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PREZIDENTAS KALTINA SOVIETŲ j
SĄJUNGĄ, KUBA IR NIKARAGUĄ
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— Telefono kompanija pa-

ŽUVO PENKI ARMĖNAI, POLICININKAS 
IR PAGROBTA REIKALŲ VEDĖJO ŽMONA

kad šia 
kariuo-

— Kolumbijos prez. Betancur 
atskrido i Salvadorą, kad galė
tų padėti atstovui Stone susi
tikti su maištininkų vadu Unigo.

— Arquimedes Canadas ma
no, kad Salvadore galima baigti 
kovas, jei bus sudaryta visų po
litinių grupių vadovybė.

— Salvadoras turi žinių, kad 
Castro agentai pradės . pulti 
miestų centrus, kad nebūtų ga
lima pravesti rinkimų. — Illinois valstija iš federa

linės valdžios gaus 4.6 bilijono 
dolerių keliams taisyti.

aš 
už

tos 
jis

Prez. Ronald Reaganas patarė kitoms valstybėms 
nesi maišyti į ruošiamų manevrų Ij*ąkus.^ •

Mrs. Josephine J. Dauzvardis 
Consul General of Lithuania 
61 17 S. Artesian Avenue 
Chicago, Illinois 60629

kad 
atstovai

Salvado-

— Chrysler kompanijos at
stovai negalėjo susitarti su auto
mobilių unijos atstovais dėl dar
bininkų Aprašomų .didesnių algų.

Karibų jūroje šiandien prasidės JAV manevrai baigti Sovietų Sąjungo 
Kubos ir Nikaraguos intervenciją į kitas valstybes.

1 Gerbiamoji generalinė kon- 
; šule Daužvardienei

Lorraine, Ron Rudolph ir 
savo vardan dėkoju Tamstai 
Jūsų nuoširdų globojimą laike
mūsų apsilankymu šeštajame 
Jungtinių Amerikos Valstybių ir 
Kanados Lietuvių Dainų Festi
valyje. • t

Nikaraguos kovotojams. Netei
kiant pagalbos, visos grupės 
greičiau 'susitars.

— Atstovų Rūmai pasiruošę 
panaikinti uždarbio mokesčius. 

Į Kiekvienas rūpinsis savo mo
kesčiais. -

PERĖJOS; ĮLANKA TURĖS 
‘ ''^AISVA
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CASTRO SUTINKA ATŠAUKTI 
PATARĖJUS IŠ NIKARAGUOS

— NIKARAGUOS ATSKYRIMAS BŪTŲ AMERIKOS 
KARO ŽYGIS, — PAREIŠKĖ DIKTATORIUS

Fidel Castro sutinka atšaukti

Nikaraguos ir kitur.

SANTIAGO, Kuba. — Ameri
kos prezidento pasiryžimas at
skirti Nikaraguą nuo kitų Cent
ro Amerikosvalstybių ir už
draudimas įv^G--gink!tiš į Ni
karaguą būtų karo veiksmas, —

įi— .Prez. Reagano nutarimas 
siųsti-Amerikos karo laivus į 
Karibų jūrą ir neleisti jai įsi
vežti reikalingų.ginklų smerkia-

riučių kalboje Kubos gyvento
ja m-Sipasak-ė ,Castro. X,

j ;'guriam tikslui imtis fegro 
irų pavartos priemonių*;-. ką<£a 
pati įNikaragua priėmė ketunįj 
Amerikos yalstyŲių.patarim.ų aM?( 
šaukti visus patarėjus iš Centro,- 
Amerikos valstybių. Kubds yy* 
riėūsybė atšauktų visus.- sžyd- 
patarėjus" iš Nikaraguos,' JAV 
turėtų sutikti tartis ir‘susitartą 
o ne: grasinti karą laivais ir avia
cija, — pakeitęs toną tvirtino 
Castęo.

Antradienį prez. Reaganas at
sakinėjo į žurnalistų klausimus. 
Jis aiškiai pasakė, kad JAV, 
ruošdamos manevrus Karibų jū
ros vandenyse, gali sustabdyti 
Sovietų ginklų siuntimą į Kubą 
ir Nikaraguą. Jeigu kubiečiai ir 
sandinistai įsitikins, kad JAV 
gali tą padaryti, tai jie bus su
kalbamesni ir nesikiš į kaimy
ninių valstybių reikalus. Pats F. 
Castro tai suprato. Jam nereikė
jo laukti JAV manevrų pradžios. 
Jis jau antradienį prižadėjo at
šaukti visus savo patarėjus iš 
Nikaraguos, kad tiktai JAV ne- 
izoliuolų Kubos ir Nikaraguos.

—• Chicaęęje nesumokėti net 
54,872 tikėtai už automobilistų 
prasižengimus eismo taisyk
lėms. Miesto savivaldybė imsis 
priemonių. > i-M#-

KALENDORĖLIS

Liepos 29: Morta/. Feliksas, 
Mantvydas, Peteliškė, Smilta, 
Bilminas, Patirga. .

Saulė teka 5:41, leidžiasi 8:12.

Oras šiltas, tvankus, gali lyti.
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VIDUJE BUVĘ ARMĖNAI 
ŽUVO SPROGD'IO METU

RYKLIAI SUDOROJO 
DU ŽVEJUS

TOWNSVILLE, Australija.— 
Aukšta vandens banga apvertė 
žvejų laivą ir išmetė į vandenį 
28 metų kapitoną Ray Bondy ir 
kitus du žvejus.

Nelaimė įvyko 60 mylių at- 
stumoje nuo Townsville, koralų 
srityje. Ten visą laiką siautė iš
alkę rykliai. Pajutę vandenyje 
besiginančius du žvejus, rykliai 
nedavė jiems Kapitonas Bandy 
pasiekė koralus. Jis girdėjo, kai 
vienas žvejys sušuko, kad ryk
lys jau nukando jo koją. Kitas 
žvejys taip pat ryUio buvo su
dorotas.

Toks laukia ir mano likimas, 
pagalvojo Bondy. Jis buvo įsiki
bęs į koralus visą sekmadienį ir 
pirmadienį. Tiktai antradienio 
rytą jis pastebėjo, artėjantį ma
lūnsparni, kuris jį' isgelbej o. * Jis 
papasakojo, kaip žuvo kiti jo 
draugai.

WA^ 
yra pą$i ryžusiostglptį. laišVąŲTav 
vų platiįrioj.imą PėrsŠ^s įlankos 
vand^i^įg pąrė^ Valsty
bės _ d^arii^^ntd -/pareigūnas 
John Hugfr^. i ‘ ’ i 

šitas pranešimas tuojau pra
neštas Teherano ir Bagdado vy
riausybėms.’- Dabartiniu metu 
Iranas ir Irakas veda aršią ko
vą. Irano vyriausybė, bandė su
laikyti naftos versmės išsiver
žimą Irano pakraštyje, bet Ira
ko lakūnai neleido iraniečiams 
imtis šio žingsnio. Irakiečiai pa
leido kelias bombas ir nuskan
dino taisančius inžinierius.

Irano vyriausybė ruošiasi pul
ti Irako aviaciją ir karo laivus 
Perėjos įlankoje. Tarpusavės 
kovos gali kliudyti prekybos lai
vų judėjimui. JAV perspėjo 
kovojančias puses netrukdyti 
prekybos laivų judėjimui. JAV 
vartos jėgą laisvam laivų judė
jimui ginti.

Caspar Weinberger i

Sekr. Caspar Weinberger 
uždraudė laivyno vadovybei 
permokėti už įvairius reik

menis. Pertvarkys visą 
pirkimo sistemą.

Šių metų liepos 14 dieną se
natorius Charles Percy iš Wash
ington© atsiuntė poniai Juzei 
Daužvardienei, Lietuvos gene- 

, ratinei konsulei, gražų padėkps 
į laišką, kur, išvertė lietuviškai, 
■ čia pat spausdiname:

Tai buvo jaudinantis įvykis, 
nors ir nesupratau kiekvieną 
Jūsų tartą žodį Tamstos pasa
kytoje kalboje. Tamstos dalyva- 

Į vimas yra visuomet giliai įver-
| tinamas. . Jūs -turite -tokią visi 
'Amerikos liet tirtų 'parodomą 

meilės jausmą. $
Mes visuomet dėkojame Jums 

už Jūsų draugiškumą ir paramą.
Su šilčiausiais asmeniniais lin

kėjimais,
Charles H? PercyįU’^ifeENTRO AMERIKĄ, TEN BUVO RAMU

Arquimedes Canadas, s nuo' Paaiškinimas ^Lorraine — še- 
1980 metų veikęs Salvadore, pa- psloriaus Perčy žmona, Ron Ru- 
reiškė, kad iki šio meto Castro, dolph; — jo asistentas. \ ■_ 
kariai vadovauja įsiveržimams į Ų. T
Salvadorą. Tikrasis šio kovoto-i — Kongrese keliamas klausi- 
jo vardas yra Alejandro Monte-; mas neduoti karo medžiagos 
negro, jis veikė kartu su Castro 
kovotojais, bet jam įgriso 
žudynės. Dabartiniu metu 
yra Washingtone.

Montenegro tvirtina, 
bartiniu metu Castro 
tebevadovauja kovoms
re, tiktai dabar jie turėjo persi- ( 
kelti į Nikaraguą. Iš to centro 
ateina visi įsakymai sprogdini
mams ir susirėmimams Salva
dore. Castro prižadėjo atšaukti 
savo patarėjus iš Nikaraguos, 
bet jis nieko nesakė apie kovo-! 
tojus.

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Reaganas spaudos at
stovams ketvirtadienio popietį 
pareiškė, kad ne lik Centro, bet 
ir Pietų Amerikoje Sovietų Są
jungos, Kubos ir Nikaraguos 
agentai kelia nerimą.

— Kol Sovietų Sąjunga ne
siuntė ginklų į Kubą, o pastaro
ji nesiuntė agentų ir ginklų į 
Nikaraguą, tai visoje Amerikoje 
buvo ramu, — aiškiai pasakė, 
prez. Reaganas. Jis atsakinėjo į 
laikraštininkų klausimus, bet 
keliais atvejais grįžo prie pa
grindinės neramumų 
ties.

Prezidentas pasakė, 
savaitę prasidės JAV
menės manevrai Centro Ameri
koje.

Patarė kitoms valstybėms 
nesikišti į manevrus

Prezidentas patarė kitoms 
valstybėms nesiinaišyli į manev
rų laukus ir išvengtų bereikalin
gų nesusipratimų. Prezidentas 
buvo užklaustas, kiek JAV karo 
laivų gali būti sutraukta į Ka
ribų jūros vandenis. Preziden
tas atsakęs, kad tikslaus skai
čiaus jis nežinąs, o jeigu žinotų, 
tai- nepasakytų. Tiek težinoma, 
kad Pacifiko pakraštyje yra 
lėktuvnešis su reikalinga pa
lyda. ,

Prezidentas nekreipė dėmesio 
į Fidel Castro l>aimę, bet patarė 
visiems netrukdyti karo laivams 
plaukioti manevrų metu.

Prezidentui vienas laikrašti
ninkas pastebėjo, kad vienas So
vietų laivas veža ginklus į Nika
raguą.

Kol rusai nesikišo į Centro 
Ameriką, lai žmonėms nebuvo 
baimės, — atsakė prezidentas.

Kubos agentai vadovauja
Salvadoro kovoms

CARTERIO DOKUMENTUS 
VOGĖ JO TARNAUTOJAI
WASHINGTON, D.C. — FBI 

agentai ir Kongreso sudarytas 
pakomitetis prieina išvados, kad 
prez. Carterio dokumentus, lie
čiančius debatus su prez. Rea- 
ganu, galėjo vogti paties Carte
rio tarnautojai.

