
Chicago, Ill. — Antradienis,

riorary oi Congress Gr. 
Periodical Division 
Washington, D. C. 20540

The Firjt and Greatest 
Lithuanian Daily in America

The Lithuanian Daily News 
by The Liihuanian Nevi PyHbhint Co^ la

1739 So. Halsted Street, Chicago, I1L 60608
HAymarket 1-6100

Over One Million Lithuanian 
In The United States

LIBIJA BOMBARDAVO CA FAYA LARGEA
ŽYMUS KLAIPĖDIŠKIS SVEČIAS 

IŠ AUSTRALIJOS
Kad nereikėtų spėlioti, kas pėdos krašto autonominės val

as žymus svečias, klaipėdiškis džios įstaigoje, jai pirmininkau-
i Australijos, būfų, pristatau jį 
kąitytojui pačioje š’o rašinio 
radžioje: Anskis Reisgys, sū- 
us klaipėdiškio lietuvio Marty- 
0 REISGIO, buvusio Klaipėdos 
rašto Direktorijos pirmininko 
1930 ir 1933 m.), nužudyto vo- 
įskų nacių Mauthausen’o kon- 
entracijos lageryje 1942 m. ;

Ąnskis Reisgys, kaip ir jo vy- 
dabar 
kalbu 
akty- 

Bend-. 
buvęs 

bendruomenės Sydney skyriaus 
iirniininku, net <ivi kadencijas; 
iustralijos Lietuvių Bendruo- 
nenėš krašto Tarybos atstovu 
i kartus, Sydney Lietuvių klubo 
Valdybos nariu buvo net 8 me
ns, dalyvauja Lietuvių Koope- 
•atyvo Taupomoje kasoje Syd- 
ley. skyriuje,; yra Australijos 
laetuvių Bendruomenės Krašto 
kontrolės komisijos pirminin- 
sas. - 1

Ryšium su neseniai Čikagoje 
praėjusiomis. Pasaulio Lietuvių 
Ąienomis; nebuvo aplenkta it 
nūsų Los Ąngeles-..?lietuviškoji 
iolonija, .kui’įojęį-gęįžtaiįt atgal 
Australi|Qn, viešėj^-.^ts^ralijoš 
įietuvjėi Į športininkai, b, ėbę tp, 
orbyj^iayo ir' nemažas; skąigjus 
ndi^saų- žiūronu ar paly<^ų 
Australijos lietuvių. ' <; ■. Ąi

Buvo 'ir tokių; kirrie čia to 
laiku viešėjo, nors buvd tik eiliš 
iriai, turistai AmerikojeĄ'nielęo 
bendro ..neturį su Pasaulio Lie
tuvių Dienomis-. Vienas tokių — 
Ąnskis Reisgys.

Anškią .ĮĄęisgio tėvas Marty
nas Reisgys, Klaipėdos krašto 
gubernatoriaus paskirtas Klaipė
dos krašto direktorijos (aukš
čiausio autonominės valdžios 
organo) pirmininku, ėmėsi dras
tiškų priemonių pažaboti Klai
pėdos krašto vokietinimą, atleis
damas iki tol Klaipėdoje ir kraš
te dirbusius Vokietijos pilie
čius: kunigus, mokytojus, teisė
jus, policininkus ir kitus auto
nominės valdžios valdininkus, 
apmokamus Lietuvos pinigais^ 
bet dirbančius prieš Lietuvos 
interesus. Tai buvo nepaprastai 
ne tik drąsus, bet ir drastiškas 
tauraus klaipėdiškio lietuvio už
mojis pažaboti Vokietijos re
miamą vokietininkų veiklą Klai
pėdos krašte, už ką jis susilau
kė visos IJetuvos pritarimo — 
mieste ir kaime.

Bet__ už tokį Lietuvai atsida-
vusio klaipėdiškio patrioto dar 
bą, tarnybą aukščiausioje Klai

ėšnysis brolis Martynas, 
iyvena Australijoje. čia 
pie Anskį Reisgį: labai 
ms Australijos Lietuvių 
uomenės veikloje; yra

i 
UZ.1VO ĮBiaiįįVJ^, jai .

jant, Martynas Reisgys ir visa : 
jo giminė labai skaudžiai nu- i 
kentėjo: vokiečiams okupavus 
Lietuvą, Martynas Reisgys, bu
vęs Direktorijos pirmininkas, 
buvo suimtas, tampomas po 
Klaipėdos, Tilžės, Karaliaučiaus ’ 
kalėjimus, perkeltas į Oranien
burg© koncentracijos lagerį, vė
liau į Mauthansen’o koncentra
cijos lagerį, kuriame ir žuvo, j

čia, Los Angeles, Anskis Reis-! 
gys, atvykęs su žmona iš Aust-j 
ralijos, buvo apsistojęs pas sa- j 
vo prietelį iš Vokietijoje lage- ’ 
riuose gyventų laikų----- Praną į
Pakalniški Santa Monikoje, ku-1 
ris juos globojo palydint į to
lesnę ir ilgą kelionę po Ameri
ką ir Kanadą. Reišgiai vėl stab
telėjo čia, grįždami į Australiją, 
dėl to, Prano Pakalniškio rūpes
čiu, ir man pasidarė proga su 
Anskiu Reisgiu susitikti ir il
giau išsikalbėti Jam pirmą kar
tą Los Angeles stabtelėjus, ne
turėjau progos susitikti, nes ti|o 
laiku, viešėjau 11avajuose. .

Dabar besikalbant paaiškėjo 
viena, gal nevisai maža, smulk-

i

ęivij 
beta

ūržnebuvi

< Sek-
riętormš Creprge Shultz, viene- 
riuš mYėttolpraleidęš Ą^Istybės 
departąmęnj[e, tikį kailį ateinan
tieji metai bus laimingesni ir 
našesni, šiais metais jis važinė
jo po pasaulį, tarėsi su atsakin
gais pareigūnais, aiškino Ameri
kos tikslus, o dabar jis jau ti
kisi iajmąjimų.

Sekretorius Shultz yra įsitiki
nęs, kad jis suprato prez. Rea
gano tikslus, o dabar nori pama
tyti, ar kitos valstybės taip pat 
pritars taikos, laisvos prekybos 
ir demokratijos planams. Jam 
atrodo, kad visos valstybės tu
rėtų šių tikslų siekti.

Sekr. Shultz . yra įsitikinęs, 
kad pramonė pamažu atgis, pre
kyba sustiprės ir prezidentas 
Reaganas dar kartą galės kan
didatuoti prezidento pareigoms. 
Shultz nori paruošti dirvą pre
zidento rinkimams.
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KALENDORfiLIS
Rugpjūčio 2: Alfonsas, Guo- 

da, Gamta, Labanoris, Varpūnė, 
Tautgaudas.

Saulė teka 5:45, leidžiasi 8:0S.
Mošė Arens pilniausiai pri
taria Washington© politikai 

Libane ir Art. Rytuose.
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Šri Lankos saloje (buv. Geilonas), esančioje pietiniame Indijos gale, jau 
trečią savaite eina kruvini susirėmimai. Jau žuvo 240 žmonių.
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AMERIKOS LĖKTUVNEŠIS ARTĖ< 
PRIE LIBIJOS PAKRAŠČIŲ

AMERIKOS PAREIGŪNAI REIKALAUJA, KAD LIBI.
NESIKIŠTŲ Į ČADO VIDAUS POLITIKĄ

t^Xmalaysia IRANAS ŽENGIA PIRMYN
MERAN FRONTE
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Ambasadorius Stone Kolumbijoje 
susitiko su įsibrovėlių vadu

PREZ. BETANCUR “SUVEDĖ MAIŠTININKŲ VADĄ 
RUBEN ZAMORA SU JAV AMBASADORIUM

BOGOTĄ, Kolumbija. — BelĄ 
Kolumbijos prė£ 

rūmuose sekina- 
ĄSfdftį'suvedė prez. Reagano spe
cialų atstovą Centro Amerikos 

. reikalams aptarti Richard Stone 
ir prieš Salvadoro vyriausybe 
sukilusių maištininkų vadą Ru
ben Zamora.

Salvadoro vyriausybė pareiš
kė, kad ji neturėsianti jokių rei
kalų su įsibrovėlių iš kitų vals
tybių atstovais. Salvadoro prezi
dentas atidėjo porai mėnesių 
rinkimus, bet nenori tartis su 
Kubos agentais ir Nikaraguos 
sandinistais, atvykusiais iš kitų 
kraštų ir bandančiais įsibrauti 
į Salvadorą siekiant nuversti da
bartinę santvarką.

