausimą 
dėl Sovietų naujo įstatymo įta
kos į Amerikos piliečius, kurie 
gali būti įpareigoti Sovietų ka
ro tarnybai tuo metu, kai ran
dasi toje teritorijoje, kurią da
bar kontroliuoja Sovietų Sąjun-

Kad Amerikos keliautojai iš
vengtų galimų nepatogumų ar 
netikėtumų neaiškiu laiku (in 
the interim), Valstybės depar.. 
tamentas griežtai reikalauja, kad 
bet kuris Amerikos pilietis, ku-

Perdaug apmokestinami 
vyresnio amžiaus žmonės

Chicagos mieste išeinąs Sun- 
Times dienraštis, liepoj mėn. 10 
d. išspausdino šį senjoro Mike 
Motts nusiskundimą: “Aš esu 
gimęs prieš 71 metus ir išaugau 
Chicagoje. Aš gyvenu 4% kamb. 
kondominiumo aparmtente. Aš 
neturiu nei garažo ir nei darže
lio (back yard) ir aš privalau 
mokėti apie $1000-per metus ne
kilnojamo turto mokesčių. Kaip 
ir gali senioras gauti tokią su
mą pinigų?

Kai testamer>to teisme 
nepatvirtini — sukurki 

neigiamu pasekmių
Kiekvienas asmuo, kuris, tes-

Visus gyventojus sunumeruoti 
rengiamasi Įir Vakarų Vokieti
joje.

• Pirmutinis spausdinimo pre-
v ^-= Z *■ « ' .

ris yra, ar galvoja, - kad jis ar ji s 
gali būti Sovietų Sąjungos pi
lietis pagal naują Sovietų įstaty
mą, kad formaliai atsisakytų So
vietų pilietybės, dar prieš ap
silankymą Sovietų Sąjungoje.

Dėl informacijų kaip atsisa- 
; kyti Sovietų pilietybės, prašo- 
; ma skambinti (202) 632-8671 ar 
rašykite: To the Office of Sovie
tų Union Affairs. Department, 
of State, Washington, D, C. 
20520.

Valstybės departamentas savo 
pareiškimą baigia, ' sakydamas, 
kad keliavimas į Sovietų Sąjun
gą iš tikrųjų lieka kiekvieno ke
liautojo asmens sprendimo nuo
žiūroje.

taleriui mirus, nesikreipia teis
man jo patvirtinti, gali susilauk
ti blogų rezultatų. Bet kuris me
todas, panaudotas “išvengti” teis 
me testamento patvirtinimo, at
simuša į tam tikras legališkas 
konsekvencijas. Teismo vykdy
tojas turi pats susipažinti su 
pasekmėmis, jei jis vengtų tą 
testamentą patvirtinti. Pavyz
džiui, jei jūs patarėte naudoti 
vaidinimą join tenancy tomą, 
suprasdamas, kad tuo būdu ga
lima atidėti apmokėjimo patvir
tinimą ir kitus mokesčius arba 
legal ines pasekmes.

sas buvo įtaisytas Cambrkige, 
‘Mass, 1630 metais.
.. • Pirmutinis viešas knygynas 
’New Yorke buvo atidarytas 1697 
metais.

♦_ Žodis “telefonas” pirmą sy
kį buvo pavartotas Anglijoj 1821 
metais,

• Elektriką scenoje pirmą sy
kį buvo pavartota Paryžiuje 1846 
metais,

• Sumaišius auksa su nike
liu,’gauname baltąjį auksą.

• Naujai užgimęs begemotas 
(hipopotamas) sveria nuo 45

: iki 75 svarų:
• Virš jūrų oras yra 800 kar

tų lengvesnis už vandenį.
• Daug rankų ir sunkią nąš-

: tą pakelia. _ • •. j
• Mirusioji Jūra, Palestinoje 

yra 1,290 pėdų žemiau vandeny
no paviršiaus,

■ • JAV vis dar esą 204.696 
mylios traukinių bėgių. .

• Sharon Sites Adams, 39 me
tų amžiaus moteris buvo pirmo
ji perplaukiusi vandenyną 1969 
metais.

• 1900 metais Johann Hūslin-. 
ger atliko neliohę rankomis: 
nuėjo iš Austrijos sostinės Vien. 
nos į Prancūzijos sostinę Pary
žių. Tą 871 mylios kelionę at-

Teisėjas: — Ką jūs pasirink- 
sit, tris dienas ar $10?

Kaltininkas: — Jeigu jums ’’ 
1 vistiek, aš paimsiu “cash”.

PRIE NEMUNO
(Sonata)

Klausiau, kaip tyliai plauna vilnys krantą* 
Kaip šlama medžių lapai girios tankumyne, 
Ir pajutau aš jausmo groži šventą, 
Ir sušukau: myliu tave, tėvyne!
Štai Nemunas jau laisvės saulėj spindi
Ir tarp laukų, miškų, lėta tėkme vingiuoja,
Ramu, kai priešą baisųjį sumindęs,
Gražusis mūsų kraštas džiaugias ir dainuoja!...
Miela gyventi!... Jauti kovos galybę.
Laisvi mes džiaugiamės.; gražios tėvynės sūnūs, : >> 
O laisve! Tu brangi tarytum gyvybė.
“Tik dar kovos, atimti Vilnių brangų, 
Kur mūsų praeitis didinga ir skaisti!.. .” 
Iš sielos gilumos'meldžiau aš dangų.

Ant. Graželis

IŠ. MEILĖS

— Kai tik mano vyras pasimi
rė, tai ir aš nebenoriu gyventi. 

'JSsiu tuojku pas-ji-.
— Palūkėk trupučiuką. Duok 

<jam pailsėti bent karste.

UNIJA IR MENAS

Garažo savininkas: “Tryde
šimt dolerių — trysdešimt dole
rių išmaliavoti mano garažią? 
Tai jau neįmanoma;/l’atsąi Mi- 
chalangelo būt. sutikęs padaryti 
už pigiau”.

Ųpijistas: “Bet, pabandyk ji 
pasamdyti', tai’ visas tave garažas 
Subyr^.'.?2\^JiJ 
.. '

T*- ^ĘSLUS APIBRĖŽIMAS

— Kas yra toji ponia Keblai- 
ti«iė? ,

— Žinai/tamsta, nęiėMgyą at-i 
spėti. Jos skrybėlė yra praeitų 
metų; kailiniai vėliausios šių 
metų mados, bet pinigus leidžia 
iš ateinančių metų uždarbio.* * *

NESVARBI IR JO KALBA

Sykį Churchill užtruko sve
čiuose ir staiga prisiminė, jog 
už pusės valandos turės kalbėti 
iš BBC radijo stoties. O tai jau 
buvo vakaras.

Išbėga lauk ir pasišaukia taxi.
• Prašo, kad tas nuvežtų jį į stotį. 
Bet vežikas teisinasi:

— Aš pasuksiu Į namus, nes 
noriu išgirsti Churshill kalbą.

