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■ PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAITĖS 
f MINĖJIMAS WASHINGTONE

Šiais metais Pavergtųjų Taų-.gr. .... .........= - ■--
tų Komitetas suruošė minėjimą VIETOJ BEGINO, ATSKRIDO 
su ypatingai gausia programa, 
paminėti 25-ių metų jubiliejų 
nuo prezidento Dwight D. Eisen-, 
bower pasirašytos Pavergtųjų 
^autų Savaitės proklamacijos.

Į atidaromąjį minėjimo posė
dį— priešpiečius, kvietimus ko
miteto vardu išsiuntinėjo Atsto
vų Rūmų nariai Gerald Solomon 
ir Samuel Stratton. Pagrindiniai 
kalbėtojai buvo Ąntibolševiki- 
nės Lygos pirmininkas Yaroslav 
Stetsko ir buvęs Valstybinio 
sąugumo patarėjas Richard Al
len.- Minėjimą pravedė Atstovų 
Rūmų narys Philip M. Crahė. 
' R. Alien, aptaręs politinę pa
dėtį 'nuo pirmosios Pavergtųjų 
Tautų ^Savaitės proklamacijos 
pasirašymo, pabrėžė, kad ameri- 
k rečiai buvo ir yra optimistai, 
nors daugeliu atvejų pasitikėji
mas Sovietų Sąjunga nepasitei
sino. Tačiau dabartinė administ
racija esanti labiau realistinė. 
Jis ragino ir toliau nenustoti

DU MINISTERIAI

TEL AVIVAS, Izraelis.— Pre
zidentas Reaganas norėjo, kad 
Izraelio premjeras Beginąs lie
pos 27 d. atvyktų į Washing-, 
toną, bet jis negalėjo. Ne tai, 
kad būtų susirgęs, “kaip jis sirg
davo, bet jis buvo blogai misi-' 
teikęs, neturėjo reikalingos ener
gijos sprendimams skelbti, tai ir 
nutarė kelionę atšaukti.

Vietoj Begino, į -Washingtona 
išskrido du. Izraelio ministerial: 
Lietuvoje gimęs gynybos minis
teris Mošė Arens ir užsienio rei
kalų ministeris I. Šamirąs. Jie 
nujaučia, kad Washingtone 
sprendžiami svarbūs reikalai, 
liečia ne tik Centro Ameriką, 
bet ir Artimuosius -Rytus, todėl 
abu nori laiku būti Washing
tone.

■ TURIME PASAKYTI RUSAMS, KAD
NESIŲSTŲ GINKLŲ Į NIKARAGUĄ
KISINGERIS PAPRAŠĖ SEKRETORIŲ SHULTZ PRIIMTI 

JĮ IR PASITAR l'1 APIE CENTRO AMERIKĄ

vU.ti.es, siekiant pavergtųjų tau- 
tų laisvės.^ .__ ___

’ Didžiausio susidomėjimo susi
laukė p a g r i ndinė kalbėtoj a 
Jęane J. Kirkpatrick, JAV am-

.kiausi-
^•taiką,

irįtižiikrinti laisvę bei laisvą, tau-

Anot. -jĮjJSį: 'svari 
vrąl kaip i

kariams trauktis ?

Menachem Beginąs, vykdyda
mas amerikiečių pta tarimus, įsa
kė " IzraeUo 'karjams ' perleisti 
libaniečiams kelias strategines 
pozicijas Beiruto šiaurėje. Iz
raelitu 
prad^b 
j^ia^ 
zam®>:

si t r auk ė, betgdrūzai 
ffife^banięčii^^ęepa-

Praeitą savaitgalį Baltuose- Bumuose ėjo pasitarimai.. Kariai ruošiasi 
manevrams, o prezidentas ruošiasi manevrams Centro Amerikoje.

n ■ ». . 1 ---------- ---- . ,i—f" . — -

PREZ. REAGANAS STIPRINA JAV
KARO JĖGAS CENTgO AMERIKOJ

ATRODO, KAD BUS GEROKAI SUSTIPRINTI SANDI- 
NISTŲ PRIEŠAI VISOJE NIKARĄGUOJE

-WASHINGTON; Po-
visų pasitarimų, įvykusių praei
tą savaitgalį, prezidentas Reaga- 
n^;?j£įg§ia: manevrus Centre 

planuoja sustifr 
ir karių skaičių,

strateginėse Centro ir Pietų

gė nepriklausomas elektronikos 
dirbtuves. i

WASHINGTON, D C. — Pre
zidentas Reaganas, pasitaręs su 
saugumo tarybos nariais, nuta
rė pasiųsti daugiau patarėjų į 
Salvadorą, o Honduras valsty
bėje Įsteigti JAV ginkluotų pa
jėgų bazę.

— Prezidentas Reaganas ne 
Į patarėjus turėtų siųsti į Salva

dorą bei Hondūrą, bet turėtų ge
rokai apibarti Kremlių ir įsakyti j 

■ nebesiųsti daugiau ginklų per j 
• Kubą j Nikaraguą, — pareiškė 
j senatorius Daniel Patrick Moy- 
j nihan. ,

Reikia turėti galvoje, kad se
natorius Moynihan yra Senato 
žvalgybos komiteto vicepirmi
ninkas: Senatorius yra įsitiki
nęs, kad visuomet geriau kreip
tis tiesiai į nusikaltėlį, o ne su
kinėtis aplinkui ir neiti prie 
tikslo.

Sekretorius žino, kad užsienio 
reikalus tvarko prezidentas. Jei 
prezidentas būtų nepatenkintas 
sekretoriaus vedama užsienio 
politika, tai prezidentas jį gali 
pakeisti, bet sekretorius neleis 
Kisingeriui kištis į užsien:o rei
kalus ir baigti “taikos sutarti
mi”, panašia kaip buvo Vietna
me. Departamentas atsimena 
kuo Kisingeris baigė.

RUSAI PALEIDO SEPTYNIS 
AMERIKIEČIUS

SEATTLE, Wa. — šeši Ame
rikos jūreiviai ir vienas kana
dieti buvo atvežti į Nome salos 
vandenis ir įkelti į Amerikos 
pakraščius saugojantį laivą.

Labiausiai apsidžiaugė Nome 
miestelio meras Leo Rasnussen, 
kuris amerikiečių laivu nuplau
kė paskirton jūros vieton ir lau-

Sendtorius Moynihan yra įsi- kė atplaukiančių rusų. Jie atve- 
tikinęsr . kad patarėjų paskyri
mas reikalų nepataisys, Nikara-

TECHNOLOGIJA DĖŽĖMIS
PLAUKIA RUSIJON

Siunčia Amerikon 
taisyti mašinas žė kanadietį ir šešis amerikie

čius, kurie Lorino miestelyje
Sovietų valdžia,, gavusiu visas . gua į. tdliąūdebeplės ?ava idė- nufotografavo, kaip rusai žudy-

^9 ^a?s^sPrend’m?: Didži^^a 
k^i^is /Sovietų ISąjųpgos^ė^ 
Ų^sis jėgos pagąlba:
nijio,'V

bet. j is įvedė dar žiauręsiię 
tyąricą, kuri tapo paremta gink
lu- ir smurtu. Hitlerio-Stalino 
paktas buvo agresijos 'paktas.- 
Europą padalijo ne Jaltos pak
tas,. bet Sovietų armija. Jokia 
Sovietų pavergta tauta nepriėmė 
sovietinės santvarkos, kuri buvo 
įvesta su kariuomenės pagalba.

Ambasadorė Kirkpatrick pri
minė ir Lietuvoje vykusį parti
zaninį karą, užsitęsusį iki 1952 
metų, bei dabar tebevykdomą 
rusifikaciją ir Sovietų vedamą 
klaidinimo propagandą.

(Elta) 
(Bus daugiau)

lėktt
Amerikos vietose.

Sirijos .kariai yra gerai gink
luoti. bet . jie nepajėgs pastoti 
kelio Izraelio tankams Bekos 
slėnyje ar ,'Beiru to šiaurėj e. ‘

-— Amerikos kariai moko jau
nus Libano šoferius naudoti 
modernius tankus.

’— Keleivinis Kanados lėktu
vas buvo priverstas nusileisti 
netoli. Winnipeg©. Abu motorai 
sustojo dėl užteršto gazolino.

Prezidentas atsisakė tartis su 
diktatorium Castro ir - atmetė 
keturių valstybių prezidentų 
planuotą susitikimą su Kubos 
diktatoriumi, bet jis nelaukė, 
kol Centro ir Pietų Amerikos 
laisvės priešai paruoš kitus pla
nus. Pačios JAV nesirengia siųs
ti karių į Nikaraguą, bet Izrae
lio ginklai jau pasiekė Nikara- 
guos centro pozicijas.

Amerikoj nėra vieningos 
nuomonės

— Jasir Arafatas įsakė pales
tiniečiams nekovoti prieš naują 
vadovybę, bet Libane kovos tę
siamos. Vakar buvo sužeisti aš- 
tuoni palestiniečiai.— Libano vyriausybė sten

giasi suorganizuoti kariuomenę, 
kuri galėtų perimti Izraelio per
leidžiamas vietas.

J—4MI

KALENDORELIS

— JAV farmeriai ginasi nuo 
karščio surūgusiu pienu. Vieto
mis, tą, pieną, jie vadina jogurtu

— Libano kariuomenė susi
deda iš krikščionių ir musulmo
nų. Jie tikisi išprašyti palestinie
čius ir Sirijos karius.

Didelė atstovų dauguma pri
taria prezidento Reagano ruo 
šiamiems manevrams. Senato
rius Moynihan pataria preziden
tui pranešti Maskvai, kad su
stabdytų ginklų siuntimą. Jis 
nori, kad prez. nesiuntinėtų pa
tarėjų į Salvadorą ar Hondūrą, 
bet pasiųstų trumpą ir griežtą 
žodį pačiam Andropovui. Sena
torius Moynihan žino, kad tokį 
įspėjimą turi lydėti JAV karo 
jėgų bandymas sustabdyti gink
lų siuntimą į Nikaraguą.

Prezidentas, sakoma, buvo pa
siruošęs nelieįleisti Sovietų gink
lų į Nikaraguą, bet kariai mano, 
kad re'kia uždrausti įvežti gink
lus ir į Kubą, šie klausimai šio
mis dienomis kėlė susirūpinimo 
Baltuose Rūmuose. Visiems aiš
ku. kati manevrai iškels JAV ka
rius Hondūre.

PARYŽIUS, Prancūzija.— Mo
derniškos Amerikos technologi
jos žinios, liečiančios kompiute
rius bei elektroniką, plaukia per 
Sovietų sienas įvairiausiais ke
liais.

Vienos žinios ateina fotogra
fuotos -pačioje Amerikoje, kitas 
rusai gauna iš Japonijos, Pran
cūzijos arba Lenkijos, o trečias 
gauna iš dirbtuvių, kurias įstei
gė patys rusai, kitų valstybių 
padedami.

Būtų neliksiu manyti, kari 
amerikiečiai nieko nežino apie 
rusų vagiamas šias informacijas. 
Tenka tik stebėtis, kodėl jie, ži
nodami, kas darosi moderniose 
dirbtuvėse, leidžia rusams kopi
juoti planus.

Lenkija pirko rusams 
mašinas

Giereko vadovaujama vyriau
sybė pirko Vakarų Vokietijoje 
pačias tuo metu naujausias ma
šinas ir imt sieną vežė tiesiai 
Sovietų Sąjungom Gierekas apie 
atskaitomybę nieko negalvojo.

Čekoslovakija taip pat pirko 
naujausias mašinas savo pramo
nei, bet ir jos pirktos mašinos 
daugumoj ėjo Rusijon. Čekai 
tada nepajėgė elektronikos pri
taikyti naujoms dirbtuvėms, o 
šiandien čekai turi geriausias 
dirbtuve? visoje Sovietų Sąjun
goje. Ne viską jie pajėgia pri
taikyti. Jiems trūksta planų. Di
dokas gerų inžinierių skaičius 
išvažiavo į Austriją ir ten įstei-

Liepos 26: Ona, Greitutė, Ba
sis, Gluosnis, Mailė, čelija.

Siūlė teka 5:38, leidžiasi 8:15.

Oris šiltas, labai drėgnas.

Mošė Arens, Izraelio gynybos 
ministeris, ir L Šamir, užsie
nio rikalų minfstris, atskrido 
į Washingtoną, kad galėtų ap
tarti Sirijos ir palstiničių iš

siuntimą iš šiaurės Libano.

MALTA KLIUDĖ MAD
RIDO NUTARIMĄ

MADRIDAS, Ispanija.— Pas
kutinėmis devyniomis dienomis 
Maltos atstovas kliudė baigti 

. prieš 3 metus pradėtos Madrido 
• konferecijos protokolą. Maltos 
atstovas reikalavo, kad protoko
las būtų pataisytas taip, kaip jis 
norėjo.