Jeigu jie būtų vogę tiktai de
batų dokumentus, tai dar pusė 
bėdos, bet dabar aiškėja, kad jie j 
vogė iš prezidento kanceParijos 
dokumentus, liečiančius krašto 
saugumo reikalus. FBI ir Kon
greso pakomitetis nori šitą faktą! 
nustatyti. Jiems rūpi išaiškinti, j 
kurie nešė saugumą liečiančius 
dokumentus. •

Prez. Carteris pasitikėjo sam-f 
dytais ar į Baltuosius Rūmus 
pakviestais žmonėmis. Kai :jain ; 
pasakydavo, kad jie dirba prieš 
demokratus, tai jis nekreipė dė
mesio, nes jis jais pasitikėjo. 
Dabar paaiškės, kuo jis pasi
tikėjo.

LISABONA, Portugalija. — 
Trečadienį gerai ginkluoti pen
ki armėnai įsiveržė į turkų am
basadoriaus rezidenciją, pagro
bė rezidencijoje buvus’ą turkų 
ambasados reikalų vedėjo 42 
metų amžiaus žmoną, o vėliau 
padegė ir iškėlė į padanges nau
jai pastatytą rezidenciją.

Sprogimo metu žuvo visi ar
mėnai ir reikalų vedėjo žmona 
Cahilda Micloglu. Rezidencijoje 
buvo suimtas ir 17 melų josios 
sūnus, kuris suspėjo iš antro 
aušto iššokti per langą. Jis buvo 
sužeistas į koją, bet pajėgė 
vengti mirties.

Armėnai padarė 
didelę klaidą

Šį kartą Portugalijon atvykę 
armėnai padarė didelę klaidą. 
Jie planavo užpulti Turkų amba
sadą trečiadienio rytą, bet Reu- 
1 er. agentū rai pranešė -anksčiau, 
negu užpuolė turkų ambasadą. 
Reutėr agentūra,, gavusi -laišką, 
tuojau pranešė turkų ambasa
dai, kad armėnai yra atsakingi 

jliž įsiveržimą į turkų ambasadą 
^isabonoįe^ .

■ ‘"Turkų ambasadorius buvo iš
važiavęs, Ambasados reikalų ve
dėjas, anksti atvykęs į darbą, 
tuojau pranešė ambasadoj buvu- 
siąm ppl’cintnkui. Tas pasiruošė 

•Jauicti. ^svečių”.
Lygiai 10:30 vai. ryto prie 

ambasados atvažiavo du auto 
mobiliai su jaunais žmonėmis. 
Jie išlipo ir žingsniavo į vidų. 
Kai policininkas parodė rankoje 
ginklą, tai jie tuojau paleido į 
jį šūvius.

Armėnas buvo vietoje 
nušautas

Armėnai būtų geriausiai pa
darę. jeigu jie būtų susėdę j 
automobilius ir dingę, bet jie 
nutarė važiuoti į ambasadoriaus 
rezidenciją. Jie manė, kad patį 
ambasadorių dar gali rasti na
mie.

Armėnai žinojo, kur ta rėži- brangins patarnavimus po 
dcncija buvo, pasiekė namą ir kiekvieną mėnesį.

tuojau įsiveržė į vidų. Jų nelai
mei, už kelių minučių prie na
mo jau atsirado specialus por
tugalų policijos dalinys, paruoš
tas tokiems įsibrovėliams nu
ginkluoti. Priemiesčio policija 
apsupo visą rezidencijos apylin
kę ir nieko neleido judėti gat
vėmis.

Specialus policijos dalinys 
pranešė viduje esantiems armė
nams, kad jie apsupti ir turi pa
siduoti. Armėnai atsakė, kad jie 
gyvi nepasiduosią. Tuo tarpu į 
vidų įsiveržė vienas policinin
kas. Armėnai nutarė nepasi
duoti. Jie suplanavo išsprogdin
ti rezidenciją ir žūtLįi

Apie 12 vai. pasigirdo spro
gimas. Už 3-4 minučių pasigirdo 
dar du sprogimai, o tada visa 
rezidencija paskendo liepsnose. 
Visi keturi viduje buvusieji ar
mėnai užtroško. Negyva buvo ir 
reikalų .vedėjo žmona. Antrame 
aukšte rastas nušautas portuga
lų policininkas. Iš viso žuvo 
septyni žmonės.

Premjeras Mario Soares su
šaukė ministerių kabinetą ir 
svarstė armėnų užpuolimą. Ma
rio Soares nutarė»<pasiųs.ti spe
cialiai paruoštą prilicijos dalinį 
panašiems įsiveržimams/ Pasi
rodo, kad Portugalija jau pra
eitais metais buvo pasiuntusi į 
Angolą poPcijos dalinį, apmo
kytą panašiems užpuolimams 
suvaldyti.



MAŽASIS KRAŠTAS IR POPIEŽIUS
(Tęsinys)

Po antro karo kelios bangos 
lenkų išemigravo iš Lietuvos, 
dauguma jų po btalino mirties 
1956 m. Inteligentai išvažiavo, 
ūkininkai liko. Dabar jau nau
jos kartos priaugo, ne lik kolcho
zuose, bet ir pramonėj ir įstai
gose. Palyginti imažai lenkų 
priklauso parojai, bet padėtis 
yra. visa’ kitokia tarp 300.000 ru
su, didžiausios mažumos Lietu
voje. Rusifikacija Lietuvoje 
yra mažiau pastebima negu ki
tur Pabaltyje. Pagal paskutinį 
gyventojų surašymą 1979 m. dau 
g au kaip 80'4 iš 3.4 milijonų 
respublikos gyventojų yra lietu
viai. Skirtingai nuo latvių ir es
tų jie išlaiko gerą gimimų skai
čių ir puoselėja savo sanskrito 
kilmės kalbą. Tuo tarpu Mask
voje manoma, kad lietuviai tu 

.retų daugiau veikt’: rusiškumo 
platinime.

Tautiniai pasipriešinimai Lie
tuvoje yra daugiausia pastebi
mi iš Skandinavijos ir tenykš
čių emigrantų organizacijų kar
tais išpuliami. Bet studento R. 
Kalantos susideginimas 1972 pro 
testui prieš tautinių ir religinių 
tradicijų naikinimą, buvo fak
tas. Pareigūnai, kurie daro skir
tumą tarp “sveiko patriotizmo” 
ir “reakcionieriško nariona liz
ino”, teigia, kad jis buvo proti
niai sutrikęs. Užsienio reikalų 
ministeria paneigia kad pernai 
yra buvę rimtų riaušių po fut
bolo rungtynių. Tada jau uo
liai tiktai dainavę paprastas lietu 
viškas dainas, iš džiaugsmo, kad 
jų komanda užėmusi gerą vietą 
sov iėttj> < ■ vai žy bose. Užsi en i e- 
čiams/’kiMde, lankydamiesi Lie
tuve, gauna tik žvilgsnį užmes
ti į uždraustą teritoriją, yra sun_ 
-ku spręsti, kaip intensyviai kas 
-vyksta. Vilniuje ir buvusioj 
sostinėj Kaune, kurią galima 
dienos metu aplankyti su l’ntu- 

!risto palydovu, nėra jokių ne
rimo ženklų: nėra šūkių ant

sienų, mažai uniformų gatvėse, 
net, palyginus su Maskva, žy
miai mažiau policininkų.

Lietuvių atmintyje istorija tu
ri savo svorį. Jis skiriasi nuo 
išlygintos sovietų rašybos spe
cialiose brošiūrose. Svarbiausia 
spraga liečia 1939 m. Hitlerio- 
Stalino paktą su prierašu, kuris 
leido Sovietų Sąjungai “imtis 
ypatingų priemonių apsaugoji
mu . savo interesų Lietuvoje”! 
Jau tų metų spalio mėn. Lietu 
vos Vyriausybė turėjo pasirašy
ti gynimosi sutartį su Maskva. 
1940 birželio mėn. Įžygiavo so
vietų kariuomenė. Po mėnesių, 
po greit suruoštų rinkimų, Lie
tuva prašėsi priimama į Tary
bų Sąjungą. Tūkstančiai lietu, 
viu pradėjo kelionę į Sibirą. Po 
metų Hitlerio invazija su jo spe
cialistais. Beveik 200,000 žy
dų buvo ištremta ir nužudyta 
kartu su kitais “pažmogiais”, Mo 
tinos paminklas Vilniuje tai pri
mena. Sovietų armija grįžo 1944 
m. ir tebėra.

Lietuvos gyventojų sąraše vo
kiečiai nebeminimi. Bet apie 
15,000 žydu dar yra. Vilniuje, 
prie stoties, yra sinagoga. Na
hum Goldmann buvo Lietuvos 
pilietis, gimęs Višnevo mieste
lyj, 1895.VII.10. Žydų pasaulio 
kongreso prezidento senelis, per
nai ant Herzkalno Jeruzalėje, 
palaidotas, buvo žydų bendruo
menės teisėjas Vilniuje. Tuc 
metu Vilnių net ir šiaurės Jeru
zale vadino.

Vilnius glaudžia seniausią 
TSRS universitetą. Išsivystęs 
iš jėzuitu kolegijos ir atidary
tas 1579 m.. Jis rimtai šventė sa
vo 400 m jubil'ejų. Universite
tas, buvęs Krokuvos konkureų- 
*as. v ra rūpestingai.
tas ir turj 17,000 studenttį; Be
veik visuose fakultetuose dėsto
ma lietuviškai. Tik teisę ir me
diciną reikia studijuoti rusų 
kalba. Atmosfera saulėtuose kie 
muose yra rami. Visos durys 
atviros. Tarp auditorijų ir ko-

i

Tolumoje matyti Vytauto Didžiojo pastatyta bažnyčia

- Ag!

ridoriuose daug “blue jeans” ir 
kasų.

Vienam kieme viena lentelė 
mini poetą Adomą Mickevičių, 
kita čekos steigėją Feliksą Dzer- 
žinskį. “Geležinis Feliksas”, Le
nino kovų draugas, lankė Vil
niaus gimnaziją paskutiniais 
praeito šimtmečio metais. Kau
ne jis buvo areštuotas, bet grį
žęs į Vilnių įrengė slaptą spaus
tuvę. Jokiam kitam Vilniaus 
sūnui kiemo nėra. Czeslaw Mi
losz, Nobelio premijos laureatas, 
čia praleido savo jaunystę ir ra
šo, kad “Yra gerai gimti mažam 
krašte, kur gamta dar turi žmo- 
niškusjugatus ir .kūfjkelioš kal
bos *ir tikybos amžiais laikėsi 
viena šalia kitos. Aš kalbu apie 
Lietuvą, mitų ir poezijos kraštą. 
Mano šeima čia jau 16-me am
žiuje gyveno ir lenkiškai kal
bėjo, taip kaip daug šeimų Suo
mijoj švediškai kalba ir Airijoj 
angliškai. Ir dėl to aš tapau len
kų, ne lietuvių rašytoju. Bet 
Lietuvos gamtovaizdis ir, gal būt,

VASARIO 16 GIMNAZIJOJE
Abitūros Egzaminai

Šiemet Vasario 16-sios gim
nazija turėjo 10 abiturientų. Tai 
nemažas skaičius turint omeny, 
jog gimnazija nėra didelė. Mū
sų abiturientai egzaminus laiko 
Weinheimo vokiečių gimnazijo
je kartu su 130-čia tos gimnazi
jos abiturientų. Kaip kiekvie
nos privačios gimnazijos abitu
rientams, mūsikiams teko kiek
vienam pasirinkti ir laikyti po 
aštuonis egzaminus žodžiu, o žie
mą turėjo laikyti po keturis eg
zaminus raštu. Buvo egzami
nuojama iš šių dalykų: lietu
vių kalbos ir literatūros, Lietu
vos istorijos, geografijos, mate
matikos, religijos, anglų, rusų, 
lotynų ir vokiečių kalbų, chemi
jos, visuomenės mokslo, visuoti
nės istorijos, politikos ir biolo
gijos. Savo pasirinktus egzami
nus turėjo mokiniai išlaikyti 
trijų dienų bėgyje, o tai reikia 
pripažinti yra nemaža įtampa 
abiturientui.