Anglų premierui tas labai pa
tiko ir jis sako:

— Duosiu tau penkis dolerius,

— O, už tiek,pinigų aš nepai
sysiu nei penkių Churchill — 
ir liepė jam sėstis.

• Vienas jaunas gydytojas ra
šo raportą: “Atlikom viską, kas 
buvo galima paciento išgelbėji
mui. Dar palieka viena, pasku
tine viltis ----- amputuoti (nu
plauti) galvą”.

Chicago, UI. — Saf.-Monday, July 23 1982
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Liūdnas būtų VLIKo pirmininko likimas, 
jeigu Kamantus turėtų policinės 

valdžios galią
“Pasaulio Lietuvių Dienoms” skirtas leidinys tikrai 

didelio formato “albumas”, arba būtų dar tiksliau jį 
pavadinus katalogu, nes jis savo išvaizda primena “Sears” 
biznio kompanijos leidžiamus katalogus. Žinoma, jo at
spausdinimui reikėjo išleisti nemažą sumą’dolerių.
/’ Šiame leidinyje; -kaip' jau anksčiau minėjau, šalia 

didžiųjų B-nės veikėjų pasisakymų, (y ra. atspausdintas ir 
labai platus Vyt. Kymanto, PLB-nės pirmininko, prane
šimas. Bet tai ne pranešimas, o piktas, užgaulus atsi
skaitymas su VLIKo pirmininku ir VLIKo valdyba. Skai
tant gauni įspūdį, kad Vyt. Kamantas per penkerius 
metus kur kas daugiau nuveikė, negu per daugelį metų 
visa mūsų išeivija. Ir tai Vyt. Kamanto nuopelnas. Jor 
dideliems darbams nuveikti VLIKas su “reorgų” pagalba 
neįstengė sutrukdyti.

Sakoma, kai žmogus gviešiasi siekti garbės, jo pro
tas aptemsta ir širdis apsąla. Jis jau nebeskiria fantas
tinių svajonių nū'b gyvenimo realybės. Tokių garbėtroškų 
žmonių neretai gyvenime sutinkame. Bet vargas tada, 
jei tokios dvasinės būsenos žmogus ima vadovauti kokiai 
nors organizacijai ar jam pavyksta į savo rankas pa
grobti valdžios vairą. Tada ramūs ir taikus žmonių gy
venimas užgožiamas persekiojimais, areštais, kalėjimais 
ir kacetais. Tokie garbėtroškos mėlo propaganda skelbia, 
kad siekia aukštų tikslų, vykdo didelius darbus ir Sėk
mingai nugali kliūtis.

Man rodos, kad ši trumputė įžanga į Vyt. Kamanto 
pranešimą atskleidžia ir jo didybės bei garbės troškimą. 
Jis savo pranešimą pradeda šiais žodžiais: “Mūsų giliu 
įsitikinimu PLB-nės pagrindinis tikslas yra padėti pa
vergtai lietuvių tautai tėvynėje atgauti laisvę ir valsty
binę Lietuvos nepriklausomybę. Bet gi, toks tikslas įgy
vendinamas ne vien veikiant politinę veiklą, bet ir ugdant 

tautinę gyvybę ir gilų tautinį šąmoningumV-
Atrodo, kad jis šiais žodžiais pareiškia, jog politinė 

veikla yra skirtinga nuo tautinio sąmoningumo. Tai reiš
kia, kad veikloje reikalinga darbo padala. Kaip antai, 
LB-nės uždavinys ugdyti tautinę gyvybę ir tautinį sąmo
ningumą, o VLIKo uždavinys — politinė veikla.

Bet, deja, jo pareiškime, darant pranešimą, tos pa
dalos nesimato, nes per penkerius metus jis daugiausia 
rūpinosi politine veikla. Reiškia, Vyt. Kamantas daro 
užuominą apie veiklos padalą, bet pats jos nesilaiko.

Jo pranešimas apie politinę veiklą daugiau primena 
paruoštą medžiagą įteikti teisėjui, kurioje yra išskai
čiuoti kaltinimai prieš VLIKo valdybą ir jo pirmininką 
dr. K. Bobelį. Jis tokiais kaltinimais save pristato kaip 
riterį, sėkmingai kovojantį prieš VLIKą. Jeigu ne jis, 
tai VLIKas seniai būtų LB-nę palaidojęs. Tik jo kovin
gumo dėka, ji išliko gyva ir kovinga. Jis išskaičiuoja 
kiek jis prieš VLIKą tokių sunkių “mūšių” laimėjo, nori 
ir VLIKo valdyboje yra pats aršiausias LB-nės priešas 
— dr. K. Bobelis. Tokiu jos priešu dr. Bobelis pasirodė 
jau būdamas Amerikos Lietuvių Tarybos valdybos pir
mininku. 0 jo toks priešiškas nusiteikimas prieš LB-nę 
esantis dėl to, kad ji veikia politinę veiklą. Dr. K. Bobelis 
prisidėjo prie JAV LB-nės skaldymo, kai ALTos valdy
bos nariai organizavo ir kūrė vadinamą “reorgų” bend
ruomenę. Tai jo sąmoningas noras tokiu pareiškimu 
priešiškai nuteikti mūsų visuomenę prieš. VLIKą ir 
ALTą, nes dabartinis VLIKo pirmininkas esąs skaldy
tojas, ardantis LB-nę. Bet ar tai garbinga PLB-nės pir
mininkui būti tokiu kurstytoju, užuot ieškojus būdų vie
nybei ?

Kamantas savo pranešime apkaltina VLIKo pirmi
ninką už Alg. Gurecko, LB-nės ryšininko, išprašymą iš 
VLIKo posėdžio. 0 jį išprašė už tai, -kaip jis rašo, kad šis 
reikalavęs su VLIKu glaudaus bendradarbiavimo it' 
tarpusavio veiklos derinimo ;, ir dar už tą, kad jis iškėlė 
kai kurias, trukdančias' kliūtis į artimesnį bendradar
biavimą, ir tuo siekti tų kliūčių pašalinimo. Tai dėl tb 
Alg. Gureckasį EB-ilės atstovas, bttvb užgauliai įžeistas:

Tikrai, jau iki ,gyvo kaulo įgriso tas nuolatinis 
LB-riės vadų šio įvykio dramatizavimas. Tiesa, jau tiek 
kartų LB-nės vadai šią “dramą” kartoja, bet niekad jie 
nedrįso mūsų visuomenei pateikti, ką gi jų ryšininkas 
VLIKo posėdyje prikalbėjo, žinant Alg. Gurecko pada
lytus pareiškimus, būtų galima spręsti, ar tikrai VLIKo 
pirmininkas įžeidė Alg. Gurecką. O gal priešingai? Mes 
girdime, kad ryšininkas statė VLIKui provokacinius rei
kalavimus ir darė priekaištus jo pirmininkui. Tai pa- 
.tvirtina ir VLIKo valdyba, kad jis visuomeninę veiklą 
perkėlė į asmeniškumo plotmę ir be pagrindo užgaūdi- 
nėjo pirmininką. Jei taip, tai netenka abejoti, kad ryši
ninkas peržengė turimą kompetenciją..