Sovietų atstovui nusilxxio 
klaustiy Maltos atstovo kartoja
mo argumento, priėjo prie jo ir 
paklausė:

— Kas tau lėkio per devynias 
dienas kartoti tą pačią nesąmo
nę ir kliudyti susitarimui?

— Man leido tas pats, kuris 
tau leido trejus metus trukdyti, 
— atsakė Maltos atstovas.

elektrorritiių. mašinų -dalfe;- su- -jeigu prez. Reaganas 
montavo mašinas, bet ne visos Maskvą apibars, tai Kremlius 
mašmos ėjo tvarkingai. Rusai įur^s sustabdyti ginklu siunti- 
patys nepajėgė jų pataisyti. Jie,. j Centro ■ Amerika.
įsidrąsino siųsti tas pačias Kongresb-atstovas Michael D.
šmas per Čekoslovakiją. MM^me53 ^ąįjjai paskirtas Ą Cenl- 
nos buvo atvežtos, pataisytos ir j ro Amerikos komisija, tvirtina, 
vėl išsiųstos. Bet rusai nežinojo, kad turėtu kreipti
kurios dalys buvo pataisytos. į daugiau.'dčtaesio-į ekonominius

Atrodo, kad Vakarai labai ati-;ir 3^^ reikaJus.
džiai kontroliuoja gaminamas Bet didžiausią susidomėjimą 
elektroninių mašinų dalis, bet j guk ->lė • .pats Henrv Kisingeris, 
vis dėlto tikros kontrrtės nepa- :kuiį plentas Reaganas pa
jėgia įvesti: Rusai “kontroliuo-L skyrė ^dovauli dvieju partijų
jamą” medžiagą gauna, bet kon-ikomisijai> tvarkančiai Centro ir
trolės nesupranta ir savarankiš
kai veikti nepajėgia.

ČADAS NORI IŠLAIS
VINTI LARGEAU

Pietų Amerikos reikalus.
Sekretorius Shultz sutiko pri

imti Kisingerj, bet ką jiedu kal
bėjo ir kokius klausimus apta
rė, tuo tarpu dar nepaskelbta.

dapo bangini irs,-’ffoYsTUsai pasi
rašė sutartį, kuri riboja sugautų 
banginių kiekį.

POPIEŽIUS VĖL PRAŠĖ 
NEŽUDYTI MERGAITĖS

VATIKANAS. — Popiežius 
Jonas Paulius II pirmadienį ir 
vėl per radiją kreipėsi į Vati
kano tarnautojo 15 metų duk
ters Emanuelos OrJandi grobi
kus, prašydamas ją paleisti. Po
piežius aiškino, kad mergaitė 
nieko bendro neturi su turku 
Mehmet Ali Agca, kuris 1981 m. 
gegužės 13 dieną sunkiai sužei
dė popiežių. ,

Popiežius jau atsigavęs. Jis 
dažnai važinėja po įvairias vals-

NDŽAMENA Čadas_  Iš kai- V’enaa dalykas yra aiškus: sek-Į tyl>es. Kas įdomiausia, pats M.
nų šiaurėje esančiame mieste' re(wius ^ultz neleis Kisinge- |A. Agca pareiškė, kad jis ne- 
Faja-Largeau kovos prasidėjo.* riui vald>'ti užsienio reikalų, norįs išeiti iš kalėjimo.
Miestą pasiekę kareiviai užėmė ( ”
strategies pozicijas. Čadas su-į 
traukė tiek karių, kad drąsiau- , 
sias priešas nedrįstų ten pasi-j - 
priešinti.

Praeitą naktį Čado kareiviai 
atkirto visus kelius į Faja Lar- 
geau. šiandien Čado kariai kon
troliuoja miesto takus, vedan
čius prie vandens. Manoma, kad; ~ 
rytoj šio miesto Libijos kariai iš
kels rankas ir skubės prie van
dens. Tad miestas bus išlais
vintas.

NUSTATĖ LAIKĄ 
AMNESTIJAI

VARŠUVA, Lenkija. — Praei
tą penktadienį lenkų kariškoji 
vyriausybė paskell>ė visiems po
litiniams kaliniams amnestiją. Į 
Priimtas įstatymas nesako, ka
da amnestijos įstatymas 
savo galią.

Pirmadienį paskelbta 
amnestijos įstatymo dalis,
tymas privalės būti pritaikytas 
ligi rugpiūčio 21 dienos. Pasiro-! 
do, kati kiekvienas Solidarumo 
unijos šalininkas privalo prisi-Į 
pažinti prie nusikaltimo ir pa
sakyti, kad “daugiau nenusikals 
įstatymams”. ,

baigs

antra 
Įsta- '•

Praeitą penktadienį turiningiausią kalbą pasakė Kon
grese atstovas Frank Annunzio apie Lietuvos ir kitų

Rytų Europos pavergtų tautų" likimą. - *

vU.ti.es


TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai

Naujausių moksle žinių populiarus perteikimas 
•TONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

NORMALUS ŽMOGAUS BŪDAS - GE
RIAUSIAS JO SVEIKATOS SARGAS

Žmogaus išnaudotojų gyva gausybė apie 
mus. Jų visų atsikratyti sutvarkytu būdu 
yra kiekvieno 
bas.

mūsiškio svarbiausias dar-

rNe tiek nuo mažų dienų, kiek 
nuo pusamžio, nesveikas žmo
gaus gyvenimas, pensininko die
tų sulaukus, pamažu ima rodyti 
savo ragus atsiradusiais nusi
skundimais. ligos ženklais ir net 
staigia mirtimi.

Meskime visokius niekus iš 
galvos ir tikėkime tiesai, kad 
pensininko sveikata didžia dali
mi priklauso nuo jo gyveninio 
būdo ne tiek vaikystėje, kiek jo 
20-40 metų amžiuje.

Todėl dabartiniai žmogaus 
sveikata besirūpiną gydytojai 
skatina žmones tvarkytis su sa
va Sveikata ne tik vaikystėje, 
bet ir pusamžyje. Nuo šio laiko
tarpio tvarkos bus užtikrinta 
pensininko dienų sveikata. Todėl 
neapsileiskime sveikatos*11 tvir- 
kyme bet kurio amžiaus būda 
mi. šis neapsileidimas užtik
rins mums ateityje sveikesnes 
dienas.

du mes pajėgsime suinažint 
suvalgomo maisto perviršį ii 
atsikratyti su tuo perviršiu su
rištų negalių.

Asmenybe apsitvarkantis žmo
gus pajėgia pagerinti savo kūno 
stovį, atgaivindamas gėrį jaunu
mo, pajėgumo ir ištvermės. Jis 
žino, kad jam prisieis palengva 
keisti savo nesveikus1 įpročius 
sveikesniais. Be šitokios kaitos, 
visos kitos pastangos nebus sėk
mingos savo sveikatai gerinant.

Sveiki įpročiai — 
geriausi vaistai

Patartina žmogui darbuotis 
savo pamėgtoje, sveikatą didi 
nančioje srityje, atgaivinti turė
tas jėgas, padidinti ištvermę ii 
gerą savijautą. Tuomi talkinsi
me savoms arterijoms, saugosi
me jas nuo priskretimo ir tuomi 
geriausiai pasitarnasime sava;

Rugių gubos (Tapyba)A. RŪKSTELĖ

įfro būdo (ifmtttybįf) men-

i Bvada. Daugelis išmintingu 
įvairaus plauko ir užsiėmimo 
žmonių, ypač vyrų, sulaukusių 
70 metų, atsiuvo toliau kas
dien pasivaikščioti keletą mylių, 
ekskursuoti po muziejus, gėly
nus, pamiškes, žaisti tenisą, irk
luoti, lipti šlaito kalnagūbriais, 

j darbuotis kieme, namuose, so
de, darže, darželyje, auginti gė- 

, les-daržoves.
Su tokiais atsisakėliais nuo 

darbų mums nė vienam nepake
liui. Visi mes turime priešingai

flgrif, darbuoti? fvfikatcš 
stovį ir pomėgį. Kai ateis pen
sininko dienos ir nusiminimas 
kaip tokių dienų palydovas nr s 
apgaubs, gėlių auginimas bus 
tokiam geriausias vaistas. Taip 
besidarbuojančių protas bus 
daug skaidresnis ir sveikata 
tvirtesnė, palyginus su tais, ku
rie sėdi savoje kėdėje ir laukia 
pensininko dienų galo, šitoks 
elgesys nė vienam mūsiškiui 
nepatartinas.

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

nors gauna, kaip prezidentai, ge
riausią ištyrimą, patarimą ir gy
dymą. Taip atsitiks su kiekvie
nu kitu sergančiuoju, kuris ne
tvarkys savos asmenybės, nepa
keis nesveikų įpročių sveikes- 
niais.

Kaltmkime savo apsileidimą, 
o ne ką kitą

Visos nutukusios ir vos kojas 
panešančios moteriškės liauki
tės dėl savo nutukimo kaltinu
sios Dievą, žmones, angelus, vel
nius ir visus kitus po ranka pa 
puolančiuosius. Vietoje tokio ne
žmoniško elgesio, mes ryžkimės 
tvarkyti savo būdą (nusiteiki 
įius, jausmus, vienu žodžiu — 
spvas asmenybes). Tada mes pa
jėgsime valgyti ne tik mažiau, 
rte tik liesiau, bet ir cholestero- 
ko ne liek sunaudosime. Tuo bū-

širdžiai. • ;
Pasisekimo raktas yra per as

menybės sutvarkymą ĮSIGIJI
MAS NAUJU, SVEIKU JURO

DRĄSUSIS KAPITONAS
Jūrininkai, kurie Antrojo Pa- kapitonas Jan Rijp atsisakė im- 

‘ saulinio karo metu plaukdavo tis rizikos ir pasuko į pietus.
Kai Barentso laivas pasiekė 

Novaja Zemlia salos šiaurės pa
kraščius, įvyko nelaimė: laivas 
įšalo ledų jūroje, buvo iškeltas 
ir pavirto į ledų kalną. Savo 
laiške Barentsas aprašė, kaip jie 
pasiekė medinę būdelę saloje, 
maitinosi Arktikos lapėmis, kaip 
šalo, kol pagaliau atėjo pavasa
ris. Jų laivas buvo ledų sulam
dytas ir nebetiko tolimesnei ke
lionei. Išsigelbėti beliko du at
viri laiveliai. Prieš išplaukiant, 
Barentsas parašė tris laiškus: 
po vieną įdėjo į laivelius, o tre
čią paliko salos būdelėj, kuris 
po 274 metų buvo surastas.

Tais laiveliais jie plaukė į pie
tus. Audroms užėjus, vilkdavo 
laivelius ant plaukiančiųjų ledy
nų ir taip išsigelbėdavo nuo su
triuškinimo. Tačiau po kėlių die
nų mirė kapitonas Barentsas ir 
laivelių įgulšf* liko be vadovo. 
Laimei susitiko rusų žvejų lai
vą, kuris sutęikg^ągalbĮj Pada
rę 1,600 myįjjf juros'^Hbnę at
viruose laiveliuose, išlikę jūri-

.laivų vilkstinėmis Arktikos van
denyse, prisimena žiauriąją jū
rą, kuri pasitikdavo juos prie 
Norvegijos šiaurės pakraščių. 
Vandens purslai sušaldavo ore, 
o ledų kristalai apdengdavo lai
vus. Tokion jūron įkritęs, jūrei
vis tuoj mirdavo.

Tai yra Barenco jūra, pava-dimą. Praėjo laikai tokiems dva- menybės susitvarkymo, o ne pi- 
siškių darbams, o jis vis toliau liūlių. Štai koks blogumas plaks olando kapitono Willem
laiką gaišina ir pragyvena nie
kais užsiimdami. Niekais todėl 
kad neugdo, nepadeda ugdyti 
jauname žmoguje svarbiausio 
Dievui ir žmogui dalyko — žmo
gaus normalios asmenybės. To- 

t dėl ir susilaukėme karčių vaisių 
I Jie toliau bus dar kartesni, jei 
j mes nepradėsime dirbti reikia 

mų darbų.

Nepasiduokime įvairiems 
nenaudėliams

milijonus persivalgančiųjų ii 
vien piliulėmis svorio numeti 
mui pasitikinčiųjų. Kaip žiauriai 
milijonieriai piliulių gamintojai 
išnaudoja asmenybe pasilpusiuc 
sius, matosi is sekančio fakto

Barents vardu, kuris beveik 
prieš 400 metų bandė ją nuga
lėti ip žuvo.

1597 m. birželio 13 d. jis pa
rašė savo paskutinį laišką ir pa
liko medinės būdelės kamineAsmenybės menkumas — 

kriminalo gausumas
Tas pats dabar darosi ir kri

minalo srityje. Kalėjimai krimi
nalistų jau nesutalpina, nes juos 
augina netikę tėvai, artimieji, 
mokytojai ir nevykę dvasiškiai 
bei kriminalistų draugai.