Egzaminų komisijos pirminiu 
kas skirtas Weinheime,vykstan
tiems egzaminams, jau prieš ke
letą mėnešių atvyko pas mus 
susižinoti, "kaip, čia vyksta pa
mokos. koks gimnazijos buvimo 
tikslas, kokios čia yra specifinės 
sąlygos. Gimnazijos direkto- 

1 rius p. A. Šmitas suteikė gali- 
* mybę jam ii- jo kolegai apsilan

kyti pamokose, painformuoti 
apie Lietuvių išeivijos padėti, 
apie šios mokyklos, vienintelės 
lietuvių išeivijoje, tikslą ir už
davinius. Reikia pasakyti, jog 
tokios palyginti nedidelės mūsų 
išeivijos rūpestis išlaikyti lais
vame pasaulyje savo gimnaziją 
padarė didelį.įspūdį ponui Hąas, 
todėl egzamiiių įnetu mūsų abi
turientai jo asmenyje" turėjo 
draugą ir užtarėją. Visas tris 
dienas jis praleido stebėdamas 
vien mūsų abiturientų egzami
navimą ir didžiai liūdėjo, kai 
du neišlaikė matematikos egza
minų.

Egzaminų baigimo konferen
cijoje pirmininkas p; Haas iš- 
reiškė’ pagarbą mūsų mokyklai, 

’-giliai išlaikiusiai tautinę sąmo
nę. Vėliau, Weinheimo gimna
zijos salėje, kur abiejų gimna
zijų mokiniams turėjo būti pa
skelbti egzaminų rezultatai, p. 
Haas pirma pristatė mūsų abi
turientus. Jis sakė: “Štai jūs tu
rite savo tarpe lietuvius abitu
rientus, iš Huettenfeldo, kurie 
laikė ne po vieną, o po aštuo
nis egzaminus, Jūs galite su
prasti, kokią pagarbą jie jau
čia savo kilmei ir tautybei, jei 
ryžtasi. laikyti tokią abitūrą”. " 

Šiuos žodžius palydėjo Wein
heimo gimnazijos abiturientų ir 
mokytojų audringi plojimai.

Dar tą patį vakarą abiturien
tai uždegė gimnazijos parke lau
žą, kepė ant žarijų dešreles ir 
dalijosi išgyventais įspūdžiais su 

— Sovietų žurnalas “Ogoniok” kitais gimnazijos mokiniais.

kaip “aktyvus socializmo ir ko
munizmo priešas“. Pokarės lai
kas yra keblus. Kai Tarybų Są
junga “ėmėsi energingų žingsnių

dvasia manęs niekuomet neap
leido. Taip pat yra geiai vai
kystėje klausytis lotynišku li
turgijos žodžių, gimnazijoje ver 
sti Ovidijų ir gauti stiprų apmo- sukurti naują žmogų 
kymą Romos katalikų tikyboje”.' gijų nustojusi dvasiškija rėmė

Tikybos studijos dabar gali-- antitarybinius partizanus. Pran- 
mostik Kaune, vienintelėje Lie-( ciškonai organizavo “nacionalis. 
tuvos Kunigų seminarijoje. Ji' tų gaujas”. Vienuolynai ir baž- 
yra gale turgaus aikštės, už aukš-; 
tos mūro tvoros Kadaise tai bu-; 
vo moterų vienuolynas, šv. Ber-' 
nardo ordino. Vienuolyno sodas 
yra keista idilija prie užkaltos 
ir apleistos bažnyčios. Daržovių! reiškė, kad jie turėjo eiti į rin- 
lysvės, braškės ir gėlės, pieve-Į 
Įėję didėlis kryžius ir sienos n i-į 
šose šventųjų stovyklos. šv.- 
Trejybės bažnyčia ten buvo leis-* 
ta atremontuoti. Nuo 1-mo rug-: 
sėjo ji viena tarnaus klierikams, j

i

apjoję buvo atšvęstos išleistu
vės. Prie gražiai papuoštų sta
lų rinkosi šventiškai apsirengę 
u nusiteikę svečiai mokytojai, 
abiturientų tėveliai ir gimnazi
jos mokiniai. Abiturienius svei
kino Gimnazijos Kuratorijos 
pirm. kun. Bernatonis, direkto
rius p. Šmitas, klasės auklėtojas 
p. \V ergelis, viešnia iš Los An
geles ponia Petkuvienė, ev. kun. 
F. Skėrys, Vokietijos LB vice
pirmininkė ponia Grodbergienė, 
ateitininkų vadovė ponia Šmi- 
tienė-Dambriūuaitė, skautų va
dovė ponia Lemkienė, o visų tė
velių vardu — ponia Pancerienė. 
Šiemetiniai dvyliktokai — bu
simieji abiturientai — taip pat 
kiekvienam išleistuvininkui at
skirai skaitė linkėjimus, papuoš- 
dami juos raudona rože. Visų 
abiturientų vardu už dovanas ir 
sveikinimus dėkojo Ingrida Pan- 
cerytė, geriausiai išlaikiusi egza
minus visoje gimazijos istorijo
je. Išleistuvės baigėsi parke prie 
laužo dainomis.

• ’ B. Lipšienė

KLAIDOS KAINA

Sunku suskaičiuoti, kiek

nyčios metais buvo kontrarevo- f 
liucijos lizdai. Tik 1952 vienasi 
vyskupas pripažino socialistinę 
tvarką ir pašaukė tikinčiuosius 
atlikti “pareigą tėvynei”. Tas

minklų asilams. O štai jų arti
miausi giminaičiai mulai kol kas 
teturi tik vieną antkapį prie 
amerikiečių karinių, kapinių ne
toli Paryžiaus. Lentelės užra
šas skelbia: “Ramybė tavo pa
laikams, neužmirštamoji Mege. 
Per savo gyvenimą tu įspyrei 2 
generolam^.^#..- pulkininkams, 
17 įįąpitohų, 31 leitenantui,-544 
eiliniams ir— yi^ijaj^^kiečių 
minai”.. ‘ .

• Y

gegužės išėjo iš seminarijos.
Sode stovi ąžuolinis šv. Kazį-' 

mieras. Jis yra tautos patronas.! 
Ant jo bazės parašas: “Šv. Ka-i 
zimierai, globok mūsų jaunimą“, « 
Valdžia turi kitus idealus ir juos! 
aršiai stumia. Vilniaus Kazimie-! 
ro bažnyčia, baroko deimančiu-j 
kas, yra paversta į ateizmo mu-j 
ziejų. Tarp Gagarino ir Savic-' 
kajos portretų mokytoja aiški
na savo klasei, kad kosmonautai j 
“nerado Dievo danguje”. Lan-' 
kytojas supažindinamas su vi-

— Nesibaigiantieji žiaurumai 
Ugandoj verčia gyventojus bėg
ti iš krašto. Į Sudaną kasdien 
atvyksta keli šimtai pabėgėlių.

PUcKitE JAV TAUPYMO BONUi

pasmerkė Maskvos jaunimo šo
kių sales kaip ideologiniai ne
tinkamas ir dekadentiškas.

— Kinijos vyriausybė tvirti
na, kad Vietnamo vyriausybė, 
norėdama sustiprinti savo finan
sus, augina opiumą ir pardavi-

straipsnį vokiečiiį laikraštis. į
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kimus. , i
1959 m. yra žymūs ateizmo 

muziejuj. Popiežius Jonas XXIIIĮ 
baigė sąmokslą su pasaulio bur
žuazija ir pasuko link taikaus 
sugyvenimo su socialine Eurc-

Jų dabar yra apie 90. Po pen-' pa. Paulius VI pagilino rytų, 
kiamečio mokslo 12 kunigų 29-to politiką. Bet liko neišspręstų 

! problemų. Vatikanas ir TSRS 
neturi diplomatinių santykių. 
Roma, kaip ir kiti Vakarų kraš- | 
tai, nepripažįsta Pabaltijo oku-Į 
pacijos. Žiūrint į skilusią Wil-1 
niaus vyskupiją, kyla klausimas* 
ar valstybės sienos kartu yra 
Bažnyčios sienos, kuris dar nė
ra sutvarkytas. Lietuvoj nėra 
popiežiaus paskirtų ir valdžiai 
priimtinų vietiniu vyskupų. Pa
žanga buvo padaryta pernai, kai 
Jonas Paulius II tyliai, be ne be 
sovietų žinios, paskyrė du apaš-

; sais pasaulio kraštais ir jų reti- fališkus administratorius Bet 
gijomis. Lenkija yra katalikų kol nebus didesnio pajudėjimo, 
kraštas. Afganistana|s /islanriš-. popiežiui nebus įmanoma nu- 
kas, Kinijoj gyvena lamaistai ir važiuoti i Lietuvą kaipo priva- 

: Konfucijaus sekėjai. Trūksta tik. čiam asmeniui, visai nekalbant 
Sovietų Sąjungos — ir katali-

i kiškos Lietuvos. I
Nepaisant to didžiausia paro- 

; dos dalis skiriama Lietuvos baž-1 
nyčios istorijai. Dvasiškija vei-. 
kia kaip bendrai ir padėjėjai fe
odalinių ponų — nuo kryžiuo-j krikščionybės įvedimo.— baigia 
čių riterių, per lenkų bajorus iki 
nacių. Aiškinama, kad Pijus XI 
gerino santykius tarp Lietuvos 
ir Vatikano ir 1926 m. padarė 
Lfetuvą nepriklausoma bažny
čios provincija. Vilniaus vysku-1 
pija betgi buvo ir toliau poškai- ' 
tomą prie Lenkijos. Suprask: po
piežių sprendimai visuomet bu
vo lenkų naudai ir Lietuves ža
lai.

Dar 1940 m. Lietuvoje buvo 
Vatikano pasiuntinys ir veikė, nėja kaimynams.

apie apsilankymą valstybės gal
vos rolėje. Bet tam būtų gerų- 
progų: ateinančiais metais Lie-1 
tavos katalikai švenčia 500-tas 
šv. Kazimiero mirties metines,! 
o 1987 m. sueina 600 metu nuo

I
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MICHIANOJ PASIDAIRIUS ■<
'Juo karščiu neptibeyii tt, Ind., k<tip dailininkams verta 

atkreipti dėmesį, girdi, didelis 
paveikslams rėmų fabrikas da
ro dviejų dienų rėmų išpardavi
mą. Rėmus dilba meistrai mu
ziejams, visokiausių stilių ir pe
riodų. Pigiausias rėmas kainuo
ja tik $500 ir net kelis tūkstan
čius dolerių. Sakau, pabandyk 
savo paveikslą įdėti, kad ir į 
$500 rėmą, tai iš tavęs pasi
juoks ..

Švyturio klube

Mano buvęs mokinys Juozas 
Mačėnas sugundė mane nuva
žiuoti į New Buffalo, Mich., pa
sižvalgyti, gražių vaizdų pama
tyti. Sustojome Michigan eže
ro deltoje, prie tilto. Laiptais už. 
lipome į aukštą kopkalnį, iš ku
rio atsiveria nepaprastai gražus j 
vaizdas. Kanalas pilnas yachtų.! 
laivų, laivelių, tūkstančiai jų j 
ten privaryta. Kanale tiek daug 
ančių, kad vandens nematyti.
Ten. pat mane paėmė pagunda ! portretą, kurį baigiu tapyti, 
šitą fantastinę panoramą nuta- j 
pyti, tiktai neturėjau Įrankiu j 
pasiėmęs...

Juozas man sako:
— Dabar užeikime i šita mi

lijonieriaus naujai atidarytą klu
bą.