Man rodos, kad Vyt. Kamanto minėto įvykio draina- 
tizavimas, nuolatinis jo kartojimas tikrai Gūreckd gar
bės dėl jo nelemto pasielgimo VLIKo posėdyje neatstatys: 
Reikia manyti, kad tokia kaltė tenka ne tiek Alg. Gurėč- 
kui, kiek LB-nės vadams, jį siu’ntūsiems VLIKo pošėdih 
ir jam nepaaiškinusiems, ką jis gali kalbėti ir ko ne. Iš 
viso, man atrodo, kad šio įvykio nereikia taip dramati
zuoti. Jei, pagaliau, jaunas vyrukas norėjo parodyti ga
lią, kurios jis neturėjo, tai tokia jo “bravūra” pirminin
ko buvo lietuviams priimtu žodžiu įvertinta. Tai pamoka. 
O kiekviena pamoka, kad ir karti širdžiai, jaūham žmo
gui yra naudinga.

Vyt. Kamantas kaltina VLIKą. kad jis turi savo-

VL. BAKCNAŠ

PASTABOS Iš TOLO
pamatyti tą istorinę vietą būti
nai reikėjo, o tam dabar pasitai
kė ir gera proga — kvietimas

čia, Amerikoj ė, tokias ceremo
nijas esame matę, kai mūsų abu 
sūnūs — Darius tr Kęstutis — 
baigė aukštesniąsias mokyklas 
Los Angeles. Anūkės “gradua
tion” ceremonijos Havajuose 
mažai kuo skyrėsi nuo sūnų to
kių ceremonijų Kalifornijoje, 
nežiūrint, kad tai buvo šį kartą 
Honolulu.

žinoma, dabar širdį kuteno 
malonus jausmas, kai matei ce
remonijų programoje ir girdė
jai skelbiant mūsų anūkę įvai
rių (graduation) ceremonijų ko
mitetų nare-dalyve, tas masines 

i ceremonijas paruošiant. Tos die
nos vakare, anūkės pasveikini
mui, vakarienė vyko karo avia
cijos karininkų klube. ,

Kitą dieną iš pat ryto atsi
dūriau (su visa šeima) Pearl 
Harbor karo uoste, kuris yra di
džiausia Amerikos karinė bazė 
Pacif ke: čia milžiniškos jūrų ir 
oro karo laivynų jėgos, marinų 
ir armijos jėgų postai. Pearl 
Harbor buvo tokia pat Ameri
kos tvirtovė ir 1941 m., kai ja
ponai (gruodžio mėn. 7 d.) puo
lė ją iš oro ir labai smarkiai pa
žaidė (bet nesunaikino) Ame
rikos jūrų karo laivyną, o taip 
pat ir ten buvusius karo aviaci
jos dalinius. Dabar turistams 
sakoma ir aiškinama, taip pat 
rodoma ir to japonų puolimo 
filme, kad to puolimo metu uos- 
te t^uvo .nęt 90 jūrų karo laivų 
It pora šimtų karinių lėktuvų. 
Japonai visa tai esą žinoję ir dėl 
to Amerikos nuostoliai laivais, 
tektųvęfe ir /(ypačiai:
jurHĮii&^i^ĮŠuvo'tokie dideli: 
(ipsiė-isudžiu^rta ir nuskandintą 
daug karo laivų (jų didžiausias 

šarvuotla&ds “Arizona”, nu- 
skendęs su virš vieno tūkstančio 
:gulos jūrininkų) ir. net 80 lėk-. 
tuvų.

Esu skaitęs anksčiau ameri
kiečių Raudoje, kad, esą, apie 
japonu pasiruošimą pulti Pearl 
Harbor amerikiečiai (ikį prezi- 
iėnto F. D. Rooševėit imtinai) 
žinoję, iššifravus japonų kodi- 
aes telegramas savo pasiuntiniui 
r konsulams Amerikoje, bet 

nieko nedarę.
(Bus daugiau)

WASHINGTONE PANDA 
PAGD1DĖ MAŽIUKĄ

Washington© zoologijas sode 
panda pagirifdė lAažiuką, bet jis 
gyvėtto tiktai tris valandas. At
rodė, kad motina labai atidžia 
prižiūrėjo, visą laiką ir glaudė 
prie savęs.

Motina porą kartų bandė ma
žiuką pakelti ir priglausti, bet 
jis neturėjo energijos. Motina 
visą laiką glostė, bet mažiukas 
jau neatsigavo. Manoma, kad j;s 
padvėsė dėl kokių komplikacijų 
jo kvėpavimo organuose.

(Atkelta iš pirmo puslapio)

Pearl Harbor (perlų uostas) 
— mažo miestelio Pearl uostas, 
dabar jau istorijos pirmuose 
puslapiuose, nes 1941 m. gruo 
džio mėn. 7 d. japonai paslap- 
č omis užpuolė (savo tada ga
linga aviacija) tame uoste esan
čius Amerikos Pacifiko gynybos 
jūrų ir oro laivyno dalinius, ir 
juos gerokai aptriuškino, ko pa
sėkoje Amerika tą pačią dieną

Į anūkės “graduation party’’. 
Žinoma, toks kvietimas nebuvo 
svarstytinas: sėdome su žmona 
į lėktuvą ir už puikios penkių 
valandų oro kelionės atsidūrė
me Honolulu.

“Graduation”—mokyklos bai-> 
gimo diplomų įteikimo ceremo
nijos nebuvo mudviem (su žmo-

Japon jai paskelbė karą. Taigi, na ) kokia naujenybė, nes jau

tišką pažiūrą į PLB-nės paskirtį, jos tikslus ir darbus. 
Bet toks jo kaltinimas yra neteisingas. VLIKo pažiūra 
į LB-nę yra tokia, kokia jai husavo jos steigėjas VLIKas.

Juk labai įžvalgiai pareiškė įspėjimą prel. M. Kru
pavičius, vienas iš jos faktinų steigėją. “Jei LB-nė paliks 
jai nustatytus pagrindinius uždavinius, o imsis politinės 
veiklos, jos likimas bus liūdnas”. Šiandien matome, kiek 
jos vadai, kaip sakysim, kad ir Kamantas, privirė erze
lynės. Ir kokį išeivijos skaldymo darbą jie jau atliko! 
Argi ne faktas, kad, kai jie ėmėsi politinės veiklos, ap
leisdami lituanistikos ugdymą, lituanistinėse mokyklose 
mokinių skaičius katastrofiškai sumažėjo, jaunimo didelė 
dalis baigia nutautėti, lietuvių kalba užmirštama.