Manoma, kad atstovas Stone 
tuojau vyks į Salvadorą ir in
formuos prezidentą apie maišti
ninkų reikalavimus.

Amb. Stone atskrido 
iš Kosta Rikos

Specialus ambasadorius Rich
ard Stone dvi dienas praleido 
Kosta Rikos sostinėje. Tuo tar
pu Kolumbijos prezidentas Be- 
lisario Betancur buvo nuskridęs 
j Salvadorą ir pasimatė su Gui
llermo Manuel .Inigo. Su juo su
sitarė ir surengė pasimatymą 
Kolumbijoje tarp R. Stone ir R. 
Zamora.

Kovotojų, vadas buvo Nikara
gvoj. Re:kėjo jam pranešti, kad 
jis skubėtų į Kolumbiją, tiesiai 
į prezidentūros rūmus.

Ambasadorius Stone po susiti
kimo tuojau išskrido į Kosta Ri
ką, o iš ten skris tiesiai į Salva
dorą. Jis pasitars su prezidentu 
ir kitais vyriausybės pareigū
nais. »

Amb. Stone atsisakė daryti 
bet kokius viešus pareiškimus 
apie pokalbį su Zamora. Infor
mavęs Salvadoro vyriausybę, jis 
skris į Washington ir infor
muos prezidentą Reaganą apie 
pokalbio turinį. ,

AMERIKIEČIAI NEPASITI
KĖJO KLAUS BARBIE

PARYŽIUS, Prancūzija.—Ame
rikiečiai, užėmę pietų Prancū
ziją, naudojosi Barbie turimo
mis žiniomis. Jis, būdamas slap
tos nacių policijos vadu, -turėjo 
savo agentą prancūzų komunis
tų partijoje. Tomis žiniomis 
amerikiečiai naudojosi, kai pran 
cūzų žvalgybos sistema buvo vi
sai apardyta.

Vieną kartą amerikiečiai pa
siuntė Klaus Barbie pavojingai 
misijai. Amerikiečiai nebuvo 
tikri, kad Barbie misiją atliks 
ir vėl grįš.

Kad būtų tikri, amerikiečiai 
pasiliko įkaitu mažytį jo sūne
lį. Jie norėjo būti tikri, kad jis 
grįžtų. Jis mylėjo savo sūnelį 
ir grįžo.

Prancūzijos laikraščiai pilni 
žinių apie Klaus Barbie. Ameri
kiečiai patvirtino, kad jis nežudė 
nė vieno suimtojo be viršininko 
įsakymo. Klaus Barbie ne įsa
kinėjo, bet vykdė Himmlerin 
įsakymus.

Jis ramiai gyveno Bolivijoje. 
Naujau išrinktas prezidentas 
įsakė jį, suimti, įdėti į lėktuvą ir 
išvežti į Paryžių. Dabar prancū
zai tardo ir ruošia teismą.

CHICAGO, III. — Ghicagos ap
skrities teisėjas dr. Antano But
kaus bylą prieš Reorganizuotą 
Lietuvių Bendruomenę atidėjo 
iki šio mėnesio 29 dienos.

Šiandien turėjo liudyti vienas 
Ijudminkas prieš Reorganizuo
tos L. B-nės pareigūnus, bet jau 
numirė. Jis buvo pervargęs ir 
negalėjo aiškiai ir suprantamai 
liudyti, i , ’

Lietuvių Bendruomenės advo
katai paprašė teisėją atidėti 
bylą. ,

Nežinome, ar dr. Antanas But
kus buvo teismo posėdyje. Jeigu 
jis būtų buvęs, tai jam buvo ge-

PACIFIC OCEAN

TEHERANAS, Iranas. — Ofi
cialus Irano kariuomenės pra
nešimas sako, jog Irano ginkluo
tos pajėgos, pralaužusios plyšį 
praeitą šeštadienį, stūmėsi pir
myn visą sekmadienį.

Iraniečiai dabar yra labai at
sargūs. Kelis kartus jie įlindo į 
Irakiečių paruoštą kryžminę ug
nį ir žuvo kovos lauke. Jie tada 
nepajėgė žengti pirmyn ir nepa
jėgė trauktis atgal.

Meran srities ruožas nedide
lis ir negilus, bet per dvi kovos 
dienas iraniečiai vis dėlto sunai
kino du Irako kariuomenės ba
talionus. Dalis irakiečių žuvo 
kovos metu, o antra dalis pajėgė 
pasitraukti.

(Iš Irako pirmadienį ateinan
tieji pranešimai sako, kad Irako 
kariai, įsileidę tris Irano batalio- 
nus, baiga juos naikintį naujo
se pozicijose. Iraniečiai negali 
žengti pirmyn, nepajėgia gauli 

•amunicijos ir trauktis atgal.)
I : . ----- —------ ::
KOMUNISTUOJANTI AFRIKA j 

•jKĘMėGI'STA ŽURNALISTŲ
• •-*.. . > .

ZIMBABVĖ. — šešios “fronto

DIDELĖS RIETENOS
ARMĖNŲ TARPE

PARYŽIUS, Prancūzija. —- 
Paskutrniais metais armėnų tar
pe eina didelės rietenos. Armė
nai labai nepatenkinti turkais, 
užėmusiais didelę Armėnijos te~|g 
ritorijos dalį ir išžudžiusiais di
doką armėnų skaičių, kurie<no-: 
rėjo siekti Armėnijai nepriklaū-. 
somybės. 1

Dabartinis annėnų. jaunimas linijos” valstybės neleis užsienio 
keršija turkams už armėnų iš-’koresixindcntams pranešinėti ži- 
žudymą ir teritorijos pagrobi-: nių Jš kitų valstybių. Prie šių 
mą. Ararato kalnas priklausė “fronto linijos' 
Armėnijai, o dabar jis priklau-' klauso Zimbabvė, Mozambikas, 
so Turkijai. Dalis Armėnijos pa 
tapo Sovietų Sąjungos dalimi
Josios centras yra Jerevane. Ar- tybiį'*įš>aro užsienio korespon- 
mėnai yra šaukiami Sovietų ka- deritą-, tai kitos “fronto linijos” 
riuomenėn, bet jie buvo atšaukti valstybės taip pat neleidžia tam 
iš Afganistano. ko respondent ui dirbti savo vals-

Išsprogdinimas turkų lėktuvo tybėse. Joks užsienio korespon- 
Orly aerodrome ir armėnų už-'dentas, būdamas Angoloj, nega- 
puolimas Lisabonoje sukėlė ne- lės- pranešinėti žinių apie Zam- 
pabaigiamus ginčus armėnų tar- biją.
pe. Tie ginčai suskaldys armėnų ■ šios “fronto linijos” valstybės 
jaunimą, nes jaunieji prieina iš- yra tiek pasipiktinusios užsienio 
vados, kad šie metodai nebus 
naudingi. ,

ŠRI LANKOJE RIAUŠIŲ
METU ŽUVO 240

COLOMBO. Sri Lanka (buv. 
Geilonas). — Praeitą savaitę vy
kusių riaušių metu žuvo 240 į 

'žmonių, bet visi žinojo, kad ži-. 
nios dar nesuplaukė iš visų salos 
vietų. Be to, savaitgalį riaušės 
nebuvo pasibaigusios.

Nustatyta, kad saloje praeitą 
savaitę 50,000 žmonių neteko, 
gyvenamųjų namų. Didžiausią 
žalą padarė ugnis. Kur ugnis pa
siekė, tai viską sulygino su že
me, nes ugniagesiai nedrįso ar
tėti prie degančių namų.

Savaitės pabaigoj prasidėjęs 
lietus bent kiek apramino riau- j 
šinlnkus. Neramumai prasidėjo 
salos Šiaurėje, kai įkaitę gyven
tojai puolė kareivius ir 13 jų 
užmušė, šių kareivių nužudy-į 
mas tiek supykdė karius, kad jie 
nesusivaldė.

ra proga nutraukti-bylą ir už
miršti visį reikalų. Matyt, kad 
teismo posėdyje jo nebuvo.

valstybių pri-

Zatnbija, Angola, Bolsvana ir 
Tanzanija. Jei viena iš šių vals-

WASHINGTON, D.G. - 
ves Čado prezidentas Gu 
Libijos karo jėgų paderi 
šių metų birželio 21 d. pa 
Faya-Largeau miestą, bet 
kariuomenės vadovybė p 
penktadieni, liepos 29 d.. i 
siėmė minėtą susisiekimo 
ra Čado šiaurėje.