Sustojome prie tilto didelio 
pastato su švyturio bokštu. Prie

Vieną liepos rytą su Frank 
Adams (dar lietuvis), iš Chica
gos nuvykome į Michianą, Mich., 
maždaug 70 mylių nuo Chica
gos. Sustojome prie inž. Domo 
Adomaičio vilaitės, 20 Seminole 
gat. Buvo karšta ir ten, kaip ir 
Chicagoje. « -

Kitą rytą prie savo mašinos 
nuėjęs “apstulbau”: mano ma
šina buvo apvainikuota gėlėmis, 
tarp kurių buvo ilga palmės šaka* 
antroji — didelė kvepianti goos- 
Berry gėlė. Visą radinį atsine
šiau Į Adomaičių salioną ir pri
dėjau prie iš vakaro įmerktų 
Tuberosa oranžinių laukiniu gė
lių. Ponia Sofija Adomaitienė 
|ako: ’ i /

— Čia čposinįnkas Steponas 
Karvelis tavo . mašiną papuose.

Pusryčiaujant atvyko ir pats 
“kaltininkas” Karvelis. Kviečia., 
irias, prie pusryčių, atsako:

— Aš atsikeliu dar su tamsa,
tai po pusryčių. H

Uogynuose

i Pavažiavus ketvertą mylių į 
rytus, yra didelis laukas mėly
nių uoga. Toje farmoje augina- 
mėsUfdrib riSių mėlynės uogos. 
Atidaryta tiktai ankščiau prino
kusių uogų sekcija, kur mes ir 
prisiripkomfe. Ankstyvosios uo
gos: tokios didėlės, kaip vyšnios vartų storais lynais parkinimo 
ir labai saldžios. Rinkti leng-‘'a]"^štė apjuosta. Iš tikrųjų nau-

tik brauk saua'i: kibiriųką, ' ia neįprasta aplinka.
Mūsų dėmesį atkreipė pats 

baras. Matomai saugus, nes kė
dės aukštos ir su nugarai atra
momis taip,- kad ir 12 stikliukų 
išgėręs neišvirsi...

’ Prieaukstojo baro nebuvo vie. į §a]ia namo, jaunos pušaitės, avie
tes, tai mandagus bartenderis tynas ir ko žmogus daugiau gali 
pasodino mudu prie stalo ir pats norėti. Karvelis pavaišino ba- 
patarnavo. Čia ir gerti reikia varsku, pasikalbėjome ir paža- 
mokėti, ne taip, kaip pas And-'dėjau dar šią vasarą atvažiuo- 
rrėjų ant' dugnelio sėdėdamas Į ti.

pranešė kalmio žmonai, kad jos 
vyras Viktor Tomačinskij' liepos 
11 dieną mirė nuo plaučių užde
gimo. Jis buvo nuteistas už antų 
sovietinės literatūros platinimą 
trims metams kalėjimo.

V. Tomačinski) buvo pirmai 
Sovietų pilietis, kuris buvo pay. 
davęs KGB saugumo organus 
į teismą už sutrukdymą janį 
emigruoti į Ameriką. Jis buvoį 
pareikalavęs 12,000 svarų nuošė 
tolių atlygnimo. Už tai KGEt 
tuoj jį suėmė ir pradžioj apkal- 
lino p-raz:tizmu, už ką jis buvot 
nuteistas vivneriems metams 
kalėjimo. Vėliau pridėjo dar 
tris metus, šiaurės Rusijos kalė* 
jime jis kelis kartus sunkiai 
sirgo. . 1

Iš profesijos .V. Tomačinski} 
buvo automobilių mechanikas; 
Jam bu,vo 37 metai amžiaus.

i jo spaudimą. Dažniausiai pasi- 
j taiką neigiami veikimai yra pro- 
: teinuri a (kai kada net nefruti 
nėję stadijoje) ir r.eutropenija.

j šie simptomai dažniausiai pasi- 
j t^iko, kai vartojama didelės; 
'dozės, bet retai pastebima, kai 

vartojama 10 mg per dieną. Pa
skutiniu L ikti dar yra raportuo 

: ta hiperkalemija, ypač pas ligo- 
! nius su inkstu nepakankamumu, 
į Pas ligonius su inkstų artirejų 
I stenozu captoprilis gali sukel
ti urinį inkstų nepakankamumą •

Į Prazosinas ir captoprilis yra 
| varto:anu ir širdies dekempen- 
j sacijai gydyti. Ūminėje stadijo. 
I je jie sumažina diastolinį ir sis- 
į tolini apkrovimą ir padidina 
i širdies daugi (output). Chroniš- 
. kais atvejai* širdies daugis ga

li ir nepasikeisti, tačiau funkci-
■ nė jėga, ypač tolerancija judėji-
■ mui pagerėja. Pripratimas prie 
i prazosino buvo raportuotas pas 
I ligonius su širdies dekompensa
cija, net po kelių dienų šio vais
to vartojimo. Nuolatiniai varto
jant, toleranlija pasikeičia. Apie 
309? visu ligonių prozosino jau
trumą praranda. Juos galima

1 gydyti dozę palengva didinant
lūnės, tai tuo pačiu neblokuoja arta sulaikant gydymą trum- 
ir katecholaminų pasisavinimo ir pam laikui. Tam tikro laipsnio 
nepadidina jų kiekio plazmoje, stangunias (refractoriness) yra 
Paprastai vasodilataforiai yra* pastebimas pas ligonius, turin- 
vartojami, kaip “trečiojo laips-, čius širdies dekompensaciją, var 
nio” step III) vaistai hipertensi- tojant visus vasodilritatoriūs, bet- 
jos gydyme po to, kai diuretikai mažiausios problemos yra, var- 
— ‘(pirmojo laipsnio” (step I) tojant captoprilį. Jo vartojimas 
ir simpatetinių impulsų blokuo- ligoniams su širdies dekompen- 
jantieji vaistai — “antrojo laips. sacija turi fiziologinį veikimą, 
nio” (step III) vaistai hipertensi- nes renino aktyvumas pas čiuos 
Kadangi prazosinas turi savo j ligonius yra labai didelis, 
anti-simpatetinį veikimą,-jis ga
li būti vartojamas, kaip “antro
jo laipsn io” (step II) vaistas.

Diuretikų vartojimas papras-

M. Šileikis Kopose. Akvarelė
— “Sovielskaja Rosija” laik- 

rastis rašė, kad hidroelektrinės 
jėgainės Volgos upėje labai su
mažino kiekį eršketų, iš kurių 
gaunami ikrai. ?

J. T. DAUGIRDAS, M. D.

PRAZOSINIS IR CAPTOPRILIS— Gerai, — sakau, — eime.
— Gal man kritiška žodeli?...£ c

— Man patinka Krupavičiaus 
Į ranka, — sakau, — kai jis kal
bėdamas laiko ranką iškėlęs, bet 
dar reikia nemažai padirbėti.

Mačėnas, Walaicio mokinys, 
akvarelėje daro pažangą.
* Steponas Karvelis, man pasi
rodė, nuobodžiauja, neturi ener
gijos, kokią anksčiau turėjo. Na
mą žadąs parduoti. Liko vienas, 
žmona mirė. Tiek daug metų 
gyveno iškiliame kalnelyje gra
žiame name, kur pro saliono lan
gus matyti ežeras, gražūs saulė
leidžiai. O koks gražus sklypas

va.
0 kitą, saują — į burną. Valgyk 
kiek nori, už tai mokėti bereikia, 
tiktai “pasveria tavo pririnktą 
k£biriuką,Vtai sumoki pp 60 c. 
už svžrą. Jeigu nori pirkti ten 
pat pririnktų —’’ 90 c. svarui. 
Taigi ar. .apsimoka iš Chicagos 
važiuoti rinkti uogų? Mudu ?su 
Pranu: prisirinkome daug uogų, 
dap'.dr savo draugams parve- 
žėm.

Prazosinas ir captopril i s yra 
du vasodilątariai, kurie naudin
gi hipertensijos gydymui ir taip 
pat yra vartojami sumažinti di- 
astolinį ir sistolini apkrovimą li
goniams su širdies dekompensa
cija.

Prazosinas blokuoja post-si- 
naptini galutini adrenerginį ai 
receptorių, -kadangi jis neblo
kuoja pre-sinaptinės nervo ga

Į į ežerą sukalė 40 pėdų ilgio ge
ležinius balkius. Pirkėjui ta na
mo apsauga kainavusi ketvirti
milijono dolerių. Tačiau bangos; Yra reikalingas, nes prazosi- 
atsimušančios į namo sieną.

Namo.. i

—Urugvajaus' karinė valdžia? 
kuri valdo kraštą jau 10 metų* 
nutarė kitais: mietais pravesti 
rinkimus, o 1985 m. kovo m ė? 
nesį perduoti valstybės vairą į 
civiliu rankas. . x j. .

iš “Medicinos”

MIRĖ SOVIETŲ KALĖJL^Ejį 

Vol ogdos- kalėj im o pa reiguriai’

— Hong Konge tariasi Kini
jos, Didž. Britanijos ir Hong 
Kongo atstovai apie Hong Kon
go likimą 1997 metais, kai britai 
perduos Kinijai miesto suvereni
nes teises.

-— Hondūro valstybėje Ame
rikos kariai manevrų meto bus 
iškelti Trujillo apylinkėje.

galp spardytis; Alaus bokalą 
Čiuptelėjau, -Tr mano delnas pri
šalo. Taip apšarmojęs buvo, o 
alus nešaldytas. Juozas sumo
kėjo po trejetą dolerių už vokiš
ko5 alaus buteliuką.

Atsigaivinę klube, norėjome 
užsukti pas Ed. Walaitį, garsųjį 
dailininką, bet jis buvo kažkur 
į tolimą kelionę išvykęs. Jis’ 
gyvena New Buffalo, netoli baž
nyčios.

. Pas Karveli
jj > • ‘ ’ r

•J. Mačėnas sako:
— Profesoriau, dabar užeiki

me pas Steponą Karvelį. ■ Aš 
vi! . , ten gyvenu iri turiu studioią. Pa-

Mačėnas užsimena, kad La Porj rodysiu prel. M., Krupavičiaus

: ' Svečiai A

Grįžę is uogynų pas Adomai- 
lius, radome kun. dr. Urboną iš 
Gary, Ind., ir porą jo parapijie
čių, besisvečiuojant pas Adomai
čius, (prie apskrito stalo po eg
lėmis. Man i akis krito grvbai 
pievelėje: ūrriedėlės raudbnoš, 

gelt0noš, uet akys inirga. Sakau, 
iš kur čia grybai tokiame karš- 
tyje; VMan atsako, kad didelė 
drėgmė ne tik čia, bet ir kitose 
vietos^ neleidžia žolei išdžiūti... 
Čia kur‘^uvęsŲfair nebuvęs, J. 
Mąčėnas prisideda prie stalo. 
Viską aptarėme, net Pas. Lietu
vių Dienų sėkmes ir nesėkmes...'

■Pasivaikščiojimas
~ Vakare aš, Mačėnas ir P. Ado

maitis, mano kelionės partneris, 
išėjome pasivaikščioti ežero pa- 
krantine gatve — Lake Shore 
keliu. Pakraštys bangų labai 
pagraužtas. Čia buvęs namelis 
prie ankšto medžio, kurį, prieš 
porą metų nutapiau,įjau dingęs. 
Kai žaibas trenkęs į medį, tai ir 
tas namelis nugriuvęs į ežerą.

Mačėnas labai socialus žmogus, 
.tai Viską žino. Pasakojo, kai 
-vienas turtingas ledų pirklys, 
truputį juodas, nusipirkęs ant 
kranto pakibusį neblogą namą, 
tai iš Grand • Rapids, Mich., at
vyko mašinos... su “gervėmis” ir dažnai daugiau.

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
f LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir moksli 

1854 m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet neaenatą, Vin«t 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoi 
T. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* ir Y 
Meilau* straipsniai bei. rtudijos, Iliustruotos nuotraukom T* fc 
M. K. čiuriionia. M. Mefltio,. V. Kašubo*, A. Rūkitelės ir A Varr

ai DAINŲ SveNTBS LAUKUOSE, poetės, rašytojos tr tat 
Hull šoklų pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dairų 
šventes bei Jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainnoj&n 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomenim^ 
bei užkulisiais. Studija yr» 151 pusi., kamuoja 12.

'• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apralj 
tts žuoao Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausa 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite 
ratfirinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių fcnyr 
parduodam* tik už KL '7.1 ; *i

įdomiai parašyt* ttudija apie Rytprūsius, remianti* Pakalnės » I 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Įdomūs kiekvienan 
Ueturiul Leidiny* (Hustruot** nuotraukom!*, pabaigoje duodami 
vitovardiių p*vad1nima\1r jų pertfailal | vokiečių kalbą. Eab*‘ 
Baudlngoje 335 pu*L knygoje yra Rytprū*tų temėlapla. Kalu* >/

V KJ EAUMJS LZMX, rašytojos Petronėlės Orintaltės at0 
tnfnAnal Ir minty* apie asmenis Ir vietas neprfk. Lietuvoje ir pb 
maišiai* bolševikų okupacijos metai*. Knyga turi 234 puslapiui 
bet kainuoja tik $3. ‘ \ < i IvIlfevtnHflF

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierių*, nesupras 
tas Ir klaidinga! interpretuojamas gyvenime ir politikoje? tfk ii 
furgJo Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe 
Biją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogau* tel*® 
Knyg* y~a didelio formato, 3x5 puslapių, kainuoja ęd.

t lATTKNtS NOVELAS, M. Icsčenko Ifryba, I. Valais

tendencijų sulaikyti 
(retention). Pats daž-' 
pasitaikąs- neigiamas 
yra “pirmosios . dozės 
kurį galima sumažin

nas turi 
skysčius 
niausiai 
veikimas 
efektas”, 
ti pradedant 0.5 mg. du kartu į 
dieną ir duodant pirmą dozę 

ti, o iš ten — tiesiai namo. Bet j prieš einant gulti. Prazosinos

Pasisvečiavę Michi anoj e pas 
Adomaičius porą dienų, anksti 
rytą su. Pranu sędome i mašiną 
ir dar kartą nuvykome pauogau-

uogauti nebuvo malonu prie 100 
laipsnių temperatūros.

Važiuojant pro Michigan Ci
ty. papliupo lietus iš mažo de
besėlio, o paskui karšta saulėj 
negailestingai kepino. Namuose 
radau 102 laipsnius karščio. Net 
galva pradėjo ūžti, o čia telefo
nas skambina, svečiai atvyksta? 
Kąkaryti? Nieko! Reikia kent. 
tėti. Atrodė, kad visa Ameri
ka užsidegė. Jau antras mėnuo, 
kai temperatūra dienos metu ne
nukrinta žemiau 90 laipsnių, bet

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

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

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

MARUA NOREIKIENĖ

2b01

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

Atdara šiokiadieniais nuo

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

latrini, TeL 476-2206

•t

tolerancija hipertensiniam veiki 
mui niekad nebuvo paskelbta. [

I
Captoprilis yra vaistas, kuris 

blokuoja ACE, angiotensiną, kei 
čiantį enzimą, ir tuo būdu su
laiko neaktyvaus angiotensino 
I pasikeitimą į aktyvų angioten
siną II. Captoprilis yra dažnau- 
siai naudingas, kai renino veiki- Į 
mas ir angiotensino kiekis yra! 
dideli Tačiau yra pastebėta, kad ! 
captoprilis taip pat veikia ir prie 
hipertensijos su žemu renino 
kiekiu, nors veikimo mechaniz
mas nėra žinomas. Hipertensi- 
joje, kuri yra atspari diureti
kams. net labai mažos captopri- 
lio dozės gali kontroliuoti krau- f.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE |
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fratemalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ’ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba.

SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
apdraudų savo nariams.\

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

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

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3:00 metams.

SLA — kuopu yra visose lietuvių kolonijose. / 
Kreipkitės į savo apylinkės kuopų veikėjus, 
jie Jums mielai pagelbės į SLA Įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:

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

Tel. (212) 563-2210 J

50 metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA
parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kai bet kada Ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
(r lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K, 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

Ir patarė mums toliau studijuoti

K*In* 125. Kieti viršeli*!. Fait** CL
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NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai popiet, šeštadieniais — iki 12 vaLAndropovo tikrosios ir tariamosios žmogaus teisės

Jurijus Andropovas, Sovietų Sąjungos Įtakingiausias 
komunistas, aukščiausiosios Sovietų tarybos pirminin
kas, komunistų partijos generalinis sekretorius, birželio 
mėnesį pasakė pagrindinę kalbą Sovietų Sąjungos komu
nistų partijos Centro komiteto plenumo posėdžiui.

Lenino, Stalino, Chruščiovo ar .Brežnevo laikais pa
grindinė kalba būdavo atspausdinta Pravdoje. ir kituose 
komunistiniuose laikrašęiuos'e sekančią .dieną./juo tarpu 
Andropovo kalba Pravdoje buvo atspausdinta tiktai lie
pos 18 dieną. Andropovas turėjo teisę kiekvieną tos kal
bos žodį apgalvoti ir tikslinti, kad vėliau dėl jo kalbos 
nekiltų nemalonumų ne tiktai jam, bet ir kitiems Sovietų 
vyriausybės nariams. Būtų buvę geriau, kad tą kalbą jis 
būtų dar bent mėnesį pralaikęs, tai būtų nepalikęs tokių 
netikslių tivrtinimų. Andropovas iki šio meto’buvo ge
riausiai informuotas Sovietų komunistas apie įvykius už
sienio gyvenime, bet kai tas žinias Andropovui teko tai
kyti praktiškame gyvenime ir partijos nariams pasakoti 
apie Sovietų Sąjungos padėtį, tai jis visai nušnekėjo.

Reikia pripažinti, kad Vilniuje leidžiamoje lietuviš
koje Pravdoje Maskvai tarnaujantieji lietuviai šį kartą 
gana gerai išvertė suvėluotą Andropovo kalbą. Sekdami 
Maskvai ištikimą Jaruzelskį, jie net Kūrėją parašė di
džiąja raide. Tai, žinoma, jiems nieko nekainuoja ir 
nieko nereiškia, bet iki šio meto, kaip Kūrėjas, taip ir 
pats Dievas, buvo rašomi iš mažosios. Ar rusai ir vėl grįš 
prie šių dviejų žodžių mažosios raidės, kai Lenkija taps 
nepriklausoma, šiandien sunku pasakyti, bet kol Bava
rijos premjeras F. Strauss prižadėjo važiuoti į Rytų Vo
kietiją ir derėtis su Eriku Hoeneckeriu, tai bus didžioji.

Necituosime Andropovo tvirtinimų, neatitinkančių 
tikrovei, o tik paminėsime bent vieną, kurį jis tvirtino ko
munistų partijos Centro komiteto nariams, norėdamas, 
kad jie šiuos faktus pasakotų ne tiktai Sovietų Sąjungos,

bet ir kitų kraštų komunistams. Štai Andropovo tvir
tinimas:

“Augant ekonomikai, susidaro vis naujos gali
mybės pakelti darbo žmonių gyvenimo lygį ir ten
kinti jų dvasinius poreikius. Darbininkų ir tarnau
tojų realiosios pajamos Tarybų valdžios metais pa
didėjo 10 kartų, o valstiečių — 14 kartų”.

(Tiesa, 1983 m. liepos 21 d.)
Kad kuris kitas partijos agitatorius tvirtintų tokį 

dalyką, tai galima nusispiauti ir nekreipti dėmesio, bet 
kad Andropovas skelbia jam agitatoriaus paruoštą tvir
tinimą, kada jisi žino, jog tai yra melas, tai Andropovas 
labai žemai save pastato.

Kaip jis gali tvirtinti, kad šiandien darbininkai 
gauna 10 kartų daugiau pajamų, negu gaudavo prieš
revoliuciniais laikais, kada kiekvienas vyresnio amžiaus 
rusas žino, jog caro laikais darbininkai daugiau uždirb
davo, augindavo savo šeimas, turėdavo savo butus, netu
rėdavo dėl maisto ilgiausias valandas stovėti krautuvių
eilėse ir laukti nevėtytų grūdų žalios duonos porcijos. 
Carų laikais moterys mūrininkams plytų nenešė dides
nių namų statybai ir gatvių nevalė.

Kaip galima tvirtinti, kad Rusijos valstiečiai dabar
tiniu metu gauna iš Sovietų valdžios 14 k. daugiau paja
mų, negu anksčiau gaudavo, kada visi žinome, jog komu
nistų vyriausybė ne tik iš ukrainiečių, bet ir iš visų Ru
sijos ūkininkų, atėmė žemę, gyvulius, padargus, įsteigė 
kolchozus, sovchozus, o dabar kasmet konfiskuoja visą 
derlių ir išveža Sovietų kariams ir valdžios atstovams 
Maskvoje maitinti.

Mums nereikia kalbėti apie Ukrainoje pravestą že
mės suvalstybinimą ir labai žiaurias priemones ūkinin
kams suvaryti į valstybinius dvarus. Didesniais mokes
čiais apkraudavo mažažemius ūkininkus, nenorėjusius 
eiti į sovchozus, negu stambius ūkininkus. Drąsiau pasi
priešinusius ūkininkus šaudė vietoje, kitus varė prievar
toj darbams. į Sibiro valdžios dvarus. Lietuvoje likusieji 
ūkininkai, privalėjo' paskubomis nuplauti javus, -iškulti 
juos ir išvežti į Rusijos gilunią. -/ ‘ .. L

Lietuvos ^ūkininkams kito kelio neliko, kaip varpaūti. 
Su kašelėmis ir pasikabintais maišeliais eidavo- per ru
gienas ir rinkdavo nukritusias varpas. Tos varpos būdavo 
vienintelis maistas, kuriuo valstiečiai galėdavo maitintis 
ir maitinti augančias šeimas.

Ant Kuršių marių
is-mų. Jaruzelskis įsakė tuojau Į skirti šiuos du projektus.LENKŲ KALINIAI 

VAŽIUOJA NAMOVARŠUVA, Lenkija. — Jaru- zelskio vyriausybė nuo antradienio pradėjo leisti iš kalėjimų politinius kalinius. Vyriausybė yra pasiryžusi paleisti iš kalėjimų visus politkalinius. Pirma išeis tie, kurie užpildys valdžios paruoštus lakštus ir pasižadės daugiau nekovoti už tuos idealus, dėl kurių buvo patekę į kalėjimų. Paleis ir tuos, kurie atsisakys pasirašyti pasižadėjimų. Neramumų metu tie bus pirmieji surinkti ir vėl padėti j kalėjimų. ';Vaidžia >buvp pasiūlusi seimui , padaryti u kelias prakaitas * bau- 'džtamajame statute. Už nusikaL timą, anksčiau baudžiamą trim mėnesiais, dabar siūlė bausti 3 metais kalėjimo. Bet įsimaišė katalikiškos bažnyčios vadovybė ir pareikalavo atskirti baudžiamąjį kodeksą nuo kitų įstaty-
Iš ūkininkų okupantas atėmė ir sodus. Obuolys skai

tėsi valstybės nuosavybe. Ūkininkas būdavo varomas 
nukritusių obuolių rinkti, kad okupantas galėtų, išvežti 
juos į artimiausias kareivines. Pastatytas sargas turėjo 
teisę vietoje nušauti ūkininką už obuolio suvalgymą, nes 
tai buvęs “valstybinis turtas”. Paties ūkininko sodinta 
obelis, jo auginta ir prižiūrėta, galėjo būti jo mirties 
priežastimi, jeigu jis drįsdavo nukritusį obuolį kąsti.

Lietuvos valstiečiai, net mažažemiai ir bežemiai, ne
tekę žemių, javų, padargų, gyvulių, būdavo baudžiami 
už bulvių, varpų, obuolių pakėlimą nuo žemės, o Andro
povas drįsta tvirtinti, kad valstiečiai gauna 14% dau
giau iš įvairių fondų, negu jie gaudavo ankstyvesniais 
laikais. Kada tie “ankstyvesnieji laikai” buvo, Andropo
vas net komunistų partijos plenumui nepasakė.