Bėt iš tos gausos Vyt. kamanto kaltinimų, nukreiptų 
prieš VLIKo pirmininką, dar verta paminėti ir tokius: 
jis sunkina bendradarbiavimą, bando silpninti B-nės soli
darumą, silpninti ir B-nės institucijas, paneigti ar griauti 
vienšališku veiksnių konferencijos šaukimu, kurioj'ę daly
vavo JAV LB-nės skaldytojai. Jis šmeižė absurdiškais 
kąltiAiniajs PLB-hę bei JAV B-nės pirmininkus ar jų 
šfeBnas; Jis populiarino “reorgus” ir juos laikė neva antrai 
B-iie. :Jis pasmerkė “Pa'saųlib. Lietuvį” ;ūž ?teišįngas kp- ' 
respondenčijas. , . ■ 'L
• ■. Jei Vyt. Kamanta sturėtų policinės valdžios galią 
tai už tokius dr. K. Bobelio “nusikaltimus”, manau, jis 
jau seniai saulės šviesos nematytų. Bet dar gi tarp tų 
“nusikaltimų” — dr. Bobelis girias redaktorių Martyną 
Gudelį ir Naujienas.

Tai tokie jo kaltinimai, kuriais jis parodo kiek jam 
svarbi yra tiesa, jis puola ir kaltina VLIKo veikėjus, 
puola “reorgus”, puola redaktorių, Naujienas. Tuo jis 
parodo, kad jam daug maloniau plauti svetimus ifiarški- 
nius; Man atrodo, kad jis bereikalingai imasi kaltintojo 
rolės. Ar nebūtų jam išmintingiau išklausyti, kuo jį kal
tina jo paties žmona? Ar nebūtų protingiau pradėti nuo 
sav^s, nuo savo hafnų? Juk tai būtų daug žmoniškiau. 
Reikia stebetfe, kad jis kaltina Vyriausio Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto pirmininką, svaidosi paniekos žodžiais 
prieš antikomunistinio laikraščio redaktorių, prisimena 
taą kas vyko prieš pusę šimtmečio, bet nutyli kas vyksta 
šiandien okupuotoje Lietuvoje. Jis nekaltina “Raudono 
slibino”, kuris čiulpia pavergto lietuvio kraują, bet kal
tina mūsų laisvinimo veiksnius ir niekina antikomunis
tinę spaudą. Ar tai neliūdi ja, kad LB-nės vadai išgyvena 
asmenybių krizę, jei rado reikalo Vyt. Kamantų išrinkti 
Pasaulio Lietuvių vyriausiu reprezentantu.

A. Svilonis
N-.B. Liepos 20 d. įžanginis A. Svilonio. Parašas per i 

neapsižiūrėjimą iškrito. N. Red.

LEVAS TOLSTOJUS

ŠTAI KUR YRA TIKROJI MEILĖ
(tęsinys)

— Matai, tu mano fnielasai broR, skaičiau aš 
vakar Kristaus Evan^elijiį: kaip jis kentėjo, kaip 
vaikščiojo žemėje... Ar apie tbi ėSi ką nors gir
dėjęs?

— Kaip gi, girdėti, girdėjau, — atsakė Ste- 
panyc’ius, — bet tamsūs mes žmonės, skaityti 
nemokam!

— Ką tik pats skaičiau apie tai, kaip Jis 
žemėje vaikščiojo, skaičiau, žiriai* kaip Jis atsi
lankė pas fariziejų, o šis netinkamai jį priėmė. ..

— Taip, brolau, aš tik vakar vakare apie tai 
skaičiau ir galvojau, kaip galėjo jis mūsų Vieš
patį be priderančios pagarbos priimti? Kad man 
arba kam kitam taip būtų atsitikę, mąsčiau sau, 
irgi nežinau, kaip aš būčiau pasielgęs, kad pri
derančiai Jį priėmus. O tasai, mat, Jam priėmi
mo nesuruošė. Matai, taip begalvodamas, aš stip
rokai užsnūdau, o man besnaudžiant, brolyti mie
lasai, girdžiu, mane vardu šaukia. Nubudau, ir 
labai aiškiai dar girdžiu švelnų balsą: “Lauk ma
nęs — aš rytoj ateisiu...” Tai dukart pasikar
tojo. Ir dabar tikėk man, tas taip įstrigo man 
caivoi". knd nors ir nieki'nuos, o vis dėlto laukiu 
jn — Viešpi/ies, rrūsų Tėvelio!

Palingavo rbepanyc’lus gblvą ir nė žodžio ne
pratarė. Išgėrė savo arbatą ir pastūmėjo stiklinę 

į šalį, bet Martynas dar kartą pripylė ją ir pa
statė svečiui, sakydamas:

— Gerk, į sveikatą!
— Ir aš mąstau apie tai, kaip Jis, mūsų Tė

velis, Viešpats, žemėje vaikščiojo, jokio žmogaus 
nėpaniekino ir, kas svarbiausia, bendravo tik su 
paprastais iš liaudies žmonėmis. Eidavo Jis vi
sada kuo paprasčiausiais drabužiais, savo moky
tinius rinko daugiausia taipgi mūsų rūšies, to
kius kaip ir mes prastus žmones, nusidėjėlius.

• Kas pats save aukština, bus pažemintas^ 
o kas save žemina, bus išaukštintas.

• Jūs vadinate mane savo Viešpačiu, o aš 
noriu jums kojas plauti, — sakė Jis.

• Kas tik nori būti didesnis, tas bus visų tar
nas. Ir kas tik nori būti jūsų tarpe pirmas, — 
bus visų vergas.

• Palaiminti nužemintieji, kurie trokšta tei
sybės. nes jie bus pasotinti. Palaiminti neturtė
liai, gailestingieji, palaiminti nesuteptos šir
dies. .. — Tai vis Jo prasmingi žodžiai.

Stepanyc’ius pamiršo išgerti savo arbatą. Jis 
buvo senas ir jautriaširdis. Sėdėdamas klausėsi, 
o ašaros plaukė jam per veidą.

— Na. gerk dar! — ragino Martynas.
Stepanyc’ius, tačiau, persižegnojo, padėkojo, 

pastūmėjo savo stiklinę į Šalį ir atsistojo.
— Dėkoju tau, Martynai Avdiejic’iau. — ta

rė jis. — Pavaišinai mane ir ne tik kūną, bet ir 
sielą man atgaivinai.

— Labai prašau. Netrukus ir vėl ateik. Man 

labai malonu, kai mane svečias aplanko, — pasakė 
Martynas.

Stepanyc’ius išėjo. Martynas prisipylė vėl sau 
arbatos, išgėrė, nukraustė stalą ir grįžo prie sa
vojo darbo palangėn, baigti pradėtąjį užkulnį.

Bedirbdamas ir vėl rūpestingai žvalgėsi pro 
langelį.

“Kristaus laukiu”, — mąstė jis dirbdamas, 
ir Evangelijos žodžiai neišėjo jam iš atminties.

Štai praeina du kareiviai. Vienas valdiniais 
batais, kitas nuosavais. Po jų, įsispyręs į blizgan
čius kaliošus, praėjo kaimyninių namų savinin
kes. jo — kefjėjaš su duonos kašė. Visi jie 
praėjo pro šalį.