Pirmadienio rytą Libijo 
lėktuvai pasiekė Faya-L- 
ir paleido keliolika bomb 
darydami nuostolių viete 
reivinėms ir primiesčiuo: 
veliantiems žmonėms.

Tvirtinama, kad prezi 
Reaganas įsakė Ameriko; 
tuvnešiui iš rytų Vidui 
jūros tuojau plaukti Libij 
kraštin. Kartu su lėktuvne 
kryptimi išplaukė ir keti 
ro laivai.

Libija vartojo Rusijos 
bos bombonešius ir gana 
nusileido. Paaiškėjo, kad 
prezidentas H, Havre net 
tinai reikalingų -šaudmer 
tis nuo Libijos aviacijos 
kų. Prezidentas Reaganas 
Įsakė paskirti Čadui reil 
šaudmenų pasieniui ir su 
mui g:nti.

Čadas buvo prancūzų 
ja. Prancūzai yra pasiry 
dėti čadui gintis nuo 
karo jėgų, bet dabartin 
men tu Prancūzija neturi 
reikalingų šaudmenų. M 
kad Amerikos transporte 
vai artimiausiu laiku p 
Čalo ginkluotoms pajėgo 
taniausius šaudmenis.

Prancūzija palaiko ry 
Čado prezidentu Havre. 1 
ja teikti jam pagalbą. Pr; 
padės gintis nuo Libijos i 
jimų.

daryti.
šios valstybės yra Įs 

s:os, kad žurnalistai jo 
kenkia.

korespondentais, kad juos visus 
išvarytų, jeigu pajėgtų tai pa

ti
o#- si

NIGERIA

SIERRA

Atlantic^

Pirmadienį Libijos bombonešiai bombardavo Pay 
Largeau miestą. Amerika siunčia karo medžiagą i
Vokietijos, kad Čadas išvytų Libijos įsibrovėlius.
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Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai 

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

ŽMONA - TREJOPOS ŠIRDIES 
SAUGOTOJA

Buvęs guvus vyras išeina dar
ban kaip visada, gerai besijaus
damas. Bepusryčiaujančiai jo 
žmonai telefonu pranešama, kad 
'jos vyras staiga mirė. Ji, pus
amžio sulaukus, liko našle. Taip 
atsitinka ne vienoje šeimoje. 
Nė priminti nereikia tokios šei
mos visokeriopas negeroves, ne
tekus maitintojo.

Todėl jokios pastangos nebus 
perdidelės, jei žmona imsis visų 
galimų priemonių apsaugoti nuo 
ankstyvos širdies atakos savo 

'yyro širdį, žinoma, išmintinga 
moteris saugos taip pat savo ir 
savo vaiko širdį nuo minėtos 
nelaimės.

■ Suprantama, reikia kiekvie
nai žmonai žinoti, kaip tokią ap- 
• saugą kuo sėkmingiausiai at
likti. Tą reikalą dabar čia ir ap
rašysime.

Žmona gali saugoti nuo perankstyvos ata
kos ne tik savo, bet ir vyro bei vaiko širdį. > 

(Mediciniška tiesa) 
širdimi per APSISAUGOJIMĄ 
nuo sklerozės. Reikia keisti nuo i 
mažens įsigijamus gyvenimo 
(valgio, gėrimo, veiklos) nesvei
kus įpročius sveikesniais. Tik 
tada susilauksime sveikai besi-1 
elgiančios mūsiškių kartos, ku
rios durys širdies giltinei bus ne 
tik stipriai užvertos, bet dar ir 
keliais raktais užrakintos. Su
prantama, tada tokios šeimos 
narių ašaros bus išdžiūvusios I 
nuo jų veidų. Tokio stovio visi ‘ 
pageidaujame .todėl ir švieski- 
mės širdies nuo ankstyvos atakos 
apsaugos reikale.

Moteriškė yra gerokai saugi 
nuo širdies atakos

Gyvenimo permainai atėjus, re
guloms paliovus, to hormono jos . 
kūnas gamina mažiau. Tada ir 
apsauga nuo širdies atakų su
menksta.

Mūsų gyvenime arterijų pri
skrebinąs moteriškėms nepasi- 
esiko taip anksti ir taip staiga 
kaip vyrams. Amerikiečio šir
dies arterijos yra nuo penkių iki 
dvidešimt kartų daugiau pri- 
-zrenia — Labiau .ir.-, greičiau 
ižs.kemAa, palyginus su' mo'te- 

rišk ų šnd.es arterijomis, vidu
jinio amžiaus sulaukus. .Vjte^k 
įas moteriškių^ skĮė^e^atlba- 
rumas sumažėja joms sulaukus 
rirš 6.) metų amžiaus, tada to- 
<io amžiaus moteriškės lygiai 
dažnai kaip ir čionykščiai vyrai 
susilaukia širdies atakų.

Įdomu kiekvienam bus žinoti, 
kodėl moteriškės jaunesniame 
amžiuje esti, palyginti, saugios 
nuo širdies atakų. Dabar sužino
ta, kad svarbiausias skydas, sau
gantis tokias moteriškes nuo šir- ‘ 
dies atakų, yra jų MOTERIS-

Nesveiki įpročiai — širdies 
pirmieji budeliai

Visai nežinodamos, todėl visai 
neapkaltinamos motinos pa
smerkia sayo. vaikus ankstyvai, 
širdies atakai, įpratindamos juos 
į nesveikus įpročius. Tada vai- į 
•kai jais seka, pagal juos gyve- ‘ 
na visą savo amžių. Tokie, su
augę. tapę tėvais ir vos šeimos 
susilaukus, keliauja į anapus 
širdies atakos pakirsti pačiame 
,$avo: amžiaus žalume. 
Ži Tokia nelaimė yra perdidelė 
kiekvienai šeimai. Todėl dabar
tinė motina turi perkirsti minė
tos nelaimės grandinę; ji turi 
pradėti tinkamai rūpintis savo
-vyro, savo vaiko ir savo pačios KIEJI hormonai (estrogenai).

Dar prisideda ir kili dalykai, 
kurie saugo moteriškes nuo šir
dies atakų. Tie kiti dalykai yra 
sekantieji. Moteriškės seka ma
das. .
moteriškės būtų liesos. Jos sten
giasi gyventi pagal tokią madą', 
mėgina nesustorėti, nenutukti. •

Moteriškės, atlikdamos namų 
ruošą, daug daugiau mankština
si, palyginti su vyrais, kurie sėdi 
už stalo įstaigose. Be to, mote- 

f*u Jriškės ,nors valgo tą patį valgį 
kaip ir jų vyrai, bet mažiau už 
juos valgo. Todėl ankstyvame 
.amžiuje moteriškių kraujo rie
bumas esti mažesnis už jų vyrų.

Aišku, ne visos moteriškės 
esti apsaugotos nuo sklerozės 
jauname ar vidutiniame amžiuj, 
nes tai pr klauso nuo kitų skle
rozės šauklių, kurių moteriškės 
neatsisako: rūkymo, cukraligės, 
pakelto kraujospūdžio — per- 
gausaus druskos vartojimo, ner- 
vinimosi... Tokie sklerozės 
šaukliai, sustojus reguloms, ima 
daug stipriau priskretinti širdies 
arterijas. ,

Trisdešimtmetėms arterioskle- 
rozės pavojaus padidėjimas

Kiek didesnis nutukimas padi
dina širdies arterijų priskretkno 
pavojų. Pusamžio sulaukusioms 
moteriškėms toks pavojus, tikrai 
atsiranda. Jonis ištekėjus, jos 
ima pamiršti rūpintis sava figū
ra: prideda daugiau svorio. Be;

metu. Jų apetitas yra geriausias 
valgymo sargas. Gerų valgymo 
Įproč.ų įsigijimas jauname am
žiuje yra laidas geros sveikatos 
vėlesniame amžiuje. ,

Reikia sekti, ar vaikas gauna 
pakankamai mankštos mokyklo
je, namuose ir apie namus. Jau
niems reikia duoti naudingo užė

Pieną lengva suraugint!
Jei pats sau nepadėsi, tai niekas tau nepadės. Daž

niausiai mėgstame duoti patarimus kitiems, bet patys 
dirbti nenorime. Karštyje rūgėtų pieną perkame. Aš pats 
pasidarau sūrį ir man lengvai pienas surūgsta. Aš srebiu 
rūgštų pieną ir valgau jį su salotomis. Aš niekuomet ne
pabaigiu rūgštaus pieno.