Kalbama apie kalėjimų staty
bą, bet niekas, oi niekas nekal- J 
ba, net neužsimena apie didžiau-1
šią kriminalo priešą — NOR- j dėliams. Ypač savų santaupų ne 

Niekas! paveskime kunigužiams, bažny-

Netikęs dvasiškis yra pavo
jingas žmogui. Mes turime būt 
tikrais lietuviais, nesileiskime 
išnaudojami visokiems nenau

Be recepto gaunamus vaistus | č>°vaja Zemlia saloj. Tą laišką 
neva gelbstinčius nuo nutukimo| beveik po 3 šimtmečiu, 1871

JMALIĄ ASMENYBĘ.
nekalba apie asmenybės staty
bą. Pradėjus tokią statybą, už
augtų per 20 metų nauja karta, 
apsieinanti be kalėjimo. Nedir
ba čia reikiamo darbo daugelis 
tėvų, mokytojų, dvasiškių, kai
mynų ir jauno žmogaus draugų. 
Nesuima parapijos jaunuolių 
jauni dvasiškiai, neužima jų as 
menybę ugdančiu darbu, o tik 
tuščiai kalba apie manęs, tavęs

einančią gyvenimo vagą. ’Be ši
tokios pakaitos, nėra jokios nau
dos net iš geriausio gydymo.

štai, Cook apskrities ligoni
nėn atgabenamos eilės narko
manų, girtuoklių, rūkorių, per
sivalgytoj ų, visi jie ieško svei
katos, kurią prarado dėka blo
gų, nesveikų įpročių. Jie lankosi 
pakartotinai, bet neat gauna 
sveikatos per metų metus, nes 
neatsisako liguisto gyvenimo,1 ir kiekvieno kito dangun nuve-

*i» 2U

For the woman I

Because if you’re in charge

And that*t where Ų-3. 
Savings Bonds come in. Bn; 
theca through your bank. 0 
encourage your husband 
sign up lor the Payroll Saw- 
ings Plan where he works.

That way, while you’re

a more secure future for your 
family.

U.S. Savings Bonds. For 
the woman who really koo«s

čių-koplyčių išniekintojams, ku 
rie per spaudą, televiziją ir ra
diją skelbia neva Dievo žodį, c 
tikrumoje vilioja žaliukus.

Tik pasiskaitykime amerikie
čių spaudoje (Mike Royko: Sun- 
Times, liepos 21( d.) apie išnau- 
dotojų-kunigužių veiklą, vilio
jant iš lengvatikių šimtus tūks 
tančių dolerių vien per apgavys
tę. Aprašoma viena 77 metų mo
teris, tiems apgavikams atida
vusi visas savas santaupas — 
$66,000.

Netrūksta tokių išnaudotoji 
ir mūsų tarpe. Būdami menkų 
asmenybių, mūsiškiai tokius ne
va religinius nenaudėlius peni 
savu prakaitu. Pats laikas murai 
visiems juos pasiųsti inorki 
skusti, sienų dažyti, stogų lopy
ti. Daugiau jiems tokiems nt 
vieno cento susipratęs mūsiškio 
tegul neduoda, o tuos nenaudė 
liūs tegul priverčia ne kalbėti 
apie Kristų, bet dirbti kaip Kris 
tus prisakė. Tegul būna didžiau 
šia gėda mūsiškiui, kuris tokių 
nenaudėlių pamokslautojų - tin 
g:nių klauso, jiems pritaria 
juos šelpia.

Mums nepakeliui su svei
katos prietarais

Asmenybe pasilpusiam ir ne- 
apsišvietusiam atrodo palaim 
tikėjimas į mediciniškus nie 
kus: į vengimą kūno ir pro h 
įtampos, į persivalgymą, į kūno 
ir proto darbo yęngimą, į anks
tyvą pensijon išėjimą ir kuo ma 
žiau savaitėje darbų dirbimą, 
į vartojimą vaistų nuo nutuki 
mo, j kosmetika jaunystės grą 
žinimą...

Visi tokie ir dar šimtai kito
kių niekų yra pensininkų laba 
mėgiami dalykai. Deja, jie bau
džia žmogų: jie priskretina ar 
terijas ir prišaukia širdies ata 
kas, paralyžių ir blauzdosi 
skausmus. Su tokiais ir pana 
šiais niekais turi baigtis inūsiš 
kio bendravimas dabar, šian
dien, o ne lytoj.

Reikia daugiau asmenybės 
t Ali r k os o mažiau vaistų

žmonės labai re kafauja vais 
tų visokioms negalėms. Ypač 
persivalgantieji nutukėliai: ji<

ii

(apetito sumažinimui), jie ga
in‘na tonais. Pagal G. Washing
ton universiteto profesorių, vi 
daus sekrecijos liaukų veiklos 
rinovą (endokrinologą) gydyto
ją James Ramey, vaistai svoric 
numetimui turi svarbiausią su 
dėtinę dalį (tokį phenylpropa
nolamine, trumpiau — PPA) 
kuri mažai padeda svoriui nu
mesti net trumpam laikui ii- to
kie vaistai gali sukelti labai rim- 
;as negeroves. Jų negali vaitot 
urį aukštą kraujospūdį, širdies 

.igas ir cukraligę. Yra atsitiki 
mų, kada tie vaistai pakėlė bu 
vusį normalų kraujospūdį ii 
žmogui prišaukė paralyžit. 
(stroką).

Nežiūrint to, milijonieriai ga 
mina tuos vaistus masiniai. Jie 
gamina visus kitus niekam ver
tus, be recepto gaunamus vais
us: jų net daugiau negu 300,OOC 

į tris šimtus tūkstančių) niekam 
žertų rūšių pagamina ir lengva
tikiai kasmet už juos sumoka 
nuo trijų iki keturių BILIJONŲ 
lolerių (from $3 billion to $4 

uillion). Tai baisus nesiorien 
jojančio žmogaus išnaudoji 
nas. Net nuo 3 iki 4 bilijonų 
lolerių kasmet išmetama to- 
iems niekams — vaistams, ku

rie yra nei saugūs sveikatos at- 
.vilgiu, nei veiklūs. Svarbiausia 
okips vertės sveikatai neturi, o 

,ai pakenkti gali, ir pakenkia. 
Taigi, keturis bilijonus kasmet 
io krašto žmonės išleidžia NIE
KAMS. Juos gamina turtuoliai, 
> žmonės, dėl savo asmenybės 
lumenkimo, keturis bilijonus 
casmet išleidžia neva vaistams, 
Kuriuose yra neveiklios ir svei
katai nesaugios sudėtinės dalys.

Argi reikia didesnės vergijos 
asmenybe sumenkusiam žmo
gui, kokią jis pats palaiko, savo 
veikata netinkamai besirūpin

damas?! Todėl pats laikas 
mums, lietuviams, susiprasti ir 
iautis taip nesveikai besielgus. 

Mes patys turime nevartoti be 
recepto gaunamų įvairiausių 
maistų. Mat, vaistus tvarkanti- 
čionykštė įstaiga leidžia pro 
pirštus, tuo reikalu nesirūpina: 
eidžia žmogui pačiam susi
prasti ir nereikalingų bei nenau- 
iingų vaistų nevartoti. Ji leidžia 
turtuoliams gaminti vaistus, 
‘nuo menkniekio ir laikinai” 
rė kiančius. Tu pats, žmogau,' 
turi suprasti, kad toks vaistas 
yra niekis, kuris dėl menknie- 
<io trumpam veiklus yra (for 
minor pain temporarily relief). 
Taip jie skečiasi,^ęs laįfr rei- 
:ala u j a m iriAa vaistus tikrinan
ti šio krašto įstaiga. ?

Kol sveikatos reikalus tvar
kanti įstaiga įsikiš, dar .'dąug 
laiko praeis. Už tai ’mūsiškiai

, nieko daugiau nenori, tik piliu
lės. 0 svorio numetimui reikia 
tik jausmų sveikatos, nusiteiki
mų tvarkos, kitaip sakant, as- turi liautis pirkę ligą vien per

metais, surado norvegai bangi
nių medžiotojai.

1596 m. olandų pirkliai pa
samdė kapitoną Barentsą suras
ti legendarinį šiaurės-rytų jūros 
<elią į Indiją. Ekspedicija išvy
ko dviem laivais. Prie Špicber
geno salų jie buvo sustabdyti 
ledų kalnų ir turėjo sukti į ty
lus. Tada Bąreritsas nutarė 
plaukti pro Ndvaja Zemlia salos □inkai pasiekė Kolą, kuf jų lau- 
šiaurinę pusę; bet antrojo laivo kė kapitono Rijpo laivas.

SAVOSIOS DAINOS
. . F.

Teka, teka upytėlė, 
Vai teka sraunioji. 
Kodėl tu teki, upele, 
Niekad nesustoji?

Ar ne lygūs šie krašteliai, 
Poilsiui, ramybei?

.^Kodėl ieškai gelmėj jūros
: Pražūties liuosybei?

Aš vis plaukiu, kad paguosti
Jūrą motinėlę,
Kurią blaško smarkūs vėjai, 
Iš rytų atėję...

Bernužėli raitojėli, 
Ko iš namų joji? < *
Ar ne gražios čia mergelės,
Kurios tau vilioja? r

Pasiilgsi kaimo savo —
Gimtinio kampelio;
Gal daugiau jau nematysi 
Senojo tėvelio.

— Kas man kaimas, kas mergelė; 
Juos galiu palikti.
Priešas naikina mūs šalį;
Teks jį greit sutikti.

»h us for 
financing.

AT OUt 10W UTB

Peter Kazanauekee, Pre*. Tet.;W-7>^
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Mutual Federal 
avinas and Loan

2 — Chicano, 8. PL lOQ? j • /1 ę



J. KLAC SE1K1H { į, ; 7: t

IŠ SAN FRANŲSCO IR APYLINKIŲ
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ DIENA

Redaktorius J. Jekabsons. Lie-' 
tuviams redakcijoje atstovauja 
J. Raulinaitytė, J.j Fraser ir D. 
Janutienė. Latvjų ir estų atsto-' 
vai: L. Kotioas, O. Celle, S. Rei
ms, G. Augusts, H. Jogins.

Bendruomenės valdybon, pa
gal Baltic News, lietuviai yra iš- ' 
sirinkę pirmininku Vytį Nl’eke-

Pabaltiečiai ir vienuolika kitų 
pavergtųjų tautų surengė; Pa-* 
vergtųjų. Tautų Dienos progra
mą liepos T7 d. San Francisco 
mieste. Ryte susidarė “karava
nas” arba automobilių vilkstine 
Embarcadero prekybos centre ir 
su plakatais per miestą važiavo 
iki Sovietų S-gos kortsulatd, pro
testuodami prieš Sovietų; S-gos 
imperial’zmo ir tautų, pavergi
mo pblitiką. ,' ‘ ’■ ’■ ?

Pavakary Auksinių ygrtų r—. 
Golden Gate — parke buvo tę- 
siama(. . p r o grama, pavadinta 
“Concfert in the Park”, to parko 
orkestrui dalyvaujant. Publikos 
įėjimas.laisvas,, Į^aip įprasta*vie- 
šūose'pėrkuosę.' Vengrų, lenkų, 
rumunų ir ukrainiečių' tautinių 
šokių grupės//įęjiionstravo’liau
dies šokius, buvo ir dainų.

Vienintelis organizuotis lie
tuvių vienetas, galįs pasireikšti 
panašiose programose, yra Da
nutės Janutienės vadovaujami 
“Vakarų vaikų” šokėjai, bet šį 
kartą tautinių šokių šokėjai iš
važinėje po krongresus, stovyk
las ir po kitokias lietuvių vasa
ros; sueigas, tad čia lietuviams 
niekas neatstovavo. Per porą 
metų losangeliškiai jaunieji vei
kėjai organizuodavo; keliones. į 
San Francisco, į Pavergtųjų 
tąutį dienos programą, beUšį- 
niet in.iš Los Angeles vargu kas 
daugiau tuo laiku San Francisco 
buvo, išskyrus šį korespondentą.

i

'. : I- Baltic News No. 2

Sutartina;estų, latvių ir lietu-, 
vių iniciatyva pradėtas leisti 
laikraštukas Baltic News yra 
skaitytojus pasiekęs antruoju 
numeriu. Nemažai žinelių iš Pa
baltijo tautų gyvenimo ne tik 
šiaurės Kalifornijoje,, bet ir-ben
drai išeivijoje.