Ėjo taipgi moteriškė, kuri buvo apsiavusi 
vilnonėmis kajinėmis ir kaimiškomis klumpėmis. 
Praėjusį pro šalį ji sustojo tarp dviejų langų, be
veik ties Martyno langeliu. Bestebėdamas ją Mar
tynas įsižiūrėjo, kad tai ne vietinės esama. Ji 
buvo blogai apsirengusi ir tūrėjo kūdikį ant ran
kų, šliejosi ęrfe siehos. nugarą nusukdama prieš 
vėją. Aiškiai ifttesi, kad ji stengėsi kūdikį nuo 
šalčio apsaugoti, nes ji beveik nieko tinkamo, ka
ine būtų galėjusi sustipti kūdikį, neturėjo.

Lengvučiai jos drabužiai jau gerokai buvo 
apdėvėti, kas liudijo ja labai neturtingą esant.

,’taipogi girdėjosi Martynui iš už lango kū
dikio verksmas ir motinos raminantieji - tildan
tieji jį žodžiai, bet kūdikis nesiliovė vekkęs. Pa
gailo vargšelio Martynui, ir jis neiškentęs išėjo 
į gatvę ir pašaukė:

— Ei, mieliausioji sesele!
Moteriškė apsidairė.
— Sakyk, kodėl stovi tu čia su kūdikiu to

kiame šaltyje? Eik čia, pas mane gryčiun; čia, 
šilumoje, geriau galėsi jį apžiūrėti. Eikš gi vidun!

Matydama prieš save seną, akiniuotą, su pri
juoste, nepažįstamą, šaukiantį ją žmogų, mote
riškė, nors nustebo, bet nusekė paskui jį laip
tais į rūsio kambarį, kur jai tvarkytis buvo nu
rodyta lova.

— Atsisėski čia, arčiau pečiaus, mano miela, 
sušilki ir nuraminki savo kūdikį, — svetingai pa
siūlė Martynas.

— Mano krūtyse nebėra pieiio. Nuo ankstyvo 
ryto aš nieko nevalgiusi, — skundėsi moteriškė, 
glausdama, tačiau, kūdikį prie tuščios krūties.

Palingavo galva Martynas, nuėjo prie stalo, 
atnešė duonos, lėkštę, atidengė pečių, ištraukė 
puodą, pripylė lėkštę barščių ir ištraukė kitą nuo
dą su koše, kuri, tačiau, dar nebuvo gatava. Pa
dėjęs valgius ant stalo, dar atfieše duonos ir nu
kabinęs nuo vinies rankšluostį pridengė juo stalą.

— Sėskis ir valgyk, mano biattgioji, o kol 
pasistiprinsi, kūdikį paglobosiu aš. Moku aš su 
tokiais elgtis — esu turėjęs savų.

Moteriškė persižegnojo ifr, sėdusi prie stalo, 
pradėjo valgyti. j '

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

tokiu adresu:
JiMUieaoe, 1739 & Halsted St, Chicago, IL 60608

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wa*tch**ter Community klinika* 

Medicinos direktorių*
1934 S. Monheim Rd, Westchester, 111. 
VALANDOS: 3—8 darbo dieaomia

T«L: 562-2727 arba 562-2728

fcrvfc* 355-4506, Pm* 06054

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

SP RCIALYBt: AKIŲ LIGOS 

3907 Wert 103r6 Str**t

OPTOMETRIST  AS 

kalba lietuviškai 
MIS W. 71rt St T*L 737-5149 

Tikrina aids. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”,

Dr. LEONAS SE1BUTIS 
INKSTŲ. PŪSL1S IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
3656 WEST 63rd STREET

Otte* UMmm: 776-2336,

KNOW YOUR HEART
f L 0 & IB A

»- * . - . ------ -a---- 1------ i *

Prostatos, inkstų ir šlapuiM 
takų chirurgija, 

5025 CENTRAL A VE. 
St. Petersburg, Fla. 33/l£ 

Tek (8132 ?21-*20f

PfiRKRAUSTYMA!

L*tdunai — Pilna apdra<*i( 
ŽEMA KAINA

Priimam Master Cham 
ir VISA korteles.

R. ŽERtNAS. T*L 925-3063

Apdrausta* psrkraurtymaa ~ 
ii įvairiu atstumu.

ANTANAS VILIMAS
T*L 376-1332 arba 37M996

SOPHIE BARČUS
RAOUO 3EIMOS VALANDOS

faiudiPTiisris ir sekmaliamaia 
duo 8:30 iki 9:3V raL ryto. 
Stoti*. WOPA - 1499 AM 

trvuliuolsmo* ii mūšy •todija*’ 
Marqu*tt* Park*.

— Aldona D«ukw 
T*l*fj 775-1544

7159 So. MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO, IL «M29

“Lietuvos Aidai”
KAZĮ BRAZDUONYTt 

Pr»gr«fTm

Eaadien nuo pirmadienio Iki penk
tadienio 8:30 vai vakaro- 

vix» laido* ii WČKV stotie*, 
bene* l«0 AM.

ta Petersburg. Flu, 12:30 vai. p.p 
Ii WTTS utotiea, U10 AM banga.

1646 W. 71«tSlre*l

Ckicaga, Dllnota 60629
Tekt 77S-I374

SKURDO VAIKAI

Jau ilgą metą aš sielojaus, 
Kad vis nelaisvėj lieki tu, 
Seniai jau paminta po kojų, 
Seniai kankinama kitų.

O buvo rytas su radastais, 
Ir tamsumos nelaukė nieks...
Vis manėm kad sugriauti laisvės 
Žiaurus piktumas nepajėgs.

Krauju apdengti pievos kloniai, 
Pati jau žado netekai!
Ir mes jau ne tautiečiai—žmonės, 
Tik skurdo, ašarų vaikai.

Kada užšvis naujasis rytas? 
Kada žmonėmis būsim mes?
Ir surūdiję, kieti pančiai 
Kris nuo lietuvių giminės? 
Kalvis

• Nesiremk niekieno nuomo
ne, bet tik savo. Persius

• Pažink save — sužinosi, 
koks tu netobulas. Persius

• žmogus, kuris neklysta, pa
prastai nieko nepasiekia. Phelps

• Gamta nepripažįsta tuštu
mos. RabeZaz’s

HELP MOUIŽ HEART FUND

HELP, YOUR H E ART

bout the 1 
Mouse

»yirtaX.Low,«XFL.
Syloia K. Lowt, < *t«?nJ>er of tht National Home Fahiant 

Itagiu, it Floor Fathion Spėcialiet, GAf Corporation

Th? ’Great Room’ latest Trend In Interiors ’

BIELIŪNAS

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue 
Tel. — 523-3572

Walls between rooms in 
the home began to disappear 
In the early 1950*« when the 
io-called "open floor plan** 
In interion enjoyed great 
popularity. An acceleration 
of home building was caused 
by returning veterans of World 
War IL

The desire for something 
different from the two-Atory 
homes many servicemen had 
left when they went off to 
war turned the new “ranch
style** houses into a trend. 
Climbing stairs became passe 
as all-one-level living was 
embraced by new families 
coping with the post u ar baby 
boom.