Prieš 1914 metus Rusijos, Ukrainos ir Lietuvos ūki
ninkai pagamindavo pakankamai maisto visiems Rusijos, 
Ukrainos ir Lietuvos gyventojams, šiandien, 60-čiai metų 
praėjus po Andropovo vadinamos “socialistinės revoliu- • 
cijos”, ne tiktai pačioje Rusijoje, bet ir visoje Sovietų 
Sąjungoje trūksta duonos. Sovietų valdžia, anksčiau

IR VĖL CO ALINGOJE 
DREBĖJO ŽEMĖCOALINGA, Calif. — Praeito pirmadienio vakare įvairiose

APVOGĖ MIRŠTANTĮ
NUO ŠIRDIES SMŪGIO

CHARLESTON, W. Va. — Pirmadienio vakare, karščiui dar tebekankinant šio miesto gyventojus, širdies smūgis ištiko 63 metų ligoninės tarnautojųCoalingos vietose ir vėl sudrėbė- Henry F. Barnett.^Jis neteko jo žemė.Aiškiai matyti, kad Žemė dar nėra nusistovėjusi, jeigu jau trečių kartų pleišėja Coalingos didesnieji namai, plyšta plentai ir trūksta vandens ir natūralių dujų vamzdžiai. ,Didžiausias drebėjimas buvo jaučiamas -miesto centre, kur tebestovi pačios didžiausios krautuvės. Ypač didelis drebėįi-, ė _ - ’ < - • . n i • * L ’

sąmonės ir sudribo Davis parke.Tuojau prie nukritusio pribė- 1 go moteris ir bandė karščio kankinamam žmogui padėti. Čia pat atsirado du studentai, kurie parodė moteriškei, kaip reikia atgaivinti nelaimės ištiktų žmogų. ;Tiętuojau pradėjo atsegti visas jo sagas. _Moteriškei pavertus ant m_u-
Matyt, -kad prekėmis apkrautos- lentynos labiausiai .nukentėjo," nes tūkstančiai įvairiausių prekių nuo lentynų ritosi ant grindų. Pardavėjams reikėjo pasitempti, kol sudėstė nuo lentynų nukritusias prekes.

.deniai' parodė rnoteriškei, kaip reikia daryti dirbtiną/;£Vėpa viniai o jieiškfiaustė kišer nęs, išėipė visus turimus pinigus,. ir pabėgo. . .Moteris nepajėgė ligonio at- gaivinti, bet ji visą įvykį papasakojo dviem policininkams.
Chruščiovas, Brežnevas, o dabar ir Andropovas privalo 
duoninius javus pirkti ne tik Amerikoje, Australijoje; bet 
ir Argentinos generolų nugyventame krašte ru.sai perką 
javus, kad galėtų maitinti- Sovietų karo jėgas ir policiją 
ne tik pačioje Rusijoje, bet ir Afganistane, Pabaltijo 
kraštuose, Bulgarijoje ir kitur.

Praktiškus klausimus Andropovas geriau sprendžia, 
negu bandymais teoretiniu atveju komunistinei sistemai 
pateisinti. Pradėjęs kalbėti apie tikrąsias ir tariamąsias 
žmogaus teises, jis įsivelia į didesnę maišalienę, negu 
tvirtinimu, kad valstiečiai dabar gauna. 14 kartų daugiau 
pajamų, negu jie “gaudavo anksčiau”.

Kaip jis prieš kelis metus buvo įpareigojęs Aliujevą 
šaudyti tuos Azerbeizano komunistus, kurie vogė per 
akis ,bet valdžiai rašė pranešimus apie statomas mokyk
las, taip jis dabar turėtų sušaudyti tą komunistų pro
pagandistą, kuris jam pakišo “statistinę žinią”, jog dabar 
darbininkai gauna 10 kartų daugiau pajamų, negu gau
davo anksčiau, o valstiečiai gauna net 14 kartų daugiau. 
Jis apgavo Andropovą.

SEKRETORIUS NELEIDŽIA
MĖTYTI DOLERIŲ 'WASHINGTON; D.C. — Sekretorius Caspar Weinberger atleido iš pareigą laivyno pareigūną, kuris mokėjo po $110 už . elektroninį klapanelį, kurį kraš- ■o rinkoje galima buyer nupirk Ii tik už 4 centus:Tokio paties" likimo susilaukė . ir plaktukų pirkėjas. Laivynui reikalingi įvairios formos, įvairaus dydžio ir įvairaus sunkumo plaktukai. Sekretorius išaiškino; kad intendentas, pirkdamas laivynui plaktukus, mokėdavo už plaktuką po $435.Sekretorius Weinberger paskelbė, kad visa medžiagoms pirkti sistema yra netvarkinga. Jis įsakė specialistams reikalą iš pagrindų ištirti ir nustatyti taisykles reikalingiems įrankiams pirkti.

J. PUŠĖNASSUSITIKIMAS MONTANOJ
(ROMANAS)

I
Kalne šviečia didelis langas, šalia dunkso 

bažnyčios siluetas. Gerokai pažengęs vakaras.
— Tai čia toji klebonija ir taip aukštai ant 

kalno. Štai kur jis apsigyvenęs, — mąsto Kelei
vis, sunkiai kopdamas aukštyn.

Jis pasiekia mažutę bažnytėlę su smailiu 
bokštu, pasibaigiančiu baltu, silpnai lempos ap
šviestu kryžiumi. Klebonijoje šviesu.

— Gal jis svečių turi, gal dabar dar neiti, 
geriau kitą kartą, — prabėga mintis, bet jis pa
mažu artėja prie durų.

— Jei rasiu svečių, tai nieko apie tai nekal
bėsiu. Paklausiu kelio, ar ką. Arba pasakysiu, 
prie progos užsukęs aplankysiu. Ne, geriau susi
tarsiu, kada ateiti, kai žmonių nebus. Būtinai 
dabar reikia pasikalbėti. Kaip būtų kvaila tokį 
kelią atvykus iš pat Kalifornijos ir be jokios pras
mės vėl sugrįžti, nieko nesužinojus, reikalo ne
atlikus.

Jis paspaudžia durų skambutį, širdis pagrei
tintai plaka ir įtemptas laukimas spaudžia kvapą. 
Netrukus prasiveria durys ir pasirodo pusamžė 
galva.

— Labas • ■’.karas. Manau neklystu, jūs esate 
lietuvis kunigas Giedra.

— Taip, jūs nesuklydote. Labai malonu, kad 

lietuvis mane aplanko. Tai pirmutinis atsitikimas. 
Prašom į vidų, būkite mano svečias, nors aš ne
žinau, ar mes kuomet nors matėmės.

— Taip, mes matėmės, tik jau gan seniai. Aš 
esu Juozas Švogždys, dabar gyvenu Kalifornijoje.

— Taip, taip, turbūt matėmės.
— Miestelis mažas ir jūs čia taip aukštai 

Bijojau važiuoti į tokį statų kalną ir dar gi ne
aiškiu keliu. Buvo nelengva kopti pėsčiam.

— Kažkada čia buvo nemažas miestelis. Sako 
buvę daug saliūnų, bankų. Tuomet tuose kalnuo
se kasė anglį ir angliakasiai Įkūrė šį miestelį. Čia 
bemaž nėra lygios vietos, todėl pastatė bažnyčią 
ant kalno. Paskui anglies pareikalavimas pasi
baigė, kasyklos užsidarė ir darbininkai išsikėlė. 
Liko nedaug namų, iš viso apie du šimtu gy
ventojų.

— Jūs, klebone, turbūt nelabai užimtas, pa
rapijiečių nedaug.

— Turiu, be šios, dar dvi bažnytėles. Ten 
reikia kiekvieną šventadienį nuvykti, ir tą dieną 
būna darbo užtenkamai. Žiemos metu pasitaiko 
daug sniego, važiavimas tuomet yra vargingas ir 
su pavojais. Kartą ant leduoto kelio nuslydau 
į šalį. Gerai, kad ne Į skardžio, bet Į kalno pusę. 
Griovys toje vietoje buvo negilus, bet vistiek teko 
ieškoti pagalbos. Tačiau, jei būčiau nuslydęs'į 
priešingą kelio kraštą, tai gal ir kaulus būtų buvę 
sunku besurinkti. Jūs kai kopėte Į kalną, gal pa
stebėjote, kokia aukšta yra pakrantė prie pat 
klebonijos garažo. Kartą, vasaros metu, naktį, 

grįždamas pajutau, kad mano automobilis virsta 
nuo kelio į pačią giliausią vietą. Laimingu būdu 
apačia atsigulė ant kelio kranto, automobilis pa
kibo visais keturiais ratais ore ir taip pasiliko 
kabėti iki pagalbos prisišaukiau. Visaip pasilai
ko. Bet pripratau ir gyvenu vienas ant kalno, kaip 
Lietuvos varna medžio viršūnėje.

— Idiliška, bet ar neslegia vienuma?
— Kur čia neslėgs? Užsiimu literatūra, ką 

nors studijuoju, rašau, savo pareigoms ruošiuos, 
dieną ką nors apie namus patvarkau, taip ir bėga 
laikas.

— Klebone, aš labai jus atjaučiu. Ir aš esu 
vienišas, Lietuvoje neapsivedžiau, paskui karas, 
pasitraukimas iš tėvynės, gyvenimas svetur. Taip 
ir nusitraukė, o dabar jau vėlu apie vedybas gal
voti. Ir gyvenimo pabaiga, atrodo, ne už kalnų.

— Pabaiga, žinoma, ateis, bet kaip ji toli, 
negalima žinoti. Jums dar reikėtų gerokai pagy
venti, dar ir vesti suspėtumėte. Kol gyvename, 
gyvenkime, kai ateis gyvenimo pabaiga — mir
sime. Nieko čia naujo tame. Ar ne tiesa?

— Taip, tai teisinga, tačiau mirtis kažkaip 
baugina, lyg jaučiu ją nebetoli esant?, širdį vis 
kažkaip spaudžia, gal tai kokia liga, o gal praeitis.

— Pergyvenimų visi turime, bet užmirštis 
yra geriausias gydytojas. ?Ka$ jąti praėji .4- pra
ėjo, ir gera ir bloga praėjo. ‘NeveTta apie praeitį 
daug mąstyti, vistiek joje nieko nepataisysime. 
Geriau gyvenkime šią dieną, kurkime savo atritį. 
Ret aš perdaug kalbu, kaip tikras klebonas, ge

riau aš vakarienę pasirūpinsiu. Tikiuosi pasilik
site pas mane ben šiai nakčiai.

— Ačiū labai, nenorėčiau jums sudaryti ne
patogumo.

(Bus daugiau)

LEVAS TOLSTOJUSŠTAI KUR YRA TIKROJI MEILĖ
(Tęsinys)

Keistai, bet labai maloniai tie mistiški regėji
mai nuteikė Martyną. Persižegnojo Martynas, 
užsidėjo akinius ir tęsė Evangelijos skaitymą. 
Atidengtoje knygos vietoje buvo parašyta:

“... nes aš buvau išalkęs ir jūs mane paval
gydinote; buvau ištroškęs ir jūs mane pagir
dėte; buvau pakeleivis ir jūs mane į namus pri
ėmėte; buvau nuogas ir jūs mane pridengėte...”

Tame pačiame puslapyje, kiek žemiau, susi
jaudinęs Martynas skaitė toliau:

‘... iš tikrųjų sakau jums — kiek kartų jūs 
tai padarėte vienam šitų mano mažiausiųjų bro
lių — man padarėte..

Suprato tada Martynas, jog tariamas jo sap- 
nąs jo neapvylė, nes iš tikrųjų šiomis dienomis 
jį aplankė' gerasis Kristus,' kuri jis prideramai 
priėmė.

(Pabaiga)
» ■"* 1 ■" •
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LAIMINGAS TĖVASDR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WaetchMter Community klinika* 
Medicinos direktorių*

1936 S. Manhaim RcL, Westchester, 111. 
VALANDOS: 3—6 darbo dienomis

VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
virseliaL Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu;
Naujienos, 1739 S. Halsteo St, Chicago, IL 606(^ 

MIMIIIIIIW

si?.$ būdas pradedant pusryčius mąsi jūsų galvojime. Geriausias būdas pradedant išgerti bent pusę stiklo vaisių, bei daržovių sunkos.