Estai, pradedant birželio mėn. 
26 d., per visą savaitę San Fran
cisco mieste tr kituose apylin
kės miestuose turėjo pavadintą 
“Vakaru pakraščio” festivalį su 
dainomis, sportu, koncertais ir 
parodomis. ? ; -

Latviui buvo suvažiavę meno 
šventėn nuo birželio 30 iki lie
pos. 7 d. Milwaukee, Wis., mięs- 
te. Kaip žinia, y .. a
koncertu pa^la-, ^lvįžti ;neužtenka savailės

-* *3

Jordi Bonas. Viduržemio jūros vaizdas.

vičių. Kiti nariai: Jūratė'Rauli
naitytė, Dalia įGrybinaitė, Dalė 
Petrienėj Živilė Ęawson, Anato
lijus Jazbutis, 
i - , < .t 1 t i

• t 4 . į

Baltic News laikraščiui be lie
tuvių redakcijos narių rašytų 
straipsnelių, yra Aldonos Vasai- 
tytis Sehgal aprašymas, kaip 
Stanford universitete lankėsi 
Aleksandras Štromas ir .kaip jis 
praleido vakarą su vietos lietu-j 
viais, daug Lietuvos problemo
mis besišnekučiuojant. Dalyva
vęs ir Romas Misiūnas, iš Yale) ... ,v... 'teisėjas J. Bums panoro įsklau-umversiteto. .. . .5.x- i • • syti 42 metų gražiai nuaugusios,. Viename rašinėlyje minima, k ; . . 1T > . . , . !. , .j i „ i n-;o ! skoningai apsirengusios ir labaijog skautų akademikų 19/9 m. ? n.-x- r v. Zr-i ■ • „ •, . lengvai pakalbėti galinčios Vir-išleistas Vilniaus universiteto j . ® T °’ gmijos Foat bylą.

TEISĖJAS PANORO PATIKRINTI 
J GINNY FOAT BYLA

GRETNA, La. — Apskrities

:■ sukaktuvinis medalis esąs pa-1 
rinktas su kitais amerikiečių 
medaliais spalio mėn. išstatyti 
parodoje Italijoje, Florencijos 
mieste Tarptautinės medalių fe
deracijos kongrese (Interna
tional Medal Federations Con- 
?gress)- . ■ ■

Los Angeles ramovenai, va
dovaujami Antano Audronio, 
liepos T 7 d. Šv. Kazimiero para
pijos salėje buvo surengę Da
riaus ir Girėno minėjimą, bet 
šią korespondenciją rašydamas 
neturiu žinių kaip pasisekė.

Paulina YelicK^ losangelietė, 
kai San Francisco apylinkėse 
svečiavosi, turėjo liūdnas dienas, 
nes širdimi sirgęs mirė jos vy
ras. Liepos 16 d. palaidotas For
est. Lawn kapinėse, Glendale 
mieste. Paulina Yelich yra Nau
jienų prenųmeratorė ir rėmėja. 
Užuojauta.

Laikraščiai ilgai keliauja. Kai 
liepos 15 d. atvažiavau į San 
Francisco, tai Los Angeles bū
damas jau buvau liepos 9 dienos 
čikagiškius dienraščius perskai
tęs. Gi į Berkeley dar net lie
pos 18 d. ne visiems skaityto- 

; jams tokie dienraščiai pristatyti.

čiai šią vašArą pasireiškė. Čika-- 
gbjė ir kitur.

Baltic News išleidžiamas kas 
trecias mėnuo. Adresas: 1506 
Efith St., Berkeley, CA 94703.

— Irano mula Chomeini iš
žudė visus artimesnius pirmojo 
Irano prezidento bendradarbius.

Ginny Foat buvo Kalifornijos 
moterų organizacijos pirminin
kė. Pradžioje ji dalyvavo susi
rinkimuose, važiavo į konferen
cijas, sakė kalbas įvairiais klau- 

I simais. Praėjo laikas ir ji tapo 
j tos moterų organizacijos pirmi

ninke.
Aukštesnės mokyklos ji ne

baigė, bet Kalifornijos moterų 
organizacijos pirmininkės parei
goms ji tiko. Greitai orientavo- O w
si įvairiose problemose, pasižy- 
riiėjo savo veiklumu ir ryžtin- 

{ gurnu.

Viskas būtų buvę tvarkoje, 
jeigu praeitais metais nebūtų 
“sprogusi bomba” — Nevadoje 

j buvo paskelbta žinia, kad Ginny 
Foat yra ta patį .-moteris, kuri 
prieš kelis metus nužudė Argen
tinos biznierių B. Chayo, atvy
kusį į Las Vegas pažaisti.
; Prieš 17 metų Ginny Foat bu- 
yo ištekėjusi už john Sidotė. Jis 
dabar sėdi Nevados kalėjime, 
gavęs 25 mėtų bausmę.' Jam nu
sibodus sėdėti, jis apskundė sa- 
yo buvusią žmoną, dabar ištekė
jusią už Foat .ir gražiai gyve
nančią Kalifornijoje. Sidote. pra
nešė prokuratūrai, jog jiedu nu- 
;žudė ir kitą žmogų. Sidote tvir
tina, kad jo žmona automobilių 
padangoms numauti raktu tren- 
ke Chayui į pakaušį ir to užte
ko. Jie kišenes apvalė ir argen- 
tinietį paliko.

Praėjo šeši metai, kol proku
ratūra išaiškino, kad Ginny Foat 
yra buvusi Sidotės žmona, kad 
ji prisidėjusi prie Chayo nužu
dymo ir kt. - Kalifornijos teis
muose ji gynėsi, nenorėjo va
žiuoti į Nęvadą, kur buvęs jo
sios vvras tebesėdi. Bet teisinas 
vis dėlto ryžosi patraukti ją at
sakomybėn.

<

Ji buvo nuvežta į Nevada. 
Ten buvo prokuratūroj. Turėjo 
aiškintis teisme, bet Nevados 
teismas -negalėjo josios bausti. 
Kada reikėjo liudyti teisme, kad 
buvusi jo žmona geležimi tren
kė argentiniečiui į pakaušį, tai 
Sidote atsisakė liudyti. Iš viso 
teismui jis neliudijo. į

Prokuroras ją 'apkaltino, bet 
teismas, neturėdamas nė vieno 
liudininko, jos neįiuteisė. Ji bū- 
,tų galėjusi grįžti Kalifomijon, 
bet nutarta ją perduoti Louisia-1 
nos teismui. Mat, tariamas nusi
kaltimas įvykęs Louisianos 
valstijoje.

Advokatas teisėjui Burns iš
aiškino, kad nėra" nė vieno liu
dininko, kuris galėtų liudyti apie 
Virginijos Foat nusikaltimą. Bu
vęs josios vyras sutiktų liudyti 
ta sąlyga, kad jam būtų suma
žinta kalėjimo bausmė. Mano
ma, kad taip jis neįtikinės pri- 

-siekusiųjų-deismo,- " - .
Gretnos, teismas nepaėmė iš 

jos jokio Užstato. Tiktai panoro 
sužinoti, kur ji gyvena, kad ga
lėtų ją pašaukti,'; kai bus rei
kalas. Ji sutiko. ■< >
, Ji pati paprašė teisėją, kad 
byJų panaikintų, nes nėra nė viėį 
nd liudininko, kuris galėtų lių-

1982 metais buvo prof. V. Kuz
mos 90-ties gimimo ir 4O-ties 
mirimo sukaktuviniai metai.

i Prof. V. Kuzma buvo chirur
gas, diagnostikas, mokslininkas, 
paskelbęs savo darbus “Medici
noje” ir VDU fakulteto darbuo
se; naujų chirurginių metodų 
pradininkas, domėjęsis įvairio
mis šakomis, kaip traumatolo
gija, onkologija, ortopedija ir 
bendrąja chirurgija.

Prof. V. Kuzma gimė 1982 m: ! 
spalio mėn. 15 d. Rėklių km.. 
Panevėžio apskr,, ir.mirė 1942 

Į metų biržei'© ųteh. 8 d. Kaune.
j V. Kuzma mokslus ėjo neleng-1

■ yomis sąlygomis. Anksti netekęs 
j tėvo, mokydamasis Panevėžyje, 
į pragyvenimą užsidirbdavo pa- 
! mokomis ir perrašinėjimais.

1913 m. baigė Panevėžio gim
naziją ir įstojo į Tartu univer
siteto Medicinos fakultetą. Pri
klausė Tartu lietuvių studentų 
draugijai. Per Pirmąjį Pasaulinį 

monės apie, išdykusią savo dūk-į karą> nebaigęs studijų, grįžo į

dyti apie tariamus josios nusi-i 
kaitimus. ,

Te'smo posėdyje paaiškėjo, 
kad Virginijos tėvas Augustas 
F. Galuzzo buvęs ne kokios nuo-

PROFESORIUS VLADAS KUZMA "
Prof. V. Kuzma Lietuvoj pir

masis pradėjo daryti periarteri’ 
nes simpatektotnijas, padare 
pirmąją, kraujo transfųziją;' 
(1923 metais), išrado originalui 
skrandžio operavimo būdą; plau-j 
čių tuberkuliozės gydymui1 vie-3 
toj diafragmos nėrvo pertaukLj 
mo pasiūlė dislokacijos tnetodą^ 
tyrė tulžies pūslės ir takų ak-4 
menligę. Jis pirmasis Pabaltijy-? 
jė atliko stemplės kardialinės? 
dalies rezekciją ir tapo stemplės; 
chirurgijos pionierium. Skaito-S 
ma, kad prof. V. K. atliko apie? 
20,000 operacijų ir paruošė 67: 
straipsnius, keletą monografijų^

Mes, kurie studijavome p rof'jf 
V. K. laikais, prisimename j|' 
kaip įspūdingos išorės, gabųį; 
atsidėjusį savo profesijai profe-f 
šorių ir populiarų gydytoją. ■■

Iš “Medicinas”

rą. Ji anksti išėjusi iš namų irų Lietuva ir dirbo Panevėžio Ii-
!• J • l 1 * I *" t * t r- . • " 7? 1 * -

nuskriaudusi savo brolius. Į goninėj. 1926 m. ;išklaušė Aukš- 
Virginijia prieš 42 metus gi- j įuostuose Kursuose papildomus 

mė New Yorko valstijoje, New I semestrus ir į993 m. gavo gydy- 
Paltz miestelyje. Tėvas buvo ’ tojo diplomą. 1924-25 m. tobuli-i 
pasiruošęs prieš išdykusią dūk-Į riosi Vienoje. Nuo 1925 m. dirbo 
terį liudyti, bet prieš porą metų, Kauno universitete. 1932 m. ap- 
ir josios tėvas mirė, ... .

Advokatas ir
gynė..disertaeiją “Inkstų -ir šla- 

pati Ginny Ęoat Punib takų atstatymo klausi- 
prašė teisėją panaikinti bylą. n^u ir £avo daktaro laips- 
Visi daviniai rodo, kad teisėjas nĮ- 1^6 m; dalyvavo tarptauti- 
Bums negalės grakščios moters niame kovos su vėžiu kongrese 
be liudininkų nuteisti. Bet teisė-į Briuselyje. 1933 m. buvo išrink- 
jas pagalvojo ir nutarė bylos ne-x Jas- VDU chirurginės katedros 
nutraukti. Jam nepatiko kaip docentu, o 1940 m. profesp-. 
ji prašė panaikinti, bylą. Ji pra- r^um> 1941 m. buvo išrinktas 
šė panaikinti todėl, kad nėra liu- TSR AT deputatu , ir Mokslo 

Akademijos nariu. • - ' ,

jas pagalvojo ir nutarė,, bylos ne

ji prašė panaikinti, bylą. Ji pra-
<

dininkų, bet ji nepasakė, kad: ji 
nenusikalto. Jei advokatas būtų 
kitaip formulavęs’ prašymą, tai 
teisėjas gal būtų bylą ir nutrau-

rium, 1941 m. buvo išrinktas

ATITAISOMA KLAIDA r
P. Razmino'laidotuvių dięn^ 

šv. Mišias atnašavo kan. V. Zaį 
karauskas ib pamokslą pasaką 
kun. Patlaba. K. P; į

' i «—*—------- i
z PAŽANGUS' FARMERIS

f

— Ar tas farmeris pas kurį' 
pralejdai atostogas yra apsipa
žinęs su moderniškais pafiągii-? 
mais?

— Spręsk pats. Kada jam pa
siskundžiau dėl ko lovos matra
cuose nėra “springsų”, jis man 
atsakė: modemiškas telegrafas 
neturi vielų, o mano lovos ne- 

. turi springsų’?.

Akmenio plaukti nei^rųo- 
kysi. -U ■

. kęs, bet dabar byla bus tęsiama.
__ Ginny Foat turės aiškintis 

teismui, kad ji nenusikaltp. By-
lai pasibaigus, bus paskelbtas 
teisėjo sprendimas; >: : '

’ Reporteris

— Po 15 mėnesių tyrimo, po
piežius leido iš Romos sugrįžti 
namo Zambijos arkivyskupui F. 
Milingo, kuris savo krašte pasi
žymėjo tikėjimo gydymų prak
tika. . ' j.