Now as we enter the 
energy -conscious 1980’s, the 
open floor plan reappears, 
looking fresh and new. How
ever, this time it bears a 
different name. It is called 
“the great room** whicn in- 
porporataa living, dining and

RD
Funeral Home and Cremation Service

1729 S. Halsted St.Charles Stasukaitis 
FD. LE.
(312) 226-1344

NKMS priežastys keleriopai 
aiškinamos. Svarbiausioji ir la- 

AUGUSTA J. ŠAULYTĖ, University of Chicago

Netikėtos kūdikių mirties sindromas
Staigi mirtis yra visados skau

dus įvykis, bet turbūt labiausiai,
kai netikėtai miršta sveikas kū—-blausiai išvystyta teorija yra 
dikis. Kada skrodime šiuose at
vejuose nerandama pakankamai 
rimtos priežasties, pateisinan
čios kūdikio mirtį, tai tam įvy
kiui duodamas “netikėtos kūdi
kio mirties sindromo” vardas 
((Sudden Infant Death Syndro
me — SIDS/NKMS).

Netikėtos kūdikių mirties sin
dromas sudaro pagrindinę mir
ties priežastį kūdikiuose tarp 
vieno mėnesio ir venų metų am, 
žaus. Vien JAV kasmet nuo to 
miršta 10,000 kūdikių arba 2.2/ 
1000 gimimų. Mirties dažnumas 
priklauso nuo daugelio aplinky
bių: kūdikio amžiaus — mirties 
amžiaus vidurkis maždaug 2 mė
nesių; lyties — berniukai suda
ro 60 procentų mirčių; tautybės
— pas Amerikos indėnus, juo
dukus mirtis nuo NKMS dvigu
bai dažnesnė kaip pas baltuosius, 
penkis kartus dažnesnė kaip pas 
kiniečius; vaistų ar nuodingų 
medžiagų naudojimo nėštumo 
metu — narkotikai, rūkymas; 
priešlaikinio gimimo — kuo ma
žiau išsivystęs, tuo didesnis ga- j . .
limumas; giminystė tokiems, ku_ j^°terU gydytojai ga- 

rie anksčiau nuo NKMS numirę
— broliams, seserims galimybė 
mirti nuo NKMS penkis kartus > 
didesnė kaip tolimesnėms gimi-j 
nėms; net nuo sezono — žiema, j 
ypatingai sausio mėnesį, įvyks
ta didžiausias procentas NKMS; 
ir visuomeninio lygio — žemes- i 
nėse klasėse, pas neturtinges-! 
niuosius tai dažnesnis įvykis į

“apnėjos” .. Manoma, kad arba 
smegenų kvėpavimo centrai ne
išsivystę arba kaip nors klaidin
gai išsivystę. Panaši mintis yra, 
kad kūdikio viršutiniai kvėpavi
mo takai yra palankūs oro ne
prieinamumui ir sveikuose kū
dikiuose. Ypatingai gilaus mie
go (REM) stadijoje metu kvėpa
vimo takų raumenų tonusas pa
vojingai sumažėja, takai suglem
ba. Antrąją, teorija spėliojama, 
kad kūdikiuose dažnas skrandžio 
atpilu, atsiraugėjimas kartais bai 
giasi mirtinu laringospazmu. Ma 
žiau priimta trecioji teorija lie
čia širdies ritmo pakrikimą, ku
ris veda -į visišką aritmiją. Už
sikrėtimai pyz. vadinamu RSV 
— respiratorys syncytial virusu, 
kokliušu; *botulizmu; konvulsi
niai priepuoliai;' nuo vaistų ar 
skiepų anafilaksijja; kriminali
nis kūdikių užtroškimąs sudaro 
grupę NKMS teorijų kurioms 
šiuo metų nėra daug pagrindo.y —* j..

Išvengti tokiai NKMS tra
gedijai reikia numatyti tas ga
limybes iš anksto. Ne tik vaikų,

lėtų šiuo atveju pasitarnauti. 
Kūdikiai, kurie galėtų turėti to
ki negalavimą, dažniausiai pa
tikrinami ligoninėje. Daugiau
siai tikimasi iš “miego studijos” 
t. y. vaikui miegant vienu metu 
rekorduojama EEG, ECG, EOG, 
EMG (elektro encefalo-, elek- 
trokardijo-, elektrookulo-, elek- 
tromyogramas) ir taip pat krū
tinės ląstos judesiai. Iš tyrimų 
paaiškėja, kokia organų sistema 

■ STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

food preparation ictivitlas In
to one huge space.

The spacious “great room* 
shown here features an » 
tic group of contemporary ; 
furnishings. The open-plan 
concept is further enhanced 
by joining the kitchen visually 
with the living and dining 
areas through the use of the 
same elegant trick-pattera 
floor covering. It w GAF’s 
handsome sheet vinyl In tb« 
“Newburgh Brick” pattern ha 
White.

This GAFSTAR Softred 
floor has an easy-care no-wax 
surface. The deeply textured 
pattern has the look of 
real brick, yet retains its 
natūrai shine with little maim 
tenance. The Qu>:-Cor foam 
interlayer provides comfort* 
w armth and noise reduction- 
Available in 9* and 12* widths 
at your nearest home improve
ment center or budding supply 
daalM*

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street Tel. RE 7-1213

SOM-E CHICAGO MOTOR CLV3 ON

WRESStMY DXMN&
don't cut in between cars 
THAT APE ALLOWING- SAFF 
FOLLOWING DISTANCES— i

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

Naujienos, Chicago, III. —- Sat-Monday, July 23-25, 1983

pakrikusi ir kokią labiausiai rei
kia sekti. Kūdikiuose, kuriuo
se randama centralinė apnea — 
smegenų kvėpavimo centro ne
galavimas — yra sekami na
muose elektriniu aparatu ir kar
tais taip pat “gydomi” theofili- 
no vaistais. Karts nuo karto stu
dijos pakartojamos joms esant 
normalioms arba, be kvėpavimo 
problemų, sulaukus metų am
žiaus, kūdikių stebėjimas nebe
reikalingas. Žfoioma, psicholo
ginė tėvų įtampa tokioje padė
tyje gali būti labai didelė; gali 
prireikti ne tik šeimos gydyto
jo, bet ir psichiatro pagalbos.

Iš “Medicinos”

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA | 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Ar ištikro paukščiai ir gy
vuliai gali atspėti orą? į
Ūkininkai gali atspėti orą pa

gal paukščių ir gyvulių elgesį. 
Antys, gandrai yra neblogi šal
čių pranašai. Laukiniai kralikai. 
pasakys ar bus lietaus ar ne.

j
Jeigu vieversys rytmetį aukš

tai pakyla ir linksmai gieda, žiū
rėk, jog diena bus graži. i

Dabar paklausėt — kokiu bū
du jie gali išpranašauti orą? Da
lykas štai koks. Prieš kiekvie
ną lietų ar sniego audrą atmos
feroje atsiranda daugiau drėg
mės. Oro spaudimas ir elektros 
įtaps keičiasi. Paukščiai 
gyvuliai tą greičiau atjaučia 
gu žmonės ir instinktyviai 
reiškia įvairiais judesiais.

ir
ne-
Pa-j

TĖVAS IR SŪNUS
/ MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

# Du dainininkai kalbasi tar
pusavyje:

— Ar manai, kad švieži kiau
šiniai gelbsti balsui?