TeL: 562-2727 arba 562-2728

Service 855-4506, Pe»e 06053

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

SPECIALYBt: AKIŲ LIGOS 

W07 W«st lOted StrMt 

Valandot pagal Huitarimą.

OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2611 W. 71rt St Tai. 737-5149 

Tikrins akis, Pritaiko s Irinina 

ir “contact leoaei”.

‘“Moterys 'tarsi pinigai”, tvirtina kenijietis Aksantas i Akukas Ogvela, — “jų niekada į nepakanka”. 61-erių metų Og- Į vela turi 40 žmonų, kurios jam | pagimdė 200 vaikų. Tačiau Og- * vela vėl dairosi naujos žmonos ir taupo pinigus nuotakai išpirkti. Žmonų išlaikymas Ogve- lai nė kiek nekainuoja — jos savarankiškai tvarkosi, triūsda- mos laukuose arba prekiauda- mos; be to, dar rūpinasi vaikų auklėjimu.Tėvas didžiuojasi savo vai-1 kais: 1 sūnus studijuoja Nairo- Į bio universitete, 31 vaikas baigė i vidurinę mokyklą, daugiau kaip šimtinė lanko pradinę mokyklą. Ogvela visai neįsižeidžia, jeigu j kas drįsta suabejoti: nejaugi jis iš tikrųjų esąs visų dviejų šimtų vaikų tėvas. Svarbiausia, tvirtina Ogvela, kad žmonos pripažįsta savo vaikų tėvu. (E. L.)

APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS
tg. *. ūmumui HiiMiibH 
"Saa-- uifiiniHli HįijbiHlir !uni

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykaiPlaunant vilnonius audi- ar megztukus, naudoti tik

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSL1S IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

** Vaiandna: aatnd. 1—4 popiet,

Otite trttiHn—; 776-2886,

■ Prostatos, inkstų ir šlapume 
i taką chirurgija.

D025" CENTRAL AVĖ.
St Petersburg, Fla. 337JJ 

Tet (8132 321-420$

*

PERK RAUS TYMAI

Leidimai — Pilna apdratedt
ŽEMA KAINA

Priimam Master Chtr^ 
ir VISA korteles.

R. iERŠNAS. TeL 925-W63

Apdrausta* perkraustytus
ii Ivairly

ANTANAS VILIMAS
Tek 376-1882 arte 3764996

RADIJO 4EIMO6 VALANDOS

fleiUdieniaū ir

Stotiee WOPA - 1490 AM 
tranaliuojamM ii mū*v etud^eT 

Marquotto Parte

Vedėj* — Aldone Deukut 
Telefu 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL 60629

ATEINANČIAIS METAIS 
RINKS PARLAMENTĄ

1

MANILA. — Filipinų prezi-dentas Ferdinand Marcos pakartotinai skelbė, kad ateinančiais metais tikrai įvyks laisvi parlamento rinkimai. Prezidentas Marcos tvirtino, kad ateinančiais metais opozicijos partijos turės teisę dalyvauti rinkimuose. Daugiausia balsų gavusieji bus parlamento nariai.Sudaryta vieninga tautinė demokratų organizacija, reikalaujanti tvarkingai ir pavyzdingai suorganizuoti parlamento rinkiminę tvarką. Jie tikisi, kad pasibaigs tarpusavio žudynės.— Paryžiuje esančios Ekonominio bendradarbiavimo ir vystymosi organizacijos apskaičiavimu, iš 24 pirmauj ančių pasaulyj e pramoninių valstybių, Vakarų Vokietija ir Didžioji Britanija šiuo metu daro geriausią progresą krašto gerovės kėlime. Birželio mėn. infliacija D. Britanijoje krito iki 3.7 proc.

"Lietuvos Aidai”
KAZt BRAZDŽIONYTS

Kaadien nuo pirmadienio Dd penk
tadienio 8:30 vaL vakaro- 

Vilna Lvdo« ii WCEV atotiaa. 
banga 1450 AM_

18 WITS etotiee, 1110 AM

2646 W. 71*t Street

tu permalti mašinėle, įdedant truputį sviesto.V atgyti atšaldžius šaldytuve.• Vasaros karščių metu Raudonasis Kryžius pataria gerti daug skysčių: vandens, pieno, pasukų, vaisių sulčių ir kitokių. Druskos tabletes pataria naudoti tik lauke dirbantiems.
t

s Nusideginus, sviestas ar kitas tepalas tik pablogina jau padarytą žalą audiniams. Geriausia — šaltas vanduo arba ledas.• Išgertą šilto pieno stiklinė prieš miegįą’padeda gerai miegoti. Piene yra amino rūkščių, kurios veikia raminančiai.« Skaitymas prie menkos šviesos sukelia (akių iraumenų nuovargi, bet tai nėra apakimo priežastimi.
r m-t -^4^.• Tostas arba gruzdyta duona yra senovės romėnų pavadinimas. Jie buvo Įtikinę, kad pagruzdintą duoną sveika valgy-

SILKIŲ SVIESTAS0.5 silkės,100 g. sviesto,1 šviežias obuolys arba50 g. džiovintų obuolių,1 įiekelė pyrago,1 svogūnas,2 šaukštai aliejaus,Vs muskato riešuto,maltų pipirų, truputis cukraus.Išmirkytą silkę išdarinėti, odą nulupti, kaulus pašalinti ir kartu su svieste paspirgintu svogūnu, piene mirkytu pyragu ir šviežiais tarkuotais obuoliais pertrinti per sieteli. Vietoj šviežių obuolių galima imti virtus džiovintus obuolius. Tą masę sudėti į išsuktą sviestą, pridėti maltų pipirų (jei yra), tarkuoto muskato riešuto, cukraus, alyvos ir išsukti iki purumo. Tinka užkandžiams puošti ir sumuštiniams gaminti. Silkių sviestą galima pagaminti ir be priedų, kaip šprotų ar silkių sviestą.
Magdalena sulaitienė

EUDEIKIS
GAIDAS -DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 
TeL 927-1741 — 1742nius specialius preparatus arba tik sodą, ir plauti drugname vandenyje. Tokios pat temperatūros vandeniu reikia ir galutinai išplauti. Jokiu būdu nenaudoti šalto ar karšto vandens, nuo kurio vilna susitraukia. Vilnonės medžiagos negalima gręžti, bet reikia leisti vandeniui nuvarvėti bei išgaruoti.• Bet kuriuo sezono metu galima valgyti sveiką ir skanų kepenų paštetą. Geriausiai naudoti paukščių, veršiukų ar kiaulių kepenis. Pirmiausia reikia juos suraižyti ir užmerkti keletui valandų šaltame vandenyje ar piene, kad nustotų kartumo. Po to, nuplauti ir troškinti ant leng vos ugnies kartu su vieno trečdalio kepenų svorio supiausty- tais lašinukais bei prieskoniais: Į svogūnais, pipirais, lauro lapeliais. Vandens pilti nedaug, tik kad neprisviltų. Truputį ataušus, kepenis ir lašinukus du kar_ ti ir vaišindavo ja svečius, pa-

LIETUVOS KAIMO ŽMONIŲ 
PATARLĖS1. Genys margas, o svietas, dar niargesnis.2. Su Dievu negali bartis.3. Dar Dievo daržų neganiai.4. Kavojasi kaip kipšas nuoPerkūno. i5. šnypščia kaip žaltys'be ožkos pieno. j6. Aitvaras jo plaukus su-:žindo. i71 Nendrė svyruoja jiepu- į čiama.8. Palanga, tai svieto pabaiga.19. Diena nakčiai juokiasi. |10. Kuris gimė gudrus, tam ir . žąselė moka arti.11. Žodis galvos nepramuš.12. Geriau - žvirblys rankoje, kaip elnias girioje.Surinko Titnagas

3

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI• Kuomet niekas mums ne- gręsia, tai lengvai žaidžiame gy-Į venimu, bet kaip tik užeina pavojus, tai gyvybę giname kaip šykštuolis turtą.] mirkydami vyne.

I • Ruošiant tešlą pyragaičiams į patartina naudoti vidutinio di- I durno kiaušinius. Naudojant di- 
į delius (jumbo) kiaušinius tešla i susmenga. »•• Dieną pradėkite pusryčiais. Valgant paukštieną, jūsų kūnas Įgauna energijos ir koncentravi-

VANCE FUNERAL HOME
$

JEAN VANCE ir GEORGE SŪRINI

Aikštes automobiliams pastatyti

Nuo 1914 metų

n

H

i

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, IL 60632 

PHONE 254-4470

2657 W. 69th STREET 
Chicago, IL 60629 

Tel. 925-7400

Sąskaitos apdraustos 
iki $100,000.

8929 SO. HARLEM AVE. 
Bridgeview, IL 60455 

Tel. 598-9400

IIIMIDLANDFEDERALSAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION
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«
*

Read label and follow 
drreef tons.

» Visi dabar skundžiasi brangenybe ir niekas nežino kaip nuo jos ipsiginti.Mano supratimu reikia daryti taip, kaip seniau darydavo — ilgai derėtis krautuvėse.
1424 South 50th Avenue 

Cicero, UL 60650 
TeL: 652-5245

X Z

A

LRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:— Kremlius viešai pareiškė, kad Sovietų Sąjunga remia Čado sukilėlius. Sukilėlių lyderį G. Oueddie, Tsss pavalino “Tautinės vienybės laikinosios vyriausybės pirmininku ir Čado tautinio išlaisvinimo fronto lyderiu”.
i SERVE WITH PRIDE EN 
i THE NATIONAL GUARD LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue
Tel. — 523-3572

MIDLAND FEDERAL SAV
INGS aptarnauja taupymo ir 
namų paskolų reikalus visos 
mūsų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą pa
sitikėjimą. Mes norėtum bū
ti Jums naudingi ir ateityje.

SOME CHICAGO MOTOR CLVO TIPS OH

EXPRESSWAY DR/M//&

STEPONAS C. LACK ir SuNuS
LACKAWICZ

J Laidotuvių Direktoriai A

2424 West 69th Street Tel. RE 7-1213

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

VASAITIS-BUTKUS Į
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Chicago, lUinoa 60629 
Tekt 778-1274

For constipation relief tomorrow 
reach for EX-LAX tonight

Ex-Lax helps restore your system’s own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight. 
You’ll like the relief in the moming.
Chocolated or pills, Ex-Lax is 
"‘The Overnight Wonder!'

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003



A. TAMULYNAS kalba.

Pavėluota Lietuvos raštijos pradžia
Lietuvių taut.- ilgti neturėjo) juo-c glūdi lietuvių raštijos pra. 

savo rašto. Visus reikalus, Kaip 
susižinojimo ir kitus, atlikdavo 
gyvu žodžiu. Kitą tautos išmin
tį perduodavo pasakomis, dai
nomis, myslėmis, priežodžiais,

(Bus daugiau)

ma. irgi tik gyvu žodžiu. To lai- j 
ko visas žmonių patyrimas, ži
nojimas buvo ne knygoje sura
šytas, bet žmonių galvose “san
dėliuojamas” — išlaikomas. Lie
tuviai tuo laiku dar nei vardų, 
nei pavardžių neturėjo. Apie 
koki raštą, rųcks nežinojo ir jo 
nepasigedo, Jiems atrodė, kad 
taip ir turi būti. Kriviai, žyniui 
aiškino visokius pranašavimus 
tik žodžiu. Iš gamtos reiškinių 
ir kiti gauti patyrimai buvo per
duodami jaunajai kartai. Net 
ir valdovo įsakymai buvo per
duodami žodžiu. Taigi lietuviai 
savųjų tarpe tenkinosi be rašto.