SUSIVIENIJIMAS LIETI; VIŲ AMERIKOJE
•jį yra . seniausia, didžiausia ir ^tuf^ngiąusia lietuvių fraternal in A 

organizacija, lietuviams ištikimai' tarnaujanti jau per 97 metus.
a < '■ •• .... ’ L - ’ * .*• - ’ -

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
> . darbus dirba. . • v '• / 4

. • v V; - • • ? ; . . 4 •• • k • r. •*- į- > J r

' < SLA^-^išmokėja. daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
? ' apdraudų savo nariams. t . | < •- ' : ;
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 

nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. . ’ 
Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali 
SusivienijinĮe. apsidrausti iki $10,00&

-apdraudžia ir Taupomąja apdrauda Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga Jaunimui, -siekiančiam 
aukštojo mokslo ir Su gyvenimo'pradžiai.

-vaikus apdraudžia pigia- terminuota -^draūdaUtiž 
$1,000 apdraudos. sumą temoka tik

SLA — kuopų yra visose lietuviu kolonijose.- ’ ’’r,
Kreipkitės į savo apylinkės kuopų veikėjus, < 
jie Jums mielai pagelbės į SLA. Įsdrašytu ', 7:- ' ’'

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:; .-i

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

Tel. (212) 563-2210

SLA

SLA

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
'• LITERATŪRA, lietuvių Hteratūros, meno Ir moksli 

IM4 m. metraJtii. Jame yra vertingi, niekuomet neaenatų, Vln* 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanio* 
7. Raukfio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K Matusevičiau* Ir T 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis b 
M. K Čiurlionio.. M. Lileikio, V. Kašubo®, A. Rūkitelė* Ir A. Van/ 
kūrybos yoveikriais. 365 puri. knyga kainuoja tik F3.

'# DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tin 
tinių šokių pirmūnės Juozės .Vaičiūnienės atsiminimai apie daim 
šventes bei jų istorijų Ir eigų. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomenim!# 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

> VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraJj

— Saudi Arabijos prekybos, 
balansas per šių metų pirmąjį 
ketvirtį rodo 290 mil. dolerių j 
deficitą. Iš to matosi,. koks yra ( 
pasaulyje naftos pareikalavimo I 
sumažėjimas. Saudi Arabija su
mažino savo naftos produkciją- 
nuo 10 milijonų statinių iki. 
4 mil. per dieną. " . .

gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities tit* 
ratfirinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 2t)6 puslapių kayfr

JAomlri parašyta ftudija apie Rytprūafua, remianti* Pakalnė* B 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvknan 
lietuviui. Leidinys fUurtruot** nuotraukomis pabaigoje duodami 
ritovardžlų pavadinlma'air Jų vertiniai j vokiečių kalbų. Laba 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių Umėlapia. Kaina

v KJ LAUMSS LlMfi, rašytojo* Petronėlė* Orintaitė* at* 
mtnSnal ir mintys apie asmenis ir rietas neprik. Lietuvoje Ir pb 
maišiai* bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius 
bet kainuoja tik fl. <*:4 * I

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupras 
lai ir klaidinga! Interpretuojamas gyvenime ir politikoje] tik *> 
Burgio Jašinskd knygoje apie Juliau* Janonio gyvenimų Ir po* 
riją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus teis* 
Knyga y-?a didelio formato, 265 puslapių, kainuoja fA.

ų novelių. fTafna
— — - t? nil
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ATEINA LIETUVA,į

T
Ml

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

2608iWest 69th St, Chicago, Ilk 60629 ♦ TeL 925-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

Maistas iš Europos sandėlių.
MARIJA NOREIKIENĖ

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

W. 69th St, Chicago, BL 60629 ♦ TeL 925-2737

imitiiiu i iim j 11 m s 11

50 metų studijavęs, kaip

. JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St., Chicago, I1L

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

y”3* Atdara šiokiadieniais nuo

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

7

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kai 5ef kada Ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui 
Ir lietuvių kalbą. J5s mokėsi kartu su kun. Jaunium Ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui

tr patarė mums toliau studijuoti.

f- :f; KmIm P5. Keti riršeliriL,

I7S3 S. Halsted St, Chicago, IB &0CU8
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Karštis vietomis tiek nusilpnino vyresnio amžiaus 
vyrus ir moteris, kad daugelis nepajėgė atsispirti ir nu
stojo kvėpavę. Gydytojai patarė visiems vyresniesiems 
karštą dieną neiti iš namų. Jeigu karštis pasiekia 90°, 
tai gydytojai pataria užmiršti viską ir karštą dieną neiti 
iš namų, jokio sunkesnio darbo nedirbti. Šios žinios buvo 
paskelbtos praeitos savaitės viduryje, todėl retesnės buvo 
Pavergtų Tautų protestuotojų eilės.

Chicagoje yra sudarytas Pavergtų Tautų komitetas, 
kuriam vadovauja latvis. Palyginti, Chicagoje latvių 
skaičius nedidelis, bet paveldėjimo keliu jie vadovauja 
Chicagos Pavergtųjų Tautų komitetui, nors pačių latvių 
skaičius šioje šventėje buvo labai skystas.

Didžiausią grupę penktadienio minėjime sudarė lie
tuviai. Buvo įvairių organizacijų atstovai, kuriems vy
kusiai vadovavo dr. Vytautas P. Dargis, R. Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas. Chicagos dienraščių foto
grafai, pastebėję geriausią grupę, nufotografavo dr. Dar- 
gį, giedantį Amerikos himną visu balsų, užsidėjus} skry
bėlę ant krūtinės. Jie padarė dešimtis nuotraukų, bet 
dr. Dargio balsas, energija ir nešamas plakatas “Speak up 
for human rights” buvo charakteringiausias visai Pa
vergtų Tautų demonstracijai ir amerikiečiai jį pasirinko M. Šileikis Gėlynuose. Aliejus

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

Priminė pasauliui apie pavergtas tautas
Praeitą savaitę atsakingi Amerikos pareigūnai ir di

desnių organizacijų atstovai priminė visam pasauliui — 
pavergtoms ir laisvoms tautoms, — kad nebus pasaulyje 
gerbūvio ir taikos, kol nebus laisvos tautos.

Prezidentas Reagąnas, kalbėdamas Baltuose Rū
muose, priminė į Washingtoną sukviestiems respubliko
nams, kad pabaltiečiai, Sovietų Sąjungos pavergti nuo 
Antrojo Pasaulinio karo paliaubų, dienoą, gąlė£ų padėti 
Centro ir Pietų Amerikos valstybėms atsikratyti komu-, 
nistinės sistemos, kurią šiandien, rusai norį primesti Ame
rikos kaimynams. -L j' ■

Kongreso priimtas įstatymas liepia prezidentui lie
pos mėnesį, geriausia trečiąją šio mėnesio savaitę, pa
skelbti Pavergtų Tautų Dieną ir priminti viso krašto 
gyventojams, kad pasaulyje dar yra daug pavergtų tau
tų, kurioms reikia padėti tapti nepriklausomomis. Tą įsta
tymą pasirašė prezidentas Dwight D. Eisenhoweris ir 
pirmas parašė atsišaukimą, primindamas pavergėjams, 
kad pavergtos tautos turi būti laisvos.

Prezidentas Reaganas šįmet laiku pasirašė prokla
maciją, patardamas krašto gubernatoriams ir atsakin
giems pareigūnams paminėti pavergtas tautas liepos 19 d. 
Vietomis ta diena atidėta šeštadieniui ar sekmadieniui, 
bet dauguma didmiesčių Pavergtų Tautų Dieną minėjo 
liepos 19-ąją. Visame krašte yra sudaryti komitetai tai 
dienai priminti, pasakyti kalbas ir suminėti svarbiausius 
kasdieninio gyvenimo faktus.

Šių metų liepos trecioji savaitė pasitaikė labai karš
ta. Visoje eilėje didesnių centrų temperatūra buvo 90 
laipsnių, o buvo u* tokių vietovių, kur ištisą savaitę va
saros karštis siekė 100 ir daugiau laipsnių. Kartais pasi
taiko viena ar dvi karštos dienos, bet kai karštos ketu
rios, penkios ar daugiau dienų, tai karštis išvargina gy
ventojus. Ypač nusilpnina vyresnio amžiaus žmones, per
šokusius 55 metus.

pirmam puslapiui, šalia stovėjo Bruno Klemka, dar ne- 
praleidęs nė vienos Pavergtų Tautų Dienos demonstra
cijos Chicagoje. Greta buvo plakatas “Freedom for Lith
uania”. Kitur skaitėsi: “Russia, pull out of the Baltic 
States”. Dar vienas sakė: “Russia, move out of Lithua
nia”. Buvo Lietuvos ir Amerikos vėliavos.

Geriausią ir turiningiausią kalbą pasakė Frank An- 
nunzio, Kongreso atstovas ir kovotojas už Lietuvos ir 
kitų rusų pavergtų Pabaltijo tautų laisvę. Kongreso at
stovas atidžiai seka Pavergtų Tautų reikalą Kongrese, 
o kai reikia krašto gyventojams paaiškinti dabartinę tei
sinę padėtį, tai atstovas Annunzio nekreipia dėmesio į 
karštį ar. lietų. Jis atvyksta ir primena klausytojams 
svarbiausius kovos momentus. . Annunzio yra įsitikinęsj 
kad lietuviai, latviai ir estai privalo* atgauti nepriklauso-: 
mybę ir teisę ’demokratiškai tvarkyti Savo reikalus.

Kbl Jugoslavija yra pasiryžusi ginti savo krašto ne
priklausomybę, nebuvo jokio reikalo kviesti serbę, kuri 
nepajėgia suprantamai išdėstyti savo minčių. Serbai tu
rėtų padėti jugoslavams gintis nuo Sovietų invazijos, bet 
ne kamšioti kuolą į kovotojų ratus.

Sovietų Sąjunga, susitarusi su. naciais, pradėjo Ant
rąjį Pasaulinį karą ir, naciams sutikus, payęrgė Lietuvą, 
Latviją bei Estiją. Sąjungininkų ginkluotoms pajėgoms 
sunaikinus nacių Vokietijos karo jėgas, buvo panaikinti 
visi Hitlerio susitarimai su kitomis valstybėmis. Kancle
ris Adenaueris, sudarydamas Vakarų Vokietijos vyriau
sybę, jau rado visus Hitlerio susitarimus panaikintus, 
bet Sovietų Sąjunga nenori panaikinti susitarimų su Hit
leriu. Ji bando įtikinti kitas valstybes, kad susitarimai 
su Hitleriu galioja ir Sovietų Sąjunga turi teisę į Pabal
tijo valstybes. Ji prisijungė Lietuvą, Latviją bei Estiją 
ir nori, kad laisvasis pasaulis tą prisijungimą pripažintų. 
Iki šio meto Australijos darbiečiai, paklausę Sovietų pro
pagandistų, buvo pripažino Lietuvos prijungimą prie 
Sovietų Sąjungos, bet kai laimėjo Australijos liberalai, 
tai jie tą pripažinimą panaikino.

Už savo krašto laisvę tęsia kovą ne tik lietuviai, lat
viai bei estai, bet ir visa eilė Rytų Europos tąutų. Lais- • 
voji Amerika primena visam pasauliui, kad rusai turi 
trauktis iš visų Rytų Europos pagrobtų teritorijų.

VL. BARONAS

PASTABOS IŠ TOLO
(Tęsinys)

Mat, tuo laiku tarp Amerikos 
ir Japonijos vyko kažkokios la
bai svarbios (politinės.) dery
bos, kurias japonai vilkino iki 
paskutinės valandos, kol pasi
ruošė Pearl Harbor puolimui. 
Smūgis (japonų) buvo triuški
nantis, nuostoliai baisūs, bet 
Amerika nepasidavė, tą pat die- 

’ aų Japonijai paskelbė karą ir jį 
laimėjo —prezidento. Tnimąnd 
isakymununietant dvi' atomines 
bombas ant Hirosimos ir Naga
saki 1945 m. rugpiūėio mėn. 6 
ir 9 d.d., kas Japoniją paklupdė 

; ant kėlių, priverčiant ją besąly
giniai kapituliuoti, ką Japonija 
ir padarė 1945 m. rugsėjo mėn. 
2 dieną. Istorija žino visokių ne
tikėtumų, kaip ir štai įskaitant 
ir Japoniją, kuri buvo, žiaurus 
Amerikos priešas iki kapitulia
cijos, o šiandien, po vos ketu
riasdešimt metų, ta pati Japoni
ja yra vienas stipriausių Ameri
kos karinių sąjungininkų Toli
muosiuose Rytuose.

Nežiūrint jau beveik ketu
riasdešimties metų po žiauraus 
Japonijos-Amerikos karo pabai
gos, amerikiečių publikoj išliko 
(visai pateisinamai) daug prie
šiškų (antagonistinių) senti
mentų. Štai mažas pavyzdėlis. 
Su šeima laukiame Pearl Har
bor laivo, kuriuo turistai vežami 
prie istorinio paminklo — šar
vuotlaivio “Arizona”, kurį japo

nai puolė ir triuškino Pearl 
. Harbor esančias amerikiečių ka

ro jėgas: jūrų ir oro laivyną, ka
rines bazes, net civilinių gyven
tojų apylinkes.