Aš visuomet rauginu pieną indėliuose nuo varškės. 
Naujam užraugimui į indėlį įdedu trejetą šaukštų rūgš
taus pieno. Užraugiu vakare, o iš ryto pienas jau pui
kiausiai surūgęs ir dedu į šaldytuvą.

Sūrį galima pagaminti vien iš rūgštaus pieno, bet 
jis bus trapus. Man geriau patinka maišyti rūgštų su 
saldžiu pienu. Į puodą pripilu du trečdaliu saldaus pieno, 
o paskiau įdedu pusę indėlio rūgštaus pieno, išmaišau ir 
įpilu porą puodukų vandens. Vanduo apsaugo puodo 
dugną nuo pieno svilimo.

Iš ryto užkaitus puodą šildymui, į atskirą puoduką 
pripilu saldaus pieno tiek, kad tilptų į tą puodą, kuriame 
yra rūgštus pienas; saldų pieną taip pat reikia pakaitinti. 
Rūgštų pieną taip pat reikia šildyti ant mažos ugnies, 
tuomet neprisvyla. Kuomet rūgštus pienas pradeda virsti 
į varškę, tuomet maišant pilti saldų pieną. Užgesinti ugnį 
ir duoti truputį atvėsti, paskiau supilti į sūrmaišį ir ko
kias penkias minutes duoti nusivarvėti.

Išrūgas susipylus į pusgaloninius stiklainius, vėliau, 
primaišius apelsinų sunkos, turėsi skanų atsigėrimą. Pa
dėjus sūrį ant sinko, uždėti plastikinį popierių, tuomet 
uždėti lenčiukę ir užslėgti galonu vandens. Po penkių 
valandų slėgimo, jau turite sūrį, išėmus iš sūrmaišio.

dėmimo nuo pat mažumės. Jo-Į Jei norite, galima iš abiejų pusių pabarstyti truputį drus-į t ( . . . . . v . ... Civili i mxivv. y v ■ , w w —

Jų mados reikalauja, kad j to, jos ima vnh savai seimai pie- k-u b{klu nereikia jauno žmo-ikos. Vėliau, kokią dieną palaikyti atvirą ant lėkštės ap- 
hntn Trvc ct^n-»’ thg n ri ra Oismia nmtalltf maisto. . . . . . — . • . . , w , , • ,i,us. priragauja perdaug maisto, 

ir dėl to joms svoris pakyla. 0, 
su pakilusiu svoriu, padidėja

Pagimdžiusi pirmą- kūdikį, 
motina ima daugiau valgyti.• 
0 kai vaikai paauga, ji mažiau’ 
dirba ir pradeda pamažu didinti: 
savų lašinių kiekį. Be to, čia pri
sideda moteriškės kova su ne- 
ipalpn omais, gyvenime pasitai
kančiais nusiminimais: ji ima 
daugiau valgyti, nelaimingų va
landų susilaukus.
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verčiant ir duoti jam truputį apdžiūtu Sūris labai skanus.
Kitas praktiškas patarimas. Nusiplikinus ranką, ar nu

sideginus prie puodo ar keptuvės, reikia tuojau griebti 
druskinę ir tą vietą apibarstyti druska. Druska ištrau
kia karštį ir ant odos nepasidaro pūslių. N

Žmogaus arterijos priskrenta
daug greičiau, kai žmogus laiko iškraipymo, pajutus skausmą, reikiA' masažuoti karštu 
savo kojas kūno palaikytojomis 
stačiam žmogui esant, ar įsiran- 
gius į automobilį. Reikia nuo 
mažumės įprasti į judėjimą, 
darbą, veiklą ir tokio įpročio.

pensininko

gaus pratinti .tinginiauti. Tai 
ologiausias reikalas, nedavimas 
vaikui pakankamai darbo nuc 
mažų dienų. Dabar amerikiečiai 
visi sėdi, o tik keli žaidžiam Tai 
baisi nesveikata.

Į nereikia pamesti, 
Moteriškei liguistas svorio pa- dienų sulaukus.

didėjimas atsiranda jai 30-40 
metų sulaukus. Vidutiniai imant, 
jos
vėliau už savus vyrus, 
toks pariebėjiinas esti mažiau 
pavojingas negu vyrams dėl tu
rimų moteriškų hormonų.

Rūkantieji vyrai padidina šir
dies atakos atėjimą nuo trijų iki 
šešių kartų. Ne kitaip yra ir su 
moteriškėmis: rūkymas ir joms 
artina širdies ataką. Dabar mo
teriškės daug daugiau rūko, pa-

Neįpratinkime vaikų į riebius į 
Po pietų ar vakarais!pariebėja dešimčia metų, valgius.

Joms" vaikas įpranta į motinų jiem?
teikiamus gyvuliniais .riebalais 
gausius valgius, Į saldžius gėri
mus, ledus, pyragaičius, bulvių 
skutenas, saldainius ir riebius 
kotletus (hamburgerius). Visi 
tėvai turėtų su vaikais gražiai 
išsikalbėti apie sveiko maisto 
naudų ir savu PAVYZDŽIU, o 
ne pamokslais, įpratinti vaikus

lyginus kaip jos rūkė prieš pus- Į i sveiką maistą, 
kapį metų. Tokios negerovės pa-» 
sekos pradės reikštis netrukus.

Moteriškė gali būti širdies 
saugotoja nuo sklerozės

Moteriškė (turėtų būti namų 
sargas nuo įvairiopų nesveikam. 
Ji gali prisidėti prie vyro ir vai
ko širdžių sveikatingumo, jei ji 
pajėgs elgtš kaip tikrai mote
riškei privalu. Visi šeimos na- r 
riai turėtų tikrintis savo sveika
tą pas gydytoją. Tame reikale 
daug gali patalkinti išmintinga 
moter s. Ji gali pirkti ir paruoš
ti maistą, turintį mažai choles
terolio, mažai riebalų. Tokio 
maisto nereikia perdaug suval
gyti. Gera žmona padeda vyrui 
pailsėti po darbo: ji jo nevar 
gina šeimyniniais menkniekiais. 
Ji skatina vyrą neužsisėdėti, 
daugiau judėti.

Gera motina rūpinasi vaiko 
širdies sveikata

Išmintinga motina saugo savo 
vaiko širdį nuo žmogų naikinan
čių ligų. Nesveikai besimaitinąs 
vaikas gauna arterijų sklerozę 
jau vaikystėje, net jaunuolio 
amžiaus sulaukęs. Tame laiko 
Įgyti valgyme įpročiai pasilieka 

, visam gyvenimui. Tada jie truk 
Jo žmogui būti sveikam.

Neišmintingos motinos per 
daug rūpinasi, ar vaikas pakan- 

į karnai daug suvalgo. Tokios mo
tinos prideda lėkštėn daug mais
to ir reikalauja, kad vaikas net 
išlaižytų lėkštę, nieko nepaliktų. 
Randasi ir tokių motinų, kurios 
paperka vaikui kadare {jk dau- 

i gteu valgytų. Taip vaikai esti 
atgrasinami nuo sveiko maisto. 
Jie tada geria koksus ir valgo 
niekus.

Augą vaikai kai kūtiuo laiku 
esti daugiau alkani, kaip kitu

Norint pirštų sąnarius apsaugoti n^pę'-reumatizmo,

vandeniu. Jei yra galimybių, tai padarytį^.^ęįį&-Martus 
per dieną, vėliau patepti ir: pamasažuoti kamparo-’ įalyva. 
Tas gydymas užtruks gal mėnesį ar daugiau, turė
site sveikus pirštus, tik reikia pareigą atlikti sąžiningai, 

r o ne taip, kaip pypkorius, kuris vieną dieną pasižada 
mesti rūkyti, o kitą dieną vėl rūko.

Antanas Marma

Turtingiausia ir šykšeiausia moteris

Yra tėvų, kurie savo vaikams 
nuo pat mažumės namuose lai
ko vaisių sultis. Tokie vaikai, 
nuėję į vaikams parengimus, tik 
tekių sulčių ir reikalauja. Jie 
visokių koksų, visokių birzgalų 
nė neragauja.

Tas pats darytina ir su mais
tu nuo pat mažumės. Įpratinus 
vaikus savu pavyzdžiu į morkų, 
jalotų ir kitų daržovių bei vai
sių naudojimą dideliais kie
čiais, vaikų sveikata esti užlai
koma geriausiame stovyje.