— Aišku, žiūrėk kaip garsiai 
višta kvarksi padėjusi kiaušinį.

—————
■ : VANCE FUNERAL HOME \ “ I
y 1424 South 50th Avenue V

Cicero, HL 60650 > l

TeL: 652-5245 / I
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ _ .

Patarėjai ir laidojimo direktoriai: v

t JEAN VANCE ir GEORGE SORINI \
— .-L« '

fZ Aikštes automobiliams pastatyti

j VASAITIS-BUTKUS a
I LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

I / 1446 South 50th Avenue / * 11
H I

/ Cicero, Illinois v
I Telefonas — 652-1003 I
■ ' HI \ '■ '■

\ * ’’ ii 
B

:..... < s -------------- ----——------------ -- --



PASIRUOŠIMAS BALFO GEGUŽINEI
BALFo Chicag- f. Apskrities 

valdybos pirmininkas Stasys Va. 
naganas š. m. liepus 9 d. sukvie
tė posėdi, kuriame dalyvavo vi- 

valdybos nariai ir kai kurių ■ 
įkyrių pirmininkai arba įgalio
tiniai. Gaila, kad ne tiek daug 
įkyrių pirmininkų arba įgalioti
nių dalyvavo posėdyje. Norė
čiau nors keletą išvardinti: V.

talkininkais mielai ir gre'tai vi
sus aptarnaus.

Veiks ir “laimės šulinys’’, kur 
kiekvienas galės išmėginti savo 
laimę. Laimės šuliniui sutiko 
vadovauti tam darbui gerai pa- 
tyru-i p. Birutė Jasaitientė ir 
Kostas Bružas.

Didžiajai loterijai sutiko va
dovauti darbštusis Marquette

j iš aukšto nuoširdžiai dėkoja vi- 
i .-ai spaudai, radijo valandėlių 

vedė ams-v-.hėjonis už garsini-1 
mą ir biznieriams, leidusicms 
pakabinti plakatus.

Tiesa, teko patirti, kad dau- , 
i gelis skyrių pirmininkų, dėl su-1 
Į sidėjusių aplinkybių, negalė’o ■ 
I dalyvauti posėdyje, bet visi su, 
nuoširdumu remia šią gegužinę' 

i ir tikis', kr:d ji pavyks kuo pui
kiausiai.

Baleišytė, J, Mackevičius, K. 
Bružas, D. Misiuli*, J. Litvinas 
ir J. Balčiūnas. Be to, dalvvavo 
ir BALFo dir. B. Jasaitienė.

Posėdyje buvo svarstomi BA
LFo gegužinės reikalai.
♦ Kaip jau žincme, šiais metais 

tBALFo Apskrities ir skyrių ren
giama gegužinė Įvyksta rugpjū
čio mėn. 7 d. Jaunimo Centro 
patalpose. Jei oras būtų karš
tas, patalpos bus vėsinamos.

Gegužinės pradžia 12 vai. die
ną, kavinė veiks nuo 10 vai. ry- 
(o. Kavinę sutiko tvarkyti p-lė 
y. Baleišytė su padėjėjais. Kaip 
visose gegužinėse, taip ir šioje.

Parko skyriaus pirmininkas Juo
zas Mackevičius. Taip pat veiks 
ir “lyčna—pora’’ saldainiais lo
šimas.

Laimės šuliniui ir didžiajai 
loterijai dar reikalingos dova
nos (fantai), kuriuos galima pri
statyti i BALFo raštinę 2558 W. 
Lithuanian Plaza Court.

Norintiems truputį pamiklin
ti kojas, yra pasamdytas orkes
tras “Gintaras”, kuris gros nuo 
2 vai. po pietų iki 7 vai. vakaro. 
Šios BALFo gegužinės rengėjai

BALFo gegužinės reklama pa
daryta ir daroma kuo geriausiai. 
Rengėjai (BALFo apskrities vai-j 
dyba ir skyriai) maloniai kvie
čia plč:ąją lietuvių visuomenę 
atsilankyti i šią gegužinę ir sulig 
savo išgalėmis paremti šį šalpos 
darbą.

Tad rugpiūčio 7 d. visi keliai j 
veda į Jaunimo Centrą — BAL I 
Fo gegužinę- Po posėdžio (dėka į 
Grožvydcs Giedraitytės) buvo- ; 
me pavaišinti kavute ir pyragai-! 
čiais. A. Repšienė

M. Šileikis Potvynio Madona

13 HALAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS iSSIMOKtHMAIg.. . „
DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į; ' " V 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS L 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

nutarta imti 1 dol. (vieną) už 
'įėjimą. Visi, kurie norės ap
lankyti tik kavinę, prašome su
simokėti 1 dol. Įėjimą tvarkys

BEVERLY SHORES - UNION PIER

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
C NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI

• NOTARIATAS • VERTIMAL

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA A

X BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

5529 So. Kedzie Ave. — 778-2233 w.

Juozas Blažys su padėjėjais.
j Nutarta (door prize) įėjimo 
laimėjimo neduoti.
■ Maisto — virtuvės reikalai 
pavesti tvarkyti p. Elenai Pa- 
jedienei su prityrusiomis tal
kininkėmis: S. Januškiene, Sas- 
nąuskiene ir kitomis. Maistas 
bus gaminamas pačioje virtuvė
je. Atsilankiusieji galės ne tik 
užkąsti, bet ir sočiai pavalgyti.

Taip pt nereikės kęsti ir troš
kulio, nes veiks 3 i barai su įvai
riais gėrimais. K. Rožanskas su 
padėjėju ,J. Bagdžium ir kitais

BALFo gegužinė — visu šventė
Beverly Shoreę ir Union Pier 

— dvi didelės lietuvių kolonijos, 
1 gražiai tarpusavyje sugyvenan
čios, lyg dvi mylinčios seserys. 
Ypatingai — Beverly Shores 
nuoširdžiai džiaugiasi savo kai
mynės — Union Pier visokerio
pa talka. Čia rengiamas šven
tes, minėjimus, parengimus vi
sados gausiai aplanke Union Pier 
lietuviai, nuoširdūs bičiuliai-ės.