I Išėjus iš salės, prisėdau pa- 
l vėsyje ant suolo, kol belaukiantį 
Į laivo, susirinko gerokas būrys' 
publ’kos, nedaugiau 200, nes to
kiomis grupėmis leidžiama žiū
rėti filmo ir tiek, paskui, ląi" 
■vag veža prieJ“Ąrizonp§”.’:.^alia 
atsisėdo apyjaunė, moteriškė 
(amerikietė), ir, net nepasakiusi 
“helio”, pradėjo (net .gana gar
siai) pykti ant japonų, kurių 
buvo labai daug laukiančioje tu
ristų publikoje ir jie garsiai kal
bėjo japoniškai. Kai jai pastebė
jau, nuo suolo nueidamas, kad 
laivas i “Arizoną” jau čia pat — 
ji net “pabalusi” iš pykčio gana 
garsiai riktelėjo, kad -negalinti 
su tais žmonėmis (t.y. japonais) 
vykti kartu j “Arizonos” žuvi
mo vietą... . '

Ir tikrai, ji liko ir* tik grįžtant' 
mano grupei iš “Arizonos”, pa
stebėjau tą moteriškę atvykus 
sekančiu laivu su grupe, kurios 
sudėtyje nebuvo tiek daug japo
nų... Taigi, japonų padaryta, 
žaizda amerikiečiams toli gražu 
nėra užgijusi, nežiūrint dabar
tinių santykių. Jei riebus karo 
artimoje ateityje (atominio), 
reikės palaukti dar bent vie
nos generacijos laikotarpio, kol 
japonų - amerikiečių santykiai 
susitvarkys Amerikai palankia 
prasme. Jeigu, kada nors, iš 
viso...

Šarvuotlaivis “Arizona”, pa-

vų, nuskendo pačiame uoste ir 
toje vietoje jis tebėra dabar. Jū
rų karo laivyno ekspertai vėliau 
nustatė, kad jūrų karo milžinas 
“Arizona” buvo taip sužalotas 
(perlaužtas pusiau ir kt.), kad 
nebuvo įmanoma ne tik iškelti, 
bet net būtų buvę pavojinga lai
vyno narūnams išimti žuvusių 
jūrininkų, su laivu nuskendant, 
lavonus, Jie palikti tame laive 
kaip'buvo, o visų pavardės su
rašytas memorialinio komandos 
tilto sienoje — jų garbei. Perbė
gau ■ .(akimis* atiriŠiai, daugia u 

■JkaTp'’tuks^iičft>’^Arizbrios” jūri- 
hirik-ų' pavardes —: ®ęųžtikau nei 
vienos.:aiškiai lietuviškos'/ Ypa- 
čiaiidaug grynai lenkišku pa
vardžių, paskui vokiškų, balka- 
nų ’ tautų, italų. .. ankstyvųjų 
Amerikos imigrantų vaikų... 
Nepastebėjau nei vienos neabe
jotinai lietuviškos pavardės, 
kaip, pvz., kad būtų Balsys, Si
daravičius, Jonaitis ar- panašios.

Bet tai nereiškia, kad tame 
jūrininkų garbės, sąraše nebūtų 
buvę lietuviškos kilmės jūrinin
ko, nes mūsų ankstyvesnės atei- 
vijos lietuviai gana dažnai “su- 
anrerikonin-o” savb aiškiai lietu
viškas pavardes, kurios, savai
me aiškų, buvo perduotos ir jų 
jaunesnei kartai. Dėl to nesiste
bėčiau, jei po tokių pavardžių 
kaip Šider, Bal ar johner, kar
tais (nebūtinai vien .“Arizonos” 
jūrininkų garbės sąraše), su ge
riausiomis intencijomis pakavo- 
tas lietuvio, žuvusio, kovoje už 
Amerikos laisvę, vardas. Garbė 
jiems, jei tokių būtų...

(Bus daugiau)
nai 1941 m. gruodžio 7 d. nu
skandino uoste. Prieš laivui at
plaukiant, muziejaus salėje bu
vo parodytas filmas, kaip japo- laikytas japonų bombų iš lėktu-

— Turkai ir irakiečiai gerai 
informuoti apie Irano užsien: ' 
siunčiamus fanatikus šijitus.

LEVAS TOLSTOJUS

ŠTAI KUR YRA TIKROJI MEILE
! (Tęsinys)

Martynas prisėdo ąnt lovos prie kūdikio ir, 
kaip įmanydamas, čiaupsėjo lūpomis, tačiau iŠ 
bedantės burnos jokio įmantresi^o garso nesisekė 
išgauti. Kūdikis vis labiau verkę. Teko tada Mar
tynui pirštais kaip nors kūdikį sudominti. Pakėlė 
jis pirštą prie burnos ir staigiu judesiu nušalino 
jį. Išdarinėjo jis su tuo pirštu įvairiausias kom
binacijas. tik nedėjo to, nuo smalos pajuodavusio, 
piršto kūdikiui burnytėn. Bestebėdamas to juodo 
piršto įvairiausius judesius, kūdikis nutilo, ap
rimo, o vėliau net ir juoktis prądėjo. Tas pra
džiugino Martyną; savais sugebėjimais jis buvo 
patenkintas. Moteriškė, bevalgydama, pasakojo 
iš kur ir kur ji keliaujanti.

— Esu kareivio žmona. Mano vyrą prieš aš
tuonis mėnesius išsiuntė ir iki šiol jokios žinios 
apie jį neturiu, — pasakojo ji. — Kol vaiko dar 
neturėjau, tarnavau virėja. Dabar su kūdikiu 
niekas nesamdo manęs. Jau trys mėnesiai, kai aš 
be jokios tarnybos gyvenu ir viską, ką turėjau, 
pravalgiau. Norėčiau žindyve eiti, bet niekas ne
ima — per liesą, atsako. Kreipiama į vieną pirk- 
licnę, j>a. burią mano pažįstama tarnauja,'tenai 
žadėjo mane į riimti ir aš maniau galėsianti tuo
jau pradėti darbą, bet liepė ateiti vėliau, o ji taip 

b gyvena. Pavargau aš kelionėje. Mano vaikelis 

taipgi labai išvargęs. Laimė tik, kad šeimininkė 
geraširdė ir dėl Dievo meilės leido mums gyventi. 
Kitaip, nebežinau kaip būčiau gyvenusi.

Martynas išklausė, atsiduso ir paklausė:
— Ir šiltų drabužių visai nieko neturi?
— Iš kur aš šiltus drabužius turėsiu, mano 

mielasai? Paskutinę savo šiltą skarą vakar už 
dvidešimt kapeikų įkeičiau.

Bepasakodama moteriškė priėjo prie lovos ir 
paėmė iš Martyno kūdikį. Martynas, gi, paslinko 
į pasienį, pasirausė tenai sukrautuose daiktuose 
ir išėmė megztinį.

— Še, imk jį, — tarė Įteikdamas. — Nors jis 
ir senas, bet tu turėsi nors kuo kūdikį susupti.

Pažvelgė moteriškė į megztinį, po to į Mar
tyną, ir paėmė jį ašarodama. Ir vėl nusigrįžo Mar
tynas, pasirausė po lova, ištraukė iš ten dėžę, 
paeiškojo joje ir vėl prie moteriškės prisėdo.

Moteris pradėjo dėkoti:
— Dievas atlygins Tau. gerasai seneli. Dėk^ii 

Dievui, kad Jis mane ties tavuoju langeliu su
stabdė; kitaip, mano kūdikis tikrai būtų sušalęs. 
Man išeinant buvo šilta, o dabar taip atšalo. .. 
Gal pats Dievas tave, seneli, pro langą žiūrėti ir 
manęs vargšės su kūdikiu pasigailėti įkvėpė...

Šypsodamasis Martynas atsakę:
— Taip, mano miela, Jis man liepė. Kita®> 

aš nesidairyčiau pro Uūgą.
Ir išpasakojo Martynas kareivio žmonai savo 

sapną, kaip girdėjo jis balsą, kaip Kristus ketino 
šiandien pas jį atsilankyti.

— Viskas gali būti, — išklausiusi tarė mote
riškė. Atsistojo, apsivilko megztinį, susupo juo 
kūdikį ir, atsisveikindama bei žadėdama savo ge
radario niekad nepamiršti, ruošėsi išeiti.

— Imk tai dėl Dievo meilės, — tarė Marty
nas, paduodamas moteriškei dvidešimt kapeikų, 
įkeistajai skarei išpirkti.

Persižegnojo moteršikė, persižegnojo ir Mar
tynas, ir išlydėjo viešnią. Moteriškei išėjus, Mar
tynas išsrėbė likusius barščius, nukraustė stalą 
ir vėl sėdo prie darbo.

Djrbo jis, bet beveik be pertraukos mąstė ir 
nenuleido žvilgsnio nuo lango. Vos tik kokiam 
šešėliui šmėkštelėjus, Martynas tuojau puldavo 
prie lango žiūrėti kas eina.

Visokių pasitaikė praeivių: ėjo pažįstami ir 
nepažįstami, tačiau niekas jojo dėmesio nepa
traukė,

Štai, staiga mato Martynas — ties jo langu 
sustoja sena moteris — prekiautoja. Nešė ji di
delę pintinę, kurioje dar, matomai, buvo likę ne
parduoti keli obuojiai. Ant pečių turėjo ji maišą 
skiedrų, kurių vienoje statybos vietoje buvo pri
rinkusi. Ji skubėjo namo. Maišas spaudė jai petį 
ir, norėdama jį perkelti ant kito peties, šioje vie
toje apsistojo, nuleido maišą žemyn, supurtė jį, 
b obuolių pintinę tuo ntetu buvo' čia part: ant ak
mens pastačiusi.

Senutei besitvarkant, priėjo pro šalį ėjęs su
plyšusią kepure berniukas, kuris atsargiai, bet 
vikriai, siekė į pintinę obuolių ir tuojau norėjo 

pasprukti. Tuo metu senutė atsigrįžo ir nutvėrė 
berniuką už rankovės. Vaikėzas, norėdamas iš
trūkti, blaškėsi, bet senutė laikė stipriai — nu
traukė jam nuo galvos kepurę, tvėrė už plaukų. 
Vaikėzas rėkė, o ji piktai barė ir vis grūmojo 
berniukui. Martynas, matydamas šią sceną, ne
rado laiko ylai vieton padėti, sviedė ją ant grindų 
ir paskubomis puolėsi pro duris. Greitai žengiant 
jam laipteliais aukštyn, net akiniai nukrito. Atsi
dūręs gatvėje rado berniuką už čiuprinos tam
pomą, piktai pravardžiuojamą, ir, be to, senutė 
ketino jį perduoti policijai, kaip vagišių.

Berniukas kiek begalėdamas vis priešinosi, 
prieštaravo ir teisinosi

— Aš gi nepaėmiau, už ką mane muši? Pa
leisk mane, bobule!

Martynas, norėdamas kuo greičiausiai ber
niuką išvaduoti, paėmė jį už rankos ir kreipda
masis į senelę, kalbėjo:

— Paleisk gi jį, senele, dėl Dievo meilės, at
leisk jam.

— Aš taip atleisiu jam, kad jis dar ilgai atsi
mins mane. Policijai aš tą latviuką perduosiu!

Martynas nesiliovė senę prekiautoją griau
dinęs:

— Paleisk jį, senele! Jis niekada daugiau taip 
nesielgs. Leisk gi Jam eiti, dėl 'Di^vo’maiės, — 
kalbėjo Martynas.

(Bus daugiau)
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MAIRONIS

TeL: 562-2727 arba 562-272§

A. Marčiulionis Keturi Evangelistai

KELI LIETUVIAI RAŠYTO
JAI iŠ VI KLASĖS KURSO

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS, 

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

59C7 West 103rd Street 

Vslandoe pagal susitarimu.

DR. PAUL V. DAKGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W«otch*ster Community IdinikM 
Medicinos direktoriui

1934 S. Monheim Rd, Westchester, 111. 
VALANDOS: 3—S darbo dienomis

TEL. 233-4553 
Service 355-4506, P««« 06053

VAKARŲ VĖJAI
įjos puslapių. Kaina ?5. Minkšti112 modernios

viršeliai. Pasnjaime poeziją, kai atsiusite pinigus 
tokiu adresu:

Naajieuos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

Ginny Foal prašo teismą nu
traukti bylą, nes ji nesanti kal
ta, nieko nenužudžiusL Buvęs 
josios vyras, nuobodžiaudamas 
kalėjime, ją apskundė, o dabar 
ją be pagrindo tąso po teisinus.

Teisėjui jos advokatas sako, 
kad šioje byloje nėra liudininkų.

OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St TeL 737-5149 

Tikrina sirig- Pritaiko ikiuiui 

ir “contact lesMi”,

Maironis buvo Tautinio lietu
vių atgimimo laikotarpio didy
sis poetas. Jo poezijos kūriniai 
išreiškė patriotinius, religinius 
ir egocentrinius motyvus. Mai
ronio patriotiniai eilėraščiai tu
rėjo daugiausia įtakos lietuviams 
Atgimimo laikotarpyje.