Taip pat savu pavyzdžiu, tik 
a motina ir toks pats tėvas ne
pratina vaikų tabaką rūkyti. 
Nežiūrint kaip vaikai bus ver
žiami rūkyti aplinkoje, tėvų pa
vyzdys namuose ir paaiškinimas 
naž:ems vaikams tabako žalos, 
galins vaiką neįprasti rūkyti. 
Tai bus didelė dovana savam 
zaikui nuo išmintingų 
lybėmis sveikų tėvų.

Išvada. Kaip motina 
luteiks vaikus dabar, 
sys kokia ateitis jų laukia po 
ketvirčio šimtmečio. Ne tik vai
kais reikia rūpintis, bet ir savas 
urd s tėvaJ turi atsakančiai puo
selėti dabar. Rytoj toks darbas 
tali būti jau pavėluotas. Pradė
kime visi daug stropiau rūpintis 
savų asmenybių su tvarkymu, tai 
pats svarbiausias žmogui dar
bas. Mat, su asmenybių tvarka, 
visos kitos naudingos žinios esti 
pasisavinamos. O be asmenybės 
tvarkos, nėra žmogui jokios 
naudos net iš geriausių patari- j 
mų, nes jis j<i nepajėgia-;savo 
gy venimo daliftii peyersli. <;|

Pasiskaityti: Dr. J. Stamler: 
Your Heart Has Nine Uves. The 
Benjamin Co. i

Hetty Green buvo viena tur- 
' tingiausių ir šykščiausių mote
rų Amerikoje. Iš tėvo paveldė
jusi 833,332 dolerius pinigais ir 
4 milijonus vertės kitokio turto 
r investacijų,. ji dar bandė su
klastotu dokumentu išgauti ir 
savo tetos palikimą.

Jai sekėsi operuoti New Yor
ko “Wall Street” pinigų rinkoje, 
kur ją vadino “Rinkos karalie
ne”, bet daug kas ją vadino ir 
paprasčiau “Ragana”. Apskritai 
imant, jos finansiniuose pasieki
muose nebuvo nieko ypatingo 
ar magiško. Jos šykštumas atli
ko svarbiausią vaidmenį.

Ji gyveno pigiausiuose pen
sionuose, dėvėjo senoviškus, iš
blukusius ir pigius drabužius, 
po didmiestį važinėjo sename 

1 fajetone.
Hetty neturėjo net savo ras 

tinės. Visus reikalus tvarkė ban
ke, sėdėdama ant grindų tarp pi
gių lagaminų ir medinių dėžių, 
kuriose ji laikė įvairius doku
mentus. Žinoma, bankas nekrei- 

• pė daug dėmesio į savo klientės 
ekscentrišKumą, nes jos eina-

mojoj sąskaitoj buvo daugiau 
ka;p du milijonai dolerių. 0 anų 
laikų doleris juk buvo riebesnis 
už dabartinį. ,

Ji buvo įsitikinusi ir dėl to vi
są laiką kankinosi, kad ją gali 
pagrobti New' Yorko gangste
riai. Ji keitė ir slėpė savo dienos 
rutinas; išsigalvodavo įvairiau
sių būdų apsisaugoti. Jai nedavė 
ramybės mintis, jog jos tėvas ir 
teta greičiausia mirė priešų nu
nuodyti.

Ir stebėtina, kad nežiūrint te
kio neapsakomo šykštumo, dau
guma jos draugų maloniai ją 
priimdavo, nors Hetty dažnai 
juos kritikuodavo dėl bereika
lingo išlaidumo.

1916 metais grafienė Leary, 
viena artimiausių Hettės drau
gių, už pinigų mėtymą gavo iš 
jos gerą pamokslą ir pabarimą. 
Grafienės tarnaitė, išgirdusi to
kią jos ponios kritiką, davė 
šiurkščią pastabą Hettei. Ir toks 
tarnaitės įžūlumas pribaigė tur
tuolę Hetty Green. ,H gavo prie
puolį ir mirė. Paliko 100 milijo
nų dolerių. (Iš Eur. Lietuvio)
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Kokia

. l r r į- , t
kaltinta už nepakankamą ateis-

, . x t tini darbą. Na, ir puola teisintis, 
sunk, nuota ka grižu. ir ia4ė(, jr kaltinti kilus, lr lė.

$ šitų,, taip vadinamų, mokyto- kallĮ p,.adinių „lok).klŲ
jų pasiląrimų. Jautiesi tarsi su
niurkytas, sulamdytas, lyg pur
vais aptaškytas. Į tave, į tavo 
sąžinę metė, yertė, pylė visokius 
nešvarumus, ra.ukĮėjo, grasino, 

, * 1 j___ .

moKė . Tu sėdėjai salėje, o iš 
scenos, iš tribūnos į tave vis lie- 
jpsi ir liejosi visokie, “išmintin
gi” žodžiai, paturimai, pamoky
mai, nurcdyinai, perspėjimai, 
“pasipiktinimai”, gąsdinimai... 
Sėdi čia, apačioje, toks menkas, 
bejėgis, silpnas, kvailas;.. Ir ką 
tu ’darytum, kaip gyventum, 
kaip Jiepražūium be šitų visų 
pamokymu, nurodymų ir peri 
apėjimų .* Todėl kiekvienais 
riietaisį' kiekviena proga, kiek- 
vjenamė pasitarime ir susirin
kime ant tavo galvos vis pilasi 
ir pilasi neišsenkantis žodžių 
srautas... -■ i-

Kiekvieną tavo darbelį, kiek
vieną tavo žingsnį, kiekvieną ta
vo žodį turi teisę tyrinėti, nagri
nėti, vertinti, girti ar peikti. Ta
ve, tavo mintis, tavo veiksmus 
turi teisę mėsinėti, visiems ro
dyti. Ir kuo kvailesni, kuo ab
surdiškesni, kuo mažiau pagrįs
ti tie kaltinimai ir reikalavimai, 
tubkategoriškiau jie pateikiami. į

Koks tu,-kvailas, mokj-tojau!
Ir kokie išmintingi, kokie tėį- 

sūfitie, kurie tave moko!
j Net ir tie tariami “įvertini

mai”, pagyrimai, visi tie tuščia- 
vidmiai liapsinimai J skirti tik 
tavo beteisiškumui ir bejėgišku
mui išryškinti.
į * * *

pTik;-, charakteris, gali ugdyti 
charakterį. Bet kokį charakterį 
ugdys -tie,; kurie patys neturi 
cbąraktęrio? Kurie pataikūniš
kai' kiekviena proga linkčioja 
prieš 1 viršininkus ir viršininkė
lius,.išplakti ,ir apspjaudyti veid
mainiškai mušasi į krūtinę, pri
sipažįsta būtas ir nebūtas kal
tes, nublapkiaosiai?* teisinasi' lž 
žada pasitaisyti, padaryti išva
das, pasistengti.. ą .

. Bailios, šiaudinės sieliūkštės, 
drebėdamos dėl rublio, linkčio
jau visas puses, taškosi seilėmis 
bęsįteisrndamos ir bekaltinda- 
nios kitus, arba puola, kaltina, 
kritikuoją-; -savo bendradarbius, 
pažįstamus, pašalinius,,,.
'Ar galės tokię bestuburiai' šliu

žai ugdyti tvirtus, tiesius, save 
gerbiančius žmones ?!

' Vis dėlto, kiek daug dvasinių 
barudžiaūninkų mūsų, mokytojų, 
eilėse, štai N .mokykla buvo pa-

mokytojai kalti, ir moterėlės 
kaltos, ir vietos klebonas gyven
ti neduoda. Paskum pasipylė 
pažadai apsvarstyti, pasitaisyti, 
pasistengti,' nenusileisti, neapsi
leisti. .. Koktu klausytis.

Šunuodegavimas
tumo...

“Siekimas” (grafika)Krazausxas.