Teisingai sakoma, kas my
lisi, tas ir pykstasi. Tad ėmė kas 
nors ir be blogos valios, pasipikt- 
naudžiavo. Kartą parašė spau
doje apie Vasario 16 dienos mi
nėjimą, .Union Pįer lietuvių

draugijos rengiamą šiupinį, iš
kraipant faktus. Ačiū, kad pa
rašė, bet būtų buvę geriau, jei 
prieš rašant būtu surinkęs tikrus i 1 
duomenis, nes buvo lengva vi-1 
sas žinias gauti iš tikrųjų šalti-! 
nių. Buvo užsimota spaudoje!

nu klausimu. Kai atslūgo įkarš- 
. tis, vienas iš jų padavė ranką 
kitam ir pasakė: “Su tavo nuo- 

j’i mone nesutinku, tavo pažiūrai 
| nepritariu, bet BALFo darbuose 
j ir veikloje dirbsiu su tavimi kar-

• Veidrodžio paskirtis ne ta
me, kad ant jo pieštų. Macaulay

1

• Nieko negalima sukurti iš. 
nieko. Lucretius

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau
1727 S. WesUrn Ave., Chicago, HL "60643

Ttief. 312 238-1787
• N^nokmus patarnavimas užsukant lėktuvą, traukiniu, laivu keik, 

sis (cruises), viešbučių ir automobiliu nuomavimo rezervaciias; Parduoda 
še kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuva ir kitus Ifaštuz: 
įdarome iškvietimus giminių apilankymui Amerikoj* ir teikiame infer 
sadjaa risaL» kelionių reikalais.
f - « Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik teixia reserruod vietas 

•B saisto — prieš 45-60 dienu. ? '

parašyti, klaidas atitaisyti, bet,} "U°‘
kaip ir dera geriems kaimynams, 
Beverly Shores atsiprašė už 
klaidintoją, kaimynai padavė { gįama gegužinėj
rankas ir viskas pasibaigė drau-j kės lietuvių didžioji šventė. Sve- 
giškai. Kas buvo blogai, visados 
geriau užmiršti. O blogybių už
miršimas, atleidimas ir susitai-

monės nesiskiria”.
BALFo Beverly Shores ren- 

— visų apylin-

e Gera proza yra lyg lango 
rėmas. Orwell

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.

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

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

ŠIMAITIS REALTY

%

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos mieste
Dirbu ir užmiesčiuose, 

garantuotai ir ųžiningaL 
KLAUDIJUS PUMPUT11 

4514 S. Talman A v®. 
Tai. 927-3559 I

čius laukia graži gamtos aplin
ka, geros vaišės, lietuviškas mi
dus, puiki muzika, dainos, šva-

kinimas — didelė dorybė. Kar- rutėliai švarus oras ir nepapras- 
I tai gera, linksma nuotaka. Beje, 

, bus labai turtingas laimės šuli
nys. Energingoji BALFo sky
riaus pirmininkė Oria Pulkau-

■ nikienė ir skyriaus valdybos na-’ 
riai: inž. Kazimieras Pocius, 
Gražina Stankūnienė ir mokyt. 
Jonas Kavaliūnas viską paruošė, 
kad BALFo gegužinė — lietuvių

t šventė gerai praeitų. Daug sve-
■ čių ruošiasi atvykti iš Chicagos. 
Į Kaip vienas iš jų pasakė: “At- 
! važiuosime i Šv. Onos atlaidus
ir atšvęsime Onines”.

1 Gegužinė įvyks liepos 31 d,, 
^sekmadieni, 1 vai. p. p., prie 12 

’ kelio — Stankūnų-Pines restora. 
>no gražiame sode. Sekr.

tą du baltininkai susipyko, smar
kiai apsibarė, nes nesutarė vie-

'STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko

ir iš vidaus. 
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Lako)

Skambinti YA 7-9107

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

I

Tuo reikalu Jums gali daug 
nedėti teisininko Prano ŠULO 
oaruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos’’'

18-toj apyl. pagyvenusi moteris, tu
rinti savo butą, priima kitą moterį

} Skambinti 733-1283

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

Tel: 436-7878

D Ė M E S I/O 
62-86 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui automeMIU 

Liability apdraudimas ■
kar.is. Kreiptis: <

A. LAURAITI! ■ * 
4645 So. ASHLAND AVI, j 

TeL 523-8775

MISCELLANEOUS
Įvairūs dalykai

išleista knyga su legališkomi
formomi-y

w . rinu savo ouia, prKnyga su formomis gauna. gyventi kartu *
mi Naujieną administracijojF

“LIUCIJA”
Miko Šileikio apsakymų knyga. 

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

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

Ave.. Chicago. IL 60629.

PARDUODAM! 4kambarių bal
dai su pečium ir šaldytuvu — 
gerame stovyje. Apžiūrėjimo va
landos nuo 5- vai. p.p. iki 8 vai. 
vak. kiekvieną dieną. ■

5014 S. Fairfield

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, k 60629 
434-9655 ar 737-171?

Laikrodžiai tr žmigenyMa
Pardavimu ir Taisymu
Ž646 Stmf
T»L REpoMIc 7-1*41 įi

s Proga yra visa ko meistras.-

1

>8.00

REPAIRS — IN GENERAL 
{vairūs Taisymai

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Avė.
?(312) 776-8700

Sergeants
SENTRY*Z 

Flea & Tick Collar

Siuntiniai iLietuv^. 
ir kitus kraštus

P. MEDAS,4059 Archer Avenue, 

Chicago, III. 60632, Tel. YA 7-5980

I

•Notiry Public į
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, TeL 254-745©
Taip pat daromi vertimai, giminią 
iškvietimai, pildomi pilietybėj pra

šymai ir kitokie blankai

JAU ATSPAUSDINTA

KOVOS DĖL LIETUVOS

!, persiuntimas paštu — $1.

PIRKIT! JAV TAUPYMO 40 NŪS
• Tas, kuris pradeda gyventi, 

pradeda mirti. Quarles

ADVOKATŲ DRAUGUA 
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto Dd 5 vai. popiet 
Šeštadieniais pagal «nxitarimą 

<406 S. Kedzie Avė. 
Chicago, |R. 60629

Tel: 778-8000

Aleksas Ambrose,

CHIC A GOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir ifepausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją .
(1869 —1959 metai).

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

Persiuntimas — $L
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

DR.-ANTANO J. GUSĘNO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, viiuomenė® veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

A. Gusaen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl„ liečia 1905 
metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai ir 
susirūpinimą ____________________ _______________

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais______ :______ :____

Minkštais viršeliais, tik-------------- 1--------

Drt A. J. Guuen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ĮMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant 51 perriuntimo išlaidoms.

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman De6kys 

Tel. 585-6624

S3.00

KILLS 
FLEAS,TICKS! Homeowners Insurance

Good service/Good price
F. Zapolis. Agent '■ 

320814 W. 95th St > 
Everg. Park, III.

60642 - 424-8654

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

J. KLAUSEIKIO KNYGA -z ę j. - Į

v BRONIO RAILOS
' NUSIBASTYMAI

lOH Am*

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nuo 
9 vai ryto iki 6 vaL vakaro, 

šeštai: nuo 9 vaL r. iki 12 Tat d.
Ii pagal susitarimu

TeL 776-5162 
2649 West 63rd Street

Chicago, HL 60629

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia 
Vardynas ir trumpa angliška santrauka
~i KAINA — $17. '(Persiuntimui pridėti $1)'

~ - ■- Siųsti čekį:

Naujienos, 1739 S. Halsted St. 
Chicago, EL 60608

102 pust Minkšti viršeliai. Fotografijos.
Kaina

KNYGĄ IŠLEIDO CftlCAGOS 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

SERVE WITH PRIDEIN 
iiHE NATIONAL GUARD

6 — Naujienos, Chicago, Dl. — SJL-Monday. July 23-25,