Maironis-Jonas Mačiulis gi
mė 1862 m. Jis vaikystės ir jau
nystės metais gyveno tarp dviejų 
frontų: lenkiškojo ir rusiškojo. 
Jaunasis Maironis pasirinko sun
kiausią kelią savo gyvenimui — 
lietuviškąjį kelią. Jis tikėjo, kad 
lietuvių tauta prisikels ir jai 
laisvės rytas kada nors išauš.
VINCAS PIETARIS

Vincas Pietaris gimė 1950 m. 
Vilkaviškio apskrityje. Jis buvo

CRAXI BANDYS SUDARYTI 
ITALŲ VYRIAUSYBĘ

KOMA, Italija. — Preziden
tas Sandro Perlini įpare’gojo so
cialistų partijos pirmininką Bet- 
lino Craxi sudaryti demokratinę 
Italijos vyriausybę. Krikščionių 
demokratų pirmininkas nepajė
gė sudaryti koalicinės vyriausy
bės. Prezidentas Pertini tarėsi su 
partijų vadais 45 minutes, o vė
liau paprašė Craxi pasilikti ir 
paprašė jį sudaryti naują vy
riausybę.

Manoma, kad Craxi turės sun
kumu valdyti kraštą, nes netu
rės krikščionių demokratų para
mos. Keli socialdemokratai jam 
nepadės.

JAPONIJOJE CARTERIS
PRALEIS ŠEŠIAS DIENAS

Funeral Home and Cremation Service

5

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

1729 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

I

EUDEIKI
GAIDAS - DAIMID

SENLAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSL1S IR 

PROSTATOS CHIRURGU  A 
2654 WEST 63rd STREET 

ValandoK aamd. 1—4 popiet,

Ofise telefeut; 776-2SS8, 
Rasideacllee telel: 441-5545

FLORIDA
► - - — -------------*-------9-------- ■ ■

»

Prostatos, inkstų ir ilapixmc

5025 CENTRAL AVĖ.
St Petersburg, Fla. 33711 

TeL (8132 ?21-4W

PERK KAUSTYMAI

Can you have noticeably 
soft skin, even m summer? 
Yes! *

Summer sun^and summer 
activities ean play havoc on 
your skin* and could make an 
otherwise enjoyable, fun time 
of year a bit uncomfortable. !

Swimming in chlorinated 
pools and salt water, frequent 
bathing, and over-exposure 
to the sun can cause skin to 
flake, peel and feel rougtu # I

AU those fun, leisure acti® 
vities (bicycling, tennis, swim® 
ming) leave little time for 
extra pampering. But do try 
to fit the following tips into 
your schedule. They will help 
you give your greatest asset — 
your skin — the tender, loving 
care it needs.

— avoid bathing in hot 
water. Lukewarm water is re* 
freshing and not as drying. j

— moisturize , your skin 
When it feels dry.

— rinse off after swimming
to remove chlorine oc salt 
water. |

— shower with a gentle 
cleanser. A good one is 
Neutrogena Rainbath Shower 
Get Rain bath is one of thosA 
marvelous dual-use product 
that softens as it cleans |

It is an amber gd that 
works Eke soap but will 
also make your skin notice
ably soft. It is available in 
three sizes, including a handy 
4-ounce tube that you can 
carry anywhere.

SOPHIE BARČUS
RADIJO jELMOf VALANDOJ

Seitadienūii tr ipknultenUi* 
nuo 8:30 iki 9^0 tiL ryto. 
Stoti*. WOPA - 1490 AM 

trtaxliuo|amo« ii mūšy rtudŲM 
Marqu»ttt Parko.

Vedėja — Aldona Davkw 
Talof^ 770-1543

7159 So, MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL 40429

Lietuvos Aidai”
KAZt BRAZDŽIONYT1 

Pr»9r«aM«

Eodien nuo pirnudieoio Iki pank- 
tadienio 8:30 vaL vakaro.

Vlaoa laido, ii WCEV įtotiaa.

lenkėję, nutolę nuo tikrosios sa
vo tėvynės. L. Pelėda ištekėjo 
už bajoro Pšibiliausko, didelio 
girtuoklio. Vėliau jis išvažiavo 
į Ameriką ir paliko ją su vaikais 
vargo vargti. L. Pelėda visą gy
venimą gyveno labai skurdžiai. 
Dėl tos priežasties mes randame 
daug liūdesio ir skausmo jos re- 
alistškuose kūriniuose. Lazdy
nų. Pelėda-Sofjja. Ivanauskaitė 
Pšibiliauskienė: gimė 1867 m., o 
mirė 1926. Pirmieji jos kūriniai 
buvo spausdinti tų laikų lietuviš
kuose laikraščiuose.
Šioje klasėje mes mokėmės apie 

. ,. . . dau? kitu rašytoju ir skaitėmedaug prisidėjo prie literatūrines| . 
lietuvių kalbos ugdymo.
VYSK.'MOT. VALANČIUS

Tai labai svarbus žmogus lie-1 
tuviams ir Lietuvai. Jis buvo| 
vienas sėkmingiausių Lietuvos I 
švietėjų. M. Valančius gimė Tel-1 
šių apskrityje 1801 m. Baigęs j 
mokslus, buvo įšventintas vys-j nijos Moterų organizacijos pir- 
kupu ir valdė Žemaičių vysku-j mininkė, buvo atvežta į Loui- 
piją. Jis buvo pirmas Lietuvos! sianą ir patraukta teisman už 
vyskupas, kilęs iš paprastų žmo- Į Argentinos pirklio nužudymą, 
nių. į Ją įskundęs buvęs josios vyras,

Vysk. Valančius taip pat bu-i patekęs į kalėjimą dėl kitų nu- 
vo ir rašytojas. Jis buvo lietu- sikaltymų. žudymas i“'’T 
vių grožinės prozos pradiniu- prieš 17 metų.
kas. Rašė vaikams, paaugusiems 
ir suaugusiems. Jo raštai buvo 
pamokomo turinio. Jis ragino 
žmones pasitaisyti.
LAZDYNg PELĖDA 

I
Ji nekentė dvaro gyvenimo, tai I 

savo kūriniuose dvarą vaizdavo 
labai neigiamai. Ponai buvo su-

gydytojas, rašytojas ir pirmojo 
lietuviško istorinio romano “Al
gimantas” autorius. Pietaris bu
vo didelis Lietuvos patriotas ir 
labai domėjosi jos tautosaka bei 
istorija.

Vincas Pietaris, kaip ir Mairo
nis, išreiškė Tautinio atgimimo 
sąjūdžio idealus. Duodamas 
pradžią istoriniam nuotykių ro
manui, Pietaris taip pat davė 
pradžią literatūrinei pasakos sti
lizacijai. Romanas “Algiman
tas” buvo vienas geriausių de
vyniolikto amžiaus pabaigos lie
tuvių literatūros kūrinių. Jis

TOKIJO. — Prezidentas Car- | 
teris savo lėšomis išvažiavo į | 
Japoniją, kad galėtų išsikalbėti | 
su dabartiniu premjeru Jasuhi- | 
ro Nakasone apie Carterio pre
zidentavimo laikais padarytus! 
susitarimus su Japonija,

Prez.
sitarimus su japonais, todėl jis 
yra pasiruošęs papasakoti prem
jerui apie to meto nuotaikas ir 
susitarimu tikslą. Labai sunku 
buvo kiniečiams suprasti Nikso-

Carteris tvarkė kelis su- :

JU kūrinius.
Vida Brazaitytė, VI kl.
Is “Aušros Spindulėlių-’

GINNY FOAL PRAŠO 
NAIKINTI BYLĄ

Ginny Foal, buvusi Kalifor-

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

no ir Mao Cetungo susitarimą.: I ] 
Sunku šiandien ir Nakasonei iš- t ■ 
aiškinti, ko tie susitarimai siekė.'; 
Carteris bandys susitarimus iš
aiškinti.

tėvas m sūnus

MARQUETTE FUNERAL HOME

— Amerikos kariai bus iškel
ti Honduras valstybėje, kai pra
sidės manevrai C. Amerikoje.

------------- q
— Beirute trečiadienio vakare ! 

viename viešbutyje sprogo bom
ba. Žuvo trys asmenys. >

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS automobiliams pastatyti

5

; VANCE FUNERAL HOME

Aikštes automobiliams pastatyti

W.»

Leidimai — Pilna apdrevds 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Chąr^ą 
ir VISA kortele*.

R. 6ERENAS. Tai 925-3663

Apdraustas pertraustymat 
Ii įvairiu atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-1832 arta 376-5994

žudymas įvykęs

s Išmintingas žmogus trokšta ' 
ne ilgai, bet pavyzdingai gyven
ti, atlikdamas ką nors gero ki
tiems, — sako romėnų fisosofas 
Seneka.

MOTIEJUS BALČIŪNAS

bei

——
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Gyvenęs Chicagoje
Mirė 1983 m. liepos 22 d., 10 vai. vak.. sulaukęs 59 metų 

amžiaus. Grinęs Lietuvoj, Kauno aps., A. Panemunės vis., 
Rokų kaime. Amerikoje išgyveno 32 metus.

Paliko nuliūdę: žmona Gerta, gimusi Meilyto; du sūnūs 
— Rudolfas ir Alfredas; dukra Rūta; du broliai — Jonas ir 
Antanas su žmona Edita; brolis Kazimieras su žmona Hanna, 
gyv. Venezueloj; Lietuvoj brolis Pranas su žmona Julija; 
dvi seserys — Kazė ir Juzė, ir daugelis giminių, draugų 
pažįstamų. ,

Kūnas pašarvotas Lack-Lackawicz koplyčioje, 2124 
59lh St., Chicago, Ill. 60629. ,

Trečiadienį, l’cpos 27 d., 9 vai. rjte. bus lydimas iš kop-® 
lyčios į šv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po ge-S 
lulingų pa maldų bus laidojamas Lietuvių Tautinėse kapinėse. 5

Visi a.a. Motiejaus Balčiūno giminės, draugai ir pažjs-H 
tanai nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti.jU 
jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: žmona, sūnūs, duktė ir giminės.
Laidotuvių direktorius Lack-Lackawicz. Tel. 737-1213. 2

SL Petersburg. Fl*., 12:30 vaL p.p 
U WTIS stotie*, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street
Chicago, Illinoa 60622 

Talef. 778-1374

« Kas aklai tiki į moters mei
lės pastovumą, tas vaikšto ant 
plonučio ledo.

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue
Tel. — 523-3572

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TTi** W

IXPRESSWAY

1424 South 50th Avenue 
Cicero, UL 60650 

TeL: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ii laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street Tel. RE 7-1213

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

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003



tės irgi laimėjo 2:1 prieš Furies.
Visi lietuviai ir futbolo mė

gėjai susitiksime š.m. rugpjūčio 
6 <1. Marquette parke, Lithua
nian Plaza Ct. (69th St.) ir Cali- 

21 d. Marquette parke pirmoji j fornia Ave., Lituanikos futbolo 
komanda žaidė su 
draugiškos 
2:1 mūsų naudai. Mūsų mergai-

Lietuvių sporto klubo turnyras
ruošiamame turnyre. Iš dauge
lio komandų grįžo su puikia tau
re ir pirma vieta, š.m. liepos

Spalvingiausias lietuvių fut
bolo klubo ruošiamas turnyras 
Chieagoje š.m. rugpiūėio mėn. 
6 d. Marquette Parke nuo 10:30 
vai. ryto iki 11 vai. vakaro 69lh 
St. (Lithuanian Plaza Court) ir 
California Ave. Be lietuvių fut
bolo klubo, dalyvaus įvairių kla
sių komandos, kaip pirmos, ve
teranų, mergaičių, jaunuolių. 
Svečių tarpe matysime Croatian, 
falcons, Eeagles, Lightning, 
JĮaroon, Rams, Peoria Kickers, 
St. Joe Kickers, Wilmette futbo- 
lo komandas.