; Sėdi ir mąstai: kas tu esi — 
mokytojas, pedagogas, jauno
sios ksrtos auklėtojas, jaunoj 
žmogaus formuotojas, kuriam į 
tėvai paveda savo vaikus, tauta 
pūtiki savo ateitį, ar menkas, ’ 
silpnas, apykvailis (šitaip visą 
Liką tau stengiasi įteigti aukš
čiau stovinčios t toliau matam Į 
čios organizacijos), bejėgis žmo- Į 
gelis, amatininkėlis, įrankis k:tų j 
rankose, su kuriuo ką nori, tą ’ 
daro?! Kas esi: savarankiška,] 
atsakingą darbą apsiėmusi as- J 
inenybė, ar bejėgis ir bailys bau- j 
džiauninkas, klusniai vykdąs 
svetimą valią ir svetimus nuro
dymus, be savo įsitikinimų, be 
savo principų, be žmogiškos sa-

, vigarbos? * * *
Ar mes tikime tuo, ką skelbia- , 

me? Kuo įtikinėjame vaikus, sa-1į”jETSTkeSlt 
vo mokinius? Ar tikime taip 
vadinama komunistine morale, 
kuri visur, kur tik įsigali, gyve
nimą paverčia-moraliniais griu
vėsiais?. Ar tikime socialine ly
gybe ir teisingumu, -kai milijo
nai žmonių įbaudžiauvinti kol
chozuose, uždaryti vergų sto
vyklose, ištremti už įsitikini-

smegenimis, kuriems net dukart ideologiją. Pats didžiausias kraš
to pavergimas įvyksta ne tada, 
kai svetima valstybė įveda savo

BRAZIL!ETe NIEKUS TAUŠKIA
I Eraz’lijeje gyvenusi nitkus apsiyyventi, tai privalo išva- 
I tauškia ap:e Ameriką. Turint 
galvoje dabartines I »i azTjos fi
nansines nuolaikas, kada raujai 
išrink-.as R o de Žaneho guber-

I na torius prrešk’, jeg valstijos 
• ižde j’s neradęs r.ė v it no cento, 

gal me patys prieiti t< .singą iš- 
v..d:i. Brazilžia visuometė tųrė 
jusi ekonommių sunkumų, bet 
tokių, kekių ji dabar turinti, 
n ekad neturėjo.

Tuo tarpu Filomena Petruše
vičienė, Brazilijoj turėjusi daug 
vargų, šiandien, kada ji sulaukė 
pens.jcs, pradėj. važinėti po pa
sauli ir buvo atvykusi į Ameri
ką, buvusi Chicagoje. Lietuvių . 
Tautinėse kapinėse, kur turi pa
laidotų savo giminių, o gal ir 
politinių vądų, pavažinėjo Chi
cagoje, pamačiusi ka p Ameri
kos lietuviai gyvena, ji dabar 
tvirtina, kad tokiame “Rojuje” 
ji nenorėtų gyventi.

Ji rašo:
“Kelionės pas Jungtinėse 

Valstijose gyvenančius gimines 
ir draugus nuotykiai prasidėjo 
dar Maskvoje. Nuvykau į JAV 
ambasadą gauti vizą. Užpil
džiau. visas anketas ir laukiau 
gerą pusdienį. Galų gale amba
sados tarnautojas išnešė pasą 
su viza ir pasiūlė... pasilikti 
Amerikoje gyventi”.

(Tiesa, 1983 m. birželio

džia vizų verčia laukti ne pus
dienius, bet savaites, mėnesius 
ir metui. Neseniai viso pasauliu 
spaudą apėjo žin:a apie Sovietų 
valdžios duotą išvažiavimo vizą 
Vašcenkų šeimai. Šios šeimos; 
nariai turėjo penkerius metus; 
pragyventi Amerikos ambasados 
Maskvoje rūsyje, kol galų gale 
Andropovas įsakė išleisti • visą.* 
Vaščenkų šeimą.į užsienį. ;

Sovietų vyriausybė turi pasta-’ 
.’•iusi specialią stiprią sargybą 
prie Amerikos ambasados. Prie' 
jos stovi keturi stiprūs vyrai, ku-i 
rie sustabdo ir apklausinė j aį 
kiekvieną, kuris nori įeiti į am-e 
basadą. Kiek toliau nuo ambasa-i 
dąs Sovietų valdžia laiko ištisą: 
būrį gerai nuaugus ų ir dar ge-1 
rįau ginkluotų policininkų. Jei-' 
gu tie keturi, apklausinėję no-i 
rinėius įžengti į ambasadą, ne-s- 
pajėgia sulaikyti ,tar mažiaus:as 
keturių policininkų ženklas iš-C 
šaukia būrį prie ambasados, ąt< 
važiuoja automobilis ir suvaldo 
norinčius įžengti į ambasadą? 
Labai dažnai nuo ambasados pa-t 
grobtieji rusai: savo šeimos ar 
artimųjų daugiau nebemato? 
Policija juos nuveža į KGB 
centrą, juos pradeda tardyti; 
klausinėti, kuriais sumetimą:? 
norėjo įžengti į ambasadą ir k<į 
norėjo. Pirmon eilėn visus ap-į 
kaltina šųipinėjimu. Jie>norėję 
įžengti; -kad ..’galėtų pranešti 
amerikiečiams žinių apie Soviė- 
tų apsaugos reikalus. Tokius ten 
pat policijoj nubaudžia ir išveža 
prievartos darbams.

Vašcenkų šeima kažkokiu ste
buklingu būdu paspruko pro So
vietų sargybinius ir įžengė į- 
•Arfterikos ambasadą. Jie tol 
nėjo iš ambasados, kol negavo 

(Nukelta į 5 psl.) ; . - i

žiuoti iš Amerikos, gauti nuola
tinę įvažiavimo vizą ir tadi 
tvarkyti savo reikalus. Ne vie
nas svetimtautis, norėdamas 
iapti Amerikos piliečiu, pirma 
turėdavo išvažiuoti, gauti nuo
latinę įvažiavimo vizą, o tiktai 
tada gauti Amerikos pilietybę,

Ta pati Petruševičienė toliau 
šitaip rašo:

“Pasiūlymas tiesiog pritren
kė. Esu užaugusi Brazilijoje 
ten praleidau daugiau kaip 30 
melų ir gerai pažįstu kapita
lizmo “rojų“. Nežinau, ar su
prato dip’omatas, kodėl atsisa
kiau. Nes tikriausiai ne pirmą 
kartą tai siūlo ir ne pirmąsyk 
gauna per nosį”. (Ten pat)
Tvirtiname, kad joks Ameri

kos diplomatas tokio dalyko Fi
lomenai Petruševičienei negalė
jo pasiūlyti, nes toks pasiūlymas 
yra priešingas veikiančioms tai
syklėms. Jeigu Petruševičienė 
būtų pasakiusi, kuris diploma
tas jai pasiūlė pasilikti Ameri
koje, jeigu būtų nurodžiusi jo 
vardą ir pavardę, tai tada gali
ma būtų ir jo nuomonę, išgirsti 
apie negalimą pasiūlymą, bet 
kai Petruševičienė to nepadarė/ 
tai josios tvirtinimas yra tuščias, 
ir pasigyrimas, kad ji tam dip
lomatui'davusi per nosį, yra tuš
čias josios pačios išmįslas.

Verta atkreipti dėmesį dar į 
vieną josios tvirtinimą, būtent: 
ji turėjusi pralaukti “gerą pus
dienį’’, kol gavusi Amerikos pra
važiavimo vizą. Būtų gera, kad 
ji būtų papasakojūsi,’kiek ji tu
rėjusi laukti, kol sovietinė pra-

. Ar mes, mokytojai, pagalvo- 
’ jame, ar susimąstome kokį vaid- kariuomenę ir palieka garnizo

nus, bet tuomet, kai iš tautos są
monės. išdildomas laisvės ir sa
varankiškumo (troškimas. Tikro
ji okupacija yra tada, kai oku-> 
puojama ne tik teritorija, bet 
žmonių širdys ir protai.

Militarinei krašto okupacijai 1 
įvykdyti rusai pasitelkė- stribus. 
Dvasinei okupacijai vykdyti nu
sisamdę mus, mokytojus. Mums, 
mokytojams, šiandien pavesta iš 
jaunosios kartos, iš vaikučių šir
džių rauti tai, ką jiems-įdiegė, 
tėvai, ką nuo amžių vertino ir. 
brangino visa tauta. Mes klus-i 
niai trypiame visas vertingiau
sias savo krašto tradicijas, ty4 
čiojamės "iš švenčiausių savo

menį šiandien vaidiname liki- 
minėje tautos kovoje, kokią at
sakomybę nešame prieš istori
ją? Visa tai, kas dabar pas mus 
vyksta, gali turėti lemiamos 
reikšmės visai mūsų tautos atei
čiai. Lietuviu tauta šiandien vra 
pastatyta prieš dilemą: būti armus; kai valstybiniai daibdaviai . pastatyta prieš dilemą: būti ar 

į nieką neatsižvelgdami gali, įnikti. Esame įmurkdyti į baisų 
tvarkyti visų dirbančiųjų darbą tautų lydymo katilą, kuriame 

plūduriuoja jau ne vienos tautos 
tik likučiai. Esame nuodijami 
baisiais moraliniais nuodais. 
Prievarta brukama svetima 
ideologija. Ir visiškai neturime 
teisės pasirinkti ne tik politinį | 
savarankiškumą, bet net pasi
priešinti moraliniam blogiui.