Gyvenimas vietoje nestovi — 
keičiasi. Tauta negali būti be 
Santykių su kitomis. Jeigu lie
tuviai savitarpyje galėjo apsi
eiti be rašto, tai su kitomis tau
tomis santykiauti buvo būtinai 
Reikalingas raštas. Taigi paki
tęs gyvenimas vertė lietuvius 
ieškoti priemonių (tik žinoma 
pežodinių), kurios padėtų palai
kyti santykius su kitomis tau
tomis, o santykių palaikymui ir 
Susižinojimui tinkama priemo
nė — raštas.

Lietuviai savo rašto neturėjo 
ir raštingų žmonių nebuvo, tik 
kunigai bei vienuoliai buvo kiek 
pramokę rašto. Jię ėjo ir vals
tybės raštininkų pareigas. Raš
tus rašė to krašto kalba į kurį 

siunčiami: rytatos — baž- 
nyftfre slavų k., vakarų Europai 
— lotynų k. Šiandien mums sun
kiai suprantami, kad tuomet di
dikai ir net valdovai nemokėjo 
skaityti. Jų parašą atstodavo jų 
antspaudas. Tą antspaudą la
bai saugojo, o mirus valdovui, 
Ūntspaudą sunaikindavo.

Seniausieji lietuvių valstybi
niai raštai buvo rašomi svetimo
mis kalbomis (slavų, vokiečių,

džia ir vra svarbūs mūsų pra
eities kultūrai pažinti, ir jie pri
klauso lietuvių literatures ir 
kultūros istorijai.

Lietuvių rašytinė literatui a 
prasidėjo 16 a.: tai krikščiony
bės plitimo išdava. Tie raštai 
buvo religinio turinio: tai St. 
Rapalionio (1485—1545) ir Abr. 
Kulviečio (1510—1545) giesmių 
vertimai.

Lietuviai ėymiai pavėluotai pri 
ėmė krikščionybę, kada jau ki
tos tautos seniai buvo priėmu- 
sios ir kūrė savo raštiją. Su 
krikščionybe kartu plito ir raš
tas. Mūsų kaimynai vokiečiai 
priėmė krikščionybę VIII—IX, 
a., lenkai — X d. ir rusai — X a. 
pabaigoj, o Lietuva — tik XIV 
a. (buvo prievarta — krikština. 
ma).

Kodėl lietuviai taip vėlai 
priėmė krikščionybę?

Krikščionybė į Lietuvą veržė
si iš rytų ir vakaru. Iš vakarų 
krikščionybę nešė Vokiečių 
ordinas, iš rytų — provąslavų 
tikėjimas. Ordinas ne tiek rūpi
nosi Lietuvoje krikščionybės 
Įvedimu, kiek norėjo Lietuvą pa
verkti. Krikščionybė jiems bu- 
vergti. Krikščionybė jiems bu- 
nybės vardu išžudė prūsus,. Kar
du ir ugnimi nešamos krikščio
nybės lietuviai nepriėmė.;

Lietuviai, matvdami križiuo- 
čių klaidą, priešinosi visomis 
išgalėmis. Karas su kryžiuočiais 
neleido lietuviams rūpintis kul
tūros vertybių kūrimu, nes tu
rėjo visas jėgas eikvoti ginda
miesi nuo pavergėjų.

Dar tenka paminėti raštijai at
sirasti kliūtis, kad to meto Di
džiajai Lietuvos kunigaikštijai 
priklausė dideli žemės plotai, 
kuriuose gyveno gudai, ir rusai, 
ir jie turėjo savo raštą. Mat gu
dai anksčiau priėmę krikščiony
bę turėjo savo raštą ir mokan
čių rašyti, todėl jie, nesant lie
tuvių mokančių rašyti, buvo ku-

Ruošiama pramoga
I’ailseti ir p:*s:grc::eti gra.:.a 

gani a yra vasaros malonumas. 
Tokia vietovė yra netoli Chica
gos J.K. Čiurinskų sodyba, pato
gioj vietoj, prie gerų kelių. Jau
ki vieta pas linksminti ir susi
tikus pažįstamus plaleisti laiką. 
B. L. Bendruomenės, East Chi
cagos, Ind., skyriaus valdyba 
š.m. rugpiūčio mėn. 11 dieną 
ruošia gegužinę ir kviečia narius 
bei svečius atvykti į pasilinks
minimą.

Gegužinės pradžia 12 vai. 
Svečių bus iš Cicero, Marquette 
Parko, Brighton Parko ir kitų 
apylinkių.

Veiks virtuvė: bus dešrų su 
kopūstais, kugelio ir kitokių už
kandžių. Ištroškusius gaivins 
baras. Bus gausių fantų loterija; ( 
šokiams gros muzika.

Automobilių pastatymas ir 
įėjimas į gegužinę —- nemoka
mas. .Nepalankiam orui esant, bininkų šeimoms skirtas gyve- 

j namasis kvartalas, kuriame ga
lės apsigyventi puspenkto šim
to šeimų.

Statybą stabdo medžiagų pri
statymas, bet fabriką tikimasi 
paleisti ateinančių metų rude-

/

Mamai, Žam* — Parariami 
RIAL MTATl FOR iAUĮ

BUTŲ NUOMAVIMAS
* NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMAI

MmmL žemė — Pardavimai 
UAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
EH ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJTMAIS.

DĖL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS J: ’ ' '

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

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

Prie fabriko bus pastatytas 416 
vietų bendrabutis ir fabriko dar

— Ketvirtadienį aukso uncija 
kainavo $410.

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA ’ 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

5529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

gegužinė įvyks po stogu.
J. K. Čiurinskų'adresas: 11233 

W. 80th Court, St. John, Ind.
Korespondentas j

— Salvadoro kariai, gavę i 
naujus ginklus, supa įsibrovė
lius iš Xikaraguos.

— Turkų vyriausybė nesiren
gia daryti jokių nuolaidų Kip
ro saloje.

NESENSTANTI DUONAX 1
I

— Birženų klubo gegužinė ! Klaipėdos duonos kepykla pra 
įvyks liepos mėn. 31 d., sekma- dėjo kepti nesenstančią duoną, 
dienį, 12 vai., Vyčių salėje ir Ji sterilizuota, sudėta i herme- 
sodelyje, 47th ir Campbell gat- 1
vių kampas. Bus įvairaus lietu- i kartono dėžutes. Ji turėtų nepa- 
viško maisto'ir veiks baras. Do-> keisti savo savybių maždaug ke- 
vanų paskirstyme laimėsite bir- j- turis mėnesius.
žietiško alaus bačką ir daug r

tiškus polietileno maišelius ir

. Ta duona yra gaminama jū- 
įvaiiių vertingų dovanų. Gros rejvjams jr žvejams, kurie lig-
geras orkestras. Valdyba kviečia 
visus linksmai praleisti sekma
dienio popietę su biržėnais.

TRAKTORIŲ REMONTO 
FABRIKAS GARLIAVOJE

šiol kepdavo duoną laivuose. Da 
bar, išpakuotus duonos kepalė
lius, jie turės pašildyti keletą 
minučių aukštoje temperatūro
je ir ji bus šviežia.

— Izraelio vadovybė uždrau-

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

fotynų, graikų k.). Tie raštai, nigaikščio raštininkais, o jų kal
ba buvo kunigaikščio raštinės- iijonai rublių.

Šalia Garliavos traktorių va- Į
riklių remonto dirbtuvių, dabar j bet Kokias arabų demonstra- 
yra statomas stambus traktorįų ’ c^as vakariniame Jordano upės 
remonto fabrikas. Statybos są-4 krante.
matinė vertė beveik astuoni mi- ; 7 z

riors ir ne lietuvių kalba, bet — Richard Stone pareiškė, 
;kad jis Salvadore tikisi susitikti 
: su- Salvadoro opozicijos vadu 
; Guillermo Unigo.

— JAV karo laivas Siamo van
denyse paėmė 262 vietnamie
čius ir atvežė j Tailandą.

e Gyvenimas tai kanklės, ku
riomis gali skambinti kad ir di. 
džiausiąs nemokša.

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią

Chicagos lietuvių istorijų ......___.
(1869 — 1959 metai).

Minkšti viršeliai. Kaina $15.
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)'• giųstI čekį; —

r’ Naujienos, 1739 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608

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

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

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St.
TeL: 436-7878

BY OWNER — ST. THOMAS MORE 
------------------------- - Vic. 83rd & California

_ 1O , w. . , . • . . • | 3 bedroom brick bi-level. 1% ceramic
lo-tarn šimtmetyje airiai ir baths. Remodeled kitchen. Cathedral 

škotai užkasdavo sviesta i žeme wood beamed ceilings living-dining 
area. Cent. air. All appliances in
cluded. 2 car brick garages. Otier 
extras. S69,500.

Call 476-1590

ir laikydavo ten septynius metus 
dėl geresnio skonio.

Triaminic® Syrup 
Triaminicin® Tablets 

_ °r _ . 
Triaminic-12® tablets

For Allergy Relief 
that’s notning to 

sneeze at.
C I9S3 uk-rsey L^xmtories. Division of 
Sando:. Inc.. Ltncoin. Nebraska 6850L

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

NAMŲ PRIEŽIŪRAI
Valyti, skalbti ir bent kiek virti. Tris 
dienas: pageidaujama pirmadienį^ 
trečiadienį ir ketvirtadienį. Atidi pa
tikima, nerūkanti. 68th St. pietų 
Chicagoje, arti ežero.

Skambinti angliškai 324-0071

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžinlngaL 
KLAUDIJUS PUMPUTI! i 

4514 S. Talman Are. 
Tel. 927-3559

D Ė M E S I/O U 
62-48 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui sutomebllie 

Liability apdraudimas \
karas. Kreiptis: ?

A. LAURAITI! 1
4445 So. ASHLAND AVI. 4 

TeL 523-8775 į

Dengiame ir taisome v u u rį^ 
^u stogus. Už darbą garan

tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 

434-9655 ar 737-17E

Pardavimas b Taisymai 
1646 West C«tti Stmt 
Tai. REpoMIc 7-1941

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

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., Kečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas h 
lusirūpinimą-----------------------------------------

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais

Minkštais viršeliais, tik--------------------
Dr. A. J. Guasen — AUKŽTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

FMONPS Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik-
Gėlimą taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant SI persiuntimo išlaidom*.

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

\ Siuntiniai į LietWr^ 
ir kitus kraštus

P. NEDA$, 4059 Archer;Avenue,

Chicago, 111. 6063Z Tol. YA 7-59tft

- - . :

S8.00

82.08

ITW S*. XALSTKD ST, CHICAGO, ĮE

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

• T vi S 5 '

' BRONIO RAILOS
NUSIBASTYMAI

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

knygą išleido chicagos lietuvių 
LITERATŪROS DRAUGIJA

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

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

KAIP SUDAROMI
• TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Krano ŠULO 
paruošta — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga ru le gališkomis 
rormomi>.

Knyga su formomis gauna 
na Naujienų administracijoje

“LIUCIJA”
Miko Sileikio apsakymų knyga 

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

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

Ave.. Chicago. II. 60629.

KILLS 
FLEAS,TICKS!

Sergeants
SENTRY’S

& Tick Collar

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, TeL 254-7458 .
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybė* pra

šymai ir kitokie blankai ■ .i 
—i ■—

Homeowners Insurance
Good service/Good price

F. Zapolis, Agent . '■ 
3208y2 w. 95th st ;

Everg. Park, III. 
60642 - 424-8654

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

šeštai: nuo 9 vai. r. iki 12 vai d. 
b pagal susitarimą.

TeL 776-5162
1649 West «3rd Street

Chicago, UI 60629

ADVOKATU DRAUGIJA
V. BYLAITIS

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

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

4606 S. K»dzi« Ava. 
Chicago, IM. 60629

TeL: 778-8000
-----------------------------------  --------- ------------ iimhi _j -

•Apetitas auga bevalgant. ’
Rabelais PIRKITE JAV TAUPYMO dONUS

— Naujienos, Chicago, 8, DL Friday, July 29, 1983