Šalia ^aidimų, bus, patarnau
jama maistas ir atsigaivinimui 
gėrimai, muzika. Bus proga ap
lankyti mūsų klubo (Liths) pa
talpas, apžiūrėti per daugelį me
tų.laimėtas taures, ir sienas, pa
puoštas paveikslais, rodančias 
lietuvių futbolo klubo komandų 
prae;tį ir dabartį. Praleiskimc 
|ią dieną gražiame Marquette 
parke su futbolo mėgėjais, taip
gi su šio turnyro rengėjais — 
Futbolo klubu Lituanięa.
' Pasibaigė lietuvių pasaulio 
dienos Chieagoje. Dalyvavo Li- 
tuanicos klubas su dviem ko- 
(pandomis. Laimėjome pirmą ir 
trečią vietą. Antroji vieta ir si
dabro medaliai — Floridos lie
tuvių jaunai komandai, čia rei
kia pareikšti ne tik padėką, bet 
iy pasididžiavimą jų vadovui 
(jr. Bobeliui. Be daugelio įsipa
reigojimų, kaip pirmininkas 
VLIKe, savo specialybėje ir ne
suskaitomų įsipareigojimų lie
tuvių gerovei ir mūsų tėvynei, 
jis rado laiko suorganizuoti jau
nų lietuviukų komandą ir atvež
ti į Chicagą. Jo jauni žaidėjai 
pasipuošė sidabro medaliais — 
ų? jiė tą verti Laimės ir sėk
mės jiems. Sėkmės ir dr. Bobe
liui jo darbuose. Ir čia pagalvo
ji: “O kur Detroitas, Clevelan- 
das, New Yorkas, Kanada Kur 
jū. veikėjai ir vadovai? Jie Chi- 
chgoje per lietuvių pasaulines 
dienas nepasirodė. O kaip norė
tųsi, kad mes turėtume daugiau 
df. bobelių mūsų futbolo spor
tininkų vadovų tarpe Ameri
koje. Deja...

Š.m. liepos 16 d. St. Joseph, 
Mich., mūsų klubas dalyvavo jų

Vikings; ■ klubo turnyre ir piknike. Prą- 
mngtynės baigėsi <lžia 10:30 vaL ryto. ,

Juozas Vareika

ruošia parengimus ir gautą pel
ną paskirsto k’lniems tikslams. 
Gal per paskutinius porą metų 
aukų skyrimas buvo vienašališ
kas — buvo skiriama tik litua
nistinėms mokykloms, o spau
dai nei cento.

Ką jaunimas skaitys, išmokęs 
lietuviškai? O, be to, aš nema
tau to jaunimo mūsų parengi
muose.

c. Į
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I
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BRIGHTON PARKO LIETUVIŲ 
NAMŲ SAVININKŲ VEIKLA

Š.m. vasario 20 d. įvykusiame klubai, be pagrindinio tikslo, 
metiniame narių susirinkime se
najai valdybai atsisakius, išrink
ta nauja, kuri pasiskirstė parei
gomis: Viktoras Utara — pirm., 
Janina Pileckienė — I vicepirm., 
Pranas Rumšą — II vicepirm., 
Stasys Nemiškis — sekr., Vikto
ras Kelmelis — kasin., Anelė 
Raštienė — parengimų vad., ir 
V’ktoras Galeckas — ligonių 
lankymas. Be to, dar šeši asme
nys išrinkti pagelbinėms parei
goms, taip, kad ši va’dyba susi
deda iš 13 asmenų.

Darbo pak'ks visiems,
Brighton Parko Lietuvių Namų 
Savininkų draugija gana gausi 
— keli šimtai narių. Džiugu, kad 
iš senosios St. Juodžio veiklios 
valdybos keli nariai vėl buvo 
perrinkti — tai ilgametis finan
sų “ministeris” V. Kelmelis; V. 
Galeckas ir vėl lankys sergan
čius narius, kuriuos jis jau lan
ko 7-ti metai, paguosdamas ligo
je ir įteikdamas draugijos skirtą 
dovaną. Perrinktos ir darbščios 
narės — A. Raštienė ir J. Pilec
kienė. ,

Priekyje su jaunu ir energin
gu V. Utara, kuris veiklus ir vi
sur kitur, draugija ir ateityje 
numačiusi suaktyvinti veiklą. 
Draugijos .tikslas: grynai socia
liniais nariųri-eikalais rūpinima
sis.

šiam reikalui kas metai drau
gijos yra leidžiamas informaci
nis biuletenis, kuriame duoda-
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TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA
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Mamai. Žam4 — Far4ad«* 
UAL ISTATB FORUU

BUTŲ NUOMAVIMAS 
MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS VALDYMAS 

9 NOTARLATAS • VERTIMAI.

. ■ „ - - - - . ------------------- ■Will*

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
m ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJTMAIR., 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fc
MUTUAL FEDERAL SAVINGS J

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

HmmI Žam4 — Paniavlnwl 
UAL BSTAT1 FOR SALI

š j. liepos 17 d. šaunų na
muose suiengta -gegužinė. Nors 
oras buvo nepalankus (dusinan
tis karštis), bet šaulių namai 
gerai vėsinami, todėl prisirinko 
pilna salė. . . v .. A~ .v.. v . . • i - < i mi, namai, vpac lietuvių, uzlai-Darbscios seimininkes, su A J , . v . ’v,. . v 1 . . i komi svariai, apsodinti gėlėmis.Rastiene priešakyje, prigamino ’ . , . . , . *. /v _ Deja, randasi ir tokių namų, kurgardžių valgių: dešrų su kopus-1 .... £. . . .. . , . savininkai patvs negyvena ir is-|tais, virtmukų, kugelio bei pyra-» . . ~ ~ v. . I-xT- l nuomoja kam papuola. O cua irrm nin.C’Tne' Izninnc vi rv x

bėda ramiems gyventojams.
A. K.

Bendrai paėmus, Brighton 
j Park apylinkė kol kas gana ra-

gų. Geras maistas, kainos ne
brangios. Greit viskas buvo iš
parduota išalkusiems. Baras vos 
spėjo, aptarnauti ištroškusius. I
Be to, dvi loterijos su daugybe ! AR GALI ŽMOGUS ŽINOTI? 
vertingų dovanų.

Užgrojus muzikai,.šokančiųjų, 
vos tilpo šokių aikštėje. Didžiau
sią darbo naštą, atrodo, nešė j 
mūsų moterys, ir už pikniko pa
sisekimą joms pagarba. Neatsi- . 
liko ir vyrai. Pirm. V. Utara čia . 
už baro patarnaudamas, čia prie I 
loterijos — visur jo pilna. O V. 
Kelmelis ir St. Neniškią rūpino
si, kad svečiai būtų patenkinti.

Š.m. liepos 4 d. draugija daly
vavo Dariaus-Girėno Atlanto 

mas sąrašas įvairių specialistų perskridimo 50 metų sukakties! 
namų pataisymui. Be to, yra ki
tas sąrašas — lietuvių prekybri lio organizacijų,

minėjime. Parade, tarpe daugė-Į 
, žygiavo ir 

ninku, kuriuos patariama remti. Brighton Parko draugija, priė- 
Lankomi sergantieji, įteikiant kyje su A. Raštikiene ir J. Pileę- 
valdybos skirtą; piniginę dovaną, kiene^ kurios, nešdamos gražų 

. Namų savininkai, kaip ir kiti .vainiką, dėvėjo tautinius rūbus.

Jėzus tarė: “Iš tiesų, iš tiesų 
sakau tau, jei kas nėra užgimęs 
iš naujo, .tas negali matyti Die- 

i vo karalystės... Nesistebėk, kad 
•tau pasakiau: ‘Jūs turite užgim
ti iš naujo’.” (Jono 3:3,7).

Šiandien 8:45 vai. vakare ra
dijo banga 1450 AM per “Lie
tuvos Aidus” išgirsite kaip už
gimti iš naujo. Maloniai visus 
kviečiame pasiklausyti šios Die
vo žodžio tiesos.

Sekmadienį 9 vai. ryto per So-1 
phie Barčus radijo banga 1490 
AM išgirsite “Paruoštas priėji
mas”.

Malonėkite parašyti laiškutį, 
norėtume pasiųsti knygelę “At
raskime šv. Rašto lobyną”. Mū
sų adresas: Lithuanian Minis
tries, P.O. Box 321, Oak Lawn, Į 
Ill. 60154.

NUŽUDĖ TRISDEŠIMT 
ČADO KAREIVIŲ

NDŽAMENA. — Čado karei- 
‘ via i rado 30 karių kapus visai 

netoli Um Chalubos. Patikrini
mas nustatė, kad buvo nužudyti 
30 Čado kareivių, patekę į Libi
jos karių nelaisvę.

Čado kariai yra buvę Abečės 
apylinkėse. Jie puolė Libijos ka
rius, padėjusius Gukumi karo 
jėgoms. Čado kariai buvo ap-1 
supti, paimti nelaisvėn. Jie bu
vo varomi į Um Chalubą.

Susidarė pavojus, kad jie gali 
būti atimti. Belaisviai buvo su-* 
stabdyti, iškasta duobė ir ten » 
visi sušaudyti ir apkasti. Čadas 
nori nustatyti, kas įsakė sušau
dyti belaisvius.

[ TamirJcin Tabiei

TRYlWHNiaNTABLHS.
TO RELIEVE 

NASAL CONGESTION 
AND HEADACHE 

DUE TO COMMON COLD 
OR FLU.

© 1932 Dorsey Laboratories, division of 
Sandoz. Inc.. Lincoln. Nebraska 68501

i

Aleksas Ambrose, 1

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išfepausdino geriausią

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

Minkšti viršeliai. Kaina 315.
Persiuntimas — $1.

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Naujai pasirodžiusi.
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DEL LIETUVOS

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

KAINA — 517. '(Persiuntimui pridėti $1)' 
siusti čeki:

v

DR. ANTANO L GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atMminimuK,

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psL. liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ii 

susirūpinimą J- .-----j----------------- --------------- '8.00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais —:— ------------- - 64-00

Minkštais viršeliais, tik--------------------S3.00

Dr. A- J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai Tik
Qa įtina taip pat užsakyti paštu, stsiuntua ček| arba 

mooey order|, prie nurodytos kainos pri
dedant 51 persiuntimo išlaidoms.

5Z06

c

JAU ATSPAUSDINTA

J. KLAUSEIKIO KNYGA
i < $ * '■ ' "

' BRONIO RAILOS
NUSIBASTYMAI

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

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA

<* Naujienos, 1739 S. Halsted SL 
Chicago, H. 60608

Knygą galima gauti Naujienose ir pas K. Janutą, 
arba rašant tokiu adresu:

Mr. K. Januta,

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

INCOME TAX SERVICE
5529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.

___ _.L '., 2 mieg.
Rūsys ir aukšta pastogė. Garažas. 
30 nedu sklypas. 71-ma ir Francis- .

' Gražus mūrinis, 5 kamb.,

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

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto UkEssį 
Dirbu ir užmiesčiuose, groti, 

garantuotai ir sąžininga L ? 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava.
Tol. 927-3559

INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St 
Tel: 436-7878

D Ė M E S I/O i| 
62-40 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAU 
Tiktai $120 pusmečiui lutomeMIls: 

Liability apdraudimas pensin!g> ; 
kams. Kreiptis: i

A. L AU RAITU i
So. ASHLAND AVI. C

TeL 523-8775 / '

MISCELLANEOUS
Įvairūs dalykai

12th ANNUAL 
WORLD’S LARGEST 

GARAGE SALE
JULY 29, 30, 31 

INSIDE EVANSTON’S 
MUNICIPAL GARAGE 
(Sherman near Church) 
Fri. 11 AM to 9 P.M. 
Sat. 11 A.M. to 6 P-M.
Sun. 12 Noon to 6 P.M. -

* * * i
EVANSTON’S MERCHANTS 

SIDEWALK SALE
Beginning July 28, 1983

Also July 29, 30; 31
Sponsored by EVANSTON CHAMBER

OE ^COMMERCE A

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano' ŠULO 
paruošta — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta..’‘Sūduvos’’ j 
išleista knyga su legališkoinif I 
formomis ’

Knyga su formomis gauna I 
<M Naujienų administracijoje I L

“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 35.
Gaunama “Naujienose” ir pai 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicano. IL 60629.

Vienas boselis piktai išmetinė
ja savo ofiso darbininkui:

— Jeigu tu manai, kad gali 
užimti čia mano vietą, tai esi di
džiausias asilas!

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, !L 60629 
434-9655 ar 737-171 t

A. TVERAS

2446 Wact l*Hi SfTMt 
Ta L R E public 7-1941

' ■ 1 TTF—■' ■ T"' ' ■ _ J
Siimtiiuai i. laętuvi

P.NĘDAS,, 4059 Archer. Avenue, 
Chicago; 111. 60632. Ta k YA 7-5990

<

' . Notary Public
INCOME TAX SERVICE 

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

šymai ir kitokie blankai

Homeowners insurance
Good service/Good price

F. Zapolis, Agent '~ 
3208’Ą W. 95th SL 

Everg. Park, III.
60642 - 424-8654

Advokatas
! GINTARAS P. ČEPĖNAS
i
, Darbo valandos: Kasdien: nuo

.* 9 vaL ryto iki 6 vai vakaro.
į Šeštai; nuo 9 vaL r. iki 12 vaL d.

. Ii pagal susitarimą.
I TeL 776-5162

1649 West 63rd Street
Chicago, UI 60629

ADVOKATŲ draugu a

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

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

MO6 S. KadzU Ava.
Chicago, IM. 60629
Tel: 778-8000

PIRK m JAV TAUPYMO JONUS

— Naujienos, Chicago, 8, HL Tuesday, July 26, 1983