Tautoje yra jėgų, kurios prie
šinasi šiai slinkčiai į pažūtį. Tau
ta instinktyviai jaučia kas neša 
jai pražūtį'ir ginasi visais įma-. 
nomais' būdais. Tačiau šis pasi-j 
priešinimas yra daugiau gaiva-, 
liškas, tuo tarpu kai priešingos 
jėgos veikia planingai ir organi
zuotai. .Jų įrankiais yra visos 
oficialios institucijos, jų tarpe 
ir mokykla, šalia neutralaus 
tikslo — dėstymo, jai yra pa-

ir. atlyginimą, kai liaudies už- j 
dirbtus pinigus gali švaistyti kur J 
nori ir kaip nori, o pačius žmo- j 
neš paliktrskursti; kai tuo pačiu 
metu valdančioji klasė, komu- 

. rūstini ai, ^feo^alaĮ, ypąčf Jos vir
šūnė .skęsta pertekliuje’ir pra
bangoje? Ar tikime tarybine de
mokratija, žodžio, sąžinės ir ki
tomis “laisvėmis”^ kai patys net 
nekaltą kritinę pastabėlę bijo- 
mės garsiai pasakyti? 1

Jei netikime, tai kodėl meluo
jame sau. Jr, svarbiausia, taip 
vergiškai paklusniai stengiamės 
tilci ' įtikintitlios jaunus, patik
lius žmones, melu užteršti jų 
protus?

O jei tikime? Tada dai blo
giau: esame; jau dvasiniai ligo- 
nys, luošiai, su. perfiltruotais

Čia ponia F. Petruševičienė 
pliauškia niekus. Joks Amerikos 
ambasados tarnautojas nesiūlys 
pasilikti Amerikoję<*gaunant tik
tai pravažiavimo vizą. Kiekvie
nas konsulato tarnautojas, duo
damas pravažiavimo vizą, žino, 
kad ta viza leidžia tiktai prava
žiuoti. Jeigu kas, turėdamas tik 
pravažiavimo vizą, nori Ameri
koje pasilikti, tai jis'tupįs.tą vi
zą pratęsti. Jam pratęsia,.'jeigu 
yra būtinas reikalas. O jeigu kas 
Įvažiuoja į Ameriką pravažiavi
mo viza, o vėliau inori nuolat čia

bet svetimos imperijos ■valdo-
mokinių įsitikinimų., spjaudome vams. Ruošiame jiems _patiki-
į tautos praeitį, iki koktumo 
lankstomės prieš visokius mums, 
pakištus “didvyrius”, “išvaduo
tojus”, naujai sukurtus dievu-- 
kūš. Bijbmės atviriau pasakyt) 
savarankiškesnę mintį, o gyv^ 
nimo patirties ne turinčius vai
kus prisispyrę įtikinėjame, kad 
gyvename pačioje laisviausioje 
ir demokratiškiausioje ; šalyje. 
Į mūsų rankas atiduotus vaikus 

vesta įskiepyti mums svetimą ,mes ruošiame ne' savo tautai, <

Visi žinome, .kad SovietifvaĮ^
■ ■■ — ■ — irj

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

IBM m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet neaenrtą, Vlnai 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoi 
J. Raukflo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* Ir V 
Meilaus straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis k 
M. K. Čiurlionio. M. šileikio, V. Kašubo®, A. Rūkštdės ir JL Vank 
kūrybos poveikiais. 365 pu*L knyga kainuoja tik £3.

'• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tn 
ttnių šokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainą 
šventes bei jų Istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais dudmeniml# 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja |2.

'• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraJy 
tas Juose Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausa 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knygr 
nardnod*m* tik nž IT r»

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.
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Cosmos^ Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2b01 W. 69th St., Chisago, I1L 60629 ♦ TeL 925-2737

:’.V/ /V ALAN TIN AS ; '
įdomiai paradyta-studija apie Rytprūsius, remianti* Pakalnė* I 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Jdomū* kiekvienas 
DetuvfuL Leidinys ffiurtruotaa nuotraukom}*, pabaigoje duodami 
vitovardžiu pavadinlma'*fr jų vertiniai | vokiečių kalbą. Labs’ 
naudingoje 335 puaL knygoje yra Rytprūsių iamėlapia. Kaina W

> KA LAUKIS HM*, nlytojo* Petronėlė* Orintaftė* at*
mtnftnai tr minty* apie įameni* ir vietas neprfk. Lietuvoje Ir pb 
maišiais bolševikų okupacijom metais. Knyga turi 234 puslapiui 
bet kainuoja tik IX •

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupta* 
tas Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime Ir politikoje'; tik a* 
Furglo Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe 
Biją. Dabar būtų jj galim* pavadinti kovotoju ui žmogau* teisei 
Knyga ya didelio formato, 255 puslapių, kainuoja ffl.

e
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mus pavaldinius, bet būsimus 
janyčarus, kuriuos vėliau galės 
siųsti pavergti kitų tautų .(kaip 
jau vyksta Afganistane).

Taip, norėdami ar nenorėda
mi, bet šiandien mes esame val
džios įrankiai, svetimos, mūsų 
tautą pavergusios valstybės 
samdiniai, jos užmačių ir tikslų 
vykdytojai.

Bet nuo mūsų daug priklau
so, kokiais įrankiais būsime: ge
rais ar blogais. - .» ■.

P. Savėnas
(Iš Aušros Nr. 33)

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE I 

\ yra seniausia, didžiausia ir .tu^ngiausia lietuvių fratemalinė 
\ organizacija, lietuviams ištikimai^ tarnaujanti jau * per 97 mėtus.

< :■ r 1 ~ < ’’ ,

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba. ' ,• • 'A

.5 T' r . ♦ - * ' - -• • ‘ : '

SLA — išmokėjo dąugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių
; ’ apdfaudų savo nariams., r Ą ’• j .7^

A \ N. ’ Z •' ’ ir -į \ .

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

1 • • * • Z > f ' '

apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač, naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukšto jo'mokslo jr jų gyvenimo pradžiai.' \

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda:'už 
$1,000. apdraudos suma temoka tik $3.00 mętarns.

, • . . r ' ‘ / Vj ,į. y ■ ' į

SLAr-faiopU yra-visose lietuvių kolonijose..'.. - 
Kreipkitės į savo apylinkės kuopų ve^ėhls, ‘ 
jie Jums mielai pagelbės j.SLĄr įsirašyti. ‘ t -

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 ' Vi

SLA

i
50 metų studijavęs, kaip
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parašė 700 puslapių knyg^, kurion audėjo viską, kai bet kada Ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
Ir 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 

tr patarė mums toliau studijuoti.

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

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

F’*’* Atdara šiokiadieniais nuo
.9 vai.; ryto - iki ,10 • yaL .vakaro.

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

i

J25. Kieti ytrielM.
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Penkis metus pavėluotas pareiškimas
Naujienos jau apsčiai komentavo apie Pasaulio Lie

tuvių Bendruomenės ir Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto valdybų pirmininkų birželio 30 dienos pasi
rašytą pareiškimą. Iki šio laiko neteko matyti nei PLB, 
nei VLIKo valdybų pasisakymų dėl sutarto reikalo vys
tyti “bendrą respektą, lygiateisiškumą ir kooperaciją”.

Yra žinoma, kad PLB valdybos pirmininkas nurodė, 
jog net ir pirminiai pasitarimai galėsią įvykti ne anks
čiau, kaip rugsėjo, mėnesi- Esą,/tiek- laiko, truks ųaujai 
PLB valdybai pasiskirstyti pareigomis, perimti bylas ir 
pradėti darbą. (Apie Vyt. Kamanto antrąsias vestuves, 
kaip atidėliojimo priežastį, nebuvo užsiminta). Teko gir
dėti, kad VLIKo valdyba penkių metų bėgyje visuomet 
buvo ir tebėra pasiruošusi su PLB valdyba tartis bet 
kuriuo metu. Deja, du ankstyvesni pasitarimai jokios 
naudos neatnešė, nes PLB valdyba nei norėjo tartis, nei 
atsakinėti į VLIKo kvietimus ir laiškus.

Birželio 30 dienos susitarimas, atsižvelgiant Į pen
kių metų patirtį, žymi pažangą. Už šią pažangą lietu
viai turi būti dėkingi Australijos ir kitų, daugiausia ne 
JAV, bet užsienio lietuvių bendruomenių atstovų svei
koms pastangoms. Tik šie atstovai parodė, kad Vytauto 
Kamanto buvusi pozicija VLIKo atžvilgiu yra nesveika 
ir kenkia visai lietuvių tautai.

Aatsižvelgiant, kad PLB valdybos pirmininkas su
tiko pasirašyti bendrą pareiškimą tik todėl, kad dauguma 
seimo atstovų jį privertė tai padaryti, santykiai tarp 
PLB ir VLIKo dar tebėra jautrūs ir gali pakrypti bet 
kokia linkme. Tai, turbūt, yra svarbiausia priežastis, 
kuri verčia VLIKo valdybą susilaikyti nuo bet kokių pa
aiškinimų.

Birželio 30 dienos pareiškimas sako, kad abi institu
cijos sutiko tartis dėl plano abiejų valdybų pasitarimui 
paruošti. Tai dar yra labai toli nuo susitarimo “bendram 
veiklos nustatymui”. Toks pareiškimas labiau primena' 
Sovietų-JAV ginklavimosi ribojimo pasitarimų planavi-

hią, nei dviejų patriotiškų lietuviškų institucijų pastan
gas bendradarbiauti. Tarp savęs bendradarbiaujančioms 
institucijoms tokie pareiškimai nebūtų reikalingi, nes jos 
vystytų bendrus uždavinius, nuolatos pasitardamos ir 
dalyvaudamos viena kitos darbuose. Joms nebūtų reikalo 
net tartis dėl “detalizuoto pasitarimo paruošimo”.

Vytauto Kamanto vadovaujama PLB valdyba su ke
liais satelitais penkis metus nuolat stengėsi VLIKą su
griauti, kad būtų pakirstas visuomenės pasitikėjimas 
juo, kad būtų sustabdytos aukos VLIKo vykdomam dar
bui. Kai tai nepavyko, kai visuomenė parodė, jog Lietu
vių Fronto bičiulių skleidžiama demagogija netiki net 
daugelis frontininkų, Vytautas Kamantas buvo privers
tas parodyti, jog jis sutinka pradėti pokalbius dėl bend
radarbiavimo su VLIKu. Tai yra sveikintina pradžia, bet 
pareiškimo tekstas dar nerodo noro tikrai bendradar
biauti. Pasaulio Lietuvių Bendruomenė turėjo bendra
darbiauti su VLIKu nuo pat jos įkūrimo, ji turėjo tą da
ryti prieš penkis metus, ji turi tą daryti ir dabar!

Politiškas Lietuvos bylos vystymo darbas yra reika
lingas visų pagalbos. VLIKas yra šio darbo nuolatinis 
vykdytojas ir yra vienintelė institucija, kuri remiasi 
1943 metų visuotiniu Lietuvos antinacinio ir antibolševi- 
kiško pogrindžio politinių ir rezistencinių-grupių man
datu. Šį mandatą pripažino anuomet visa lietuvių tauta. 
Jį pripažįsta rezistenciją išlaikanti lietuvių tauta rusų 
okupuotoje Lietuvoje dabar. Jį pripažįsta dauguma lie
tuvių svetur. Politinių ir rezistencinių grupių atstovai 
ir šiandien dalyvauja VLIKo taryboje ir tęsia VLIKą. 
Yra svarbu, kad VLIKas būtų ne tik išlaikytas, bet kad 
jam lietuviai išeiviai visomis jėgomis padėtų tęsti savo 
atsakomybę. Svarbu, kad VLIKe dirbantiems būtų tei
kiama pagarba ir paskatinimas nenuleisti rankų. Ge
riausiai tą galima daryti remiant aukomis VLIKo lėšų 
teikėją Tautos Fondą ir jungiantis į vienos iš penkiolikos 
VLIKą sudarančių grupių darbus. Tą galima daryti ir 
reikalaujant, kad PLB valdyba negaištų laiko, ieškoda
ma darnoj su VLIKu. . Į ;

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė yra reikalinga, ypač 
kaip koordinatorius ir pagelbininkas svetur esančių lie
tuvių organizacijoms. Yra reikalingos kraštų bendruo
menės ypač ten, kur lietuvių organizuotė nėra išplitusi, 
arba ten, kur Bendruomenė moka darnoje atstovauti vi
sus lietuvius. Pagalba išlaikant ir padedant silpnesnėms 
lietuvių kolonijoms stiprinti savo gretas yra viena svar
biausių PLB valdybos užduočių.

Naujienoms atrodo, kad PLB ir VLIKo bendradar
biavimo išvystymas turėtų būti pirmutinė ir svarbiausia 
naujos PLB valdybos užduotis. Šiai pradžiai įvykdyti 
nereikia komisijų pasitarimams planuoti, bet reikia pir
miausia mokėti atskirti praeitį nuo dabarties ir ateities; 
reikia iš PLB-VLIKo santykių klausimo atskirti JAV 
esančius keblumus ir koncentruotis į pasaulinėje plot
mėje esančias kompetencijas. Taip apribojus esminius 
santykius, reikėtų pirmiausia pradėti reikšti abipusių 
pagarbą šioms institucijoms. O tai nėra sunku įvykdyti:

• kviečiant atstovus dalyvauti iškilminguose įvy
kiuose,

• leidžiant atstovams pasisakyti visuose įvykiuose,
• atidarant savo spaudą vadovybių pareiškimams 

ir raginant visuomenę remti PLB pasaulinio mas
to kultūros darbuose, o VLIKą — politiniuose 
darbuose,

• niekad ir niekur blogai neatsiliepiant apie šių 
institucijų ar jų vadovų reikalingumą, bet visuo
met pabrėžiant jų naudą lietuvių tautai,

Punktukas Anykščiuose

Kometa turi 20 milijonų mylių uodegų

kad jokioj uodega yra 20 mili
jonų mylių ilgio. Jie kaip 
ta kometa priartėjo prie Saulės 
sistemos, kaip ji artėjo prie 
Saulės birželio 1 dieną ir kaip 
ji, apsisukusi apl’nkui Saulę, 
vėj nuplaukė savais keliais. Ko
metos jau nesimatė bet ilgoji 
josios uodega dar sukosi aplin
kui Saulę.

Danai su olandais šimtmečius 
šlifavo stiklus, kad galėtų al
kiau pamatyti žvaigždes, o da
bar jų džiaugsmui nebuvo galo, 
kai kometos Tempei 2 jau nie
kas nematė, o iškeltais į orbitą 
aparatais astronomais matė besi
raitančią josios uodegą.

Britą’ mažai kuo moksliškai 
čia prisidėjo. Jie daugiausia 
prisidėjo, kad amerikiečiai su- 
•iktų minėtus aparatus iškelti 

j orbitą.
Dabar danai, olanda’, britai 

ir amerikiečiai nori nustatyti, 
kokios medžiagos ta kometos 
uodega yra. Ji turi būti labai at
spari, jeigu pajėgia prasmukti 
visai netoli Saulės, ir Saulės 
spinduliai jos nesutarpina, ne
nutraukia ir nesuskirsto. Kai ši
tas klausimas bus nustatytas, 
tai danai su oladais mums pa
rodys ‘trumpauodegę’ Tempei 2 
kometę su 20 milijonų mylių 
uodega. Stebėtojas

Britų astronomai, naudodami 
pačias naujausias priemones erd
vei tyrinėti, nustatė, kad Žemės 
ir Saulės sistemą liečianti ko
meta Tempei 2 turi 20 milijonų 
mylių uodegą.

Tempei 2 kometa priartėdavo 
prie Saulės sistemos kas. 5,28 
metai. Ji ateidavo^ pasisukdavo 
tarp Saulės planetų, apsisukda
vo aplinkui Saulę ir keliauda
vo toliau.

Žemės astronomai jos beveik 
nepastebėdavo, nes jos uodega 
jiems atrodė labai trumpa. Ast
ronomai nespėdavo planetos ap
žiūrėti, o ji. jau dingdavo. Pri
artėdavo prie Saulės, apsisukda
vo ir “be uodegos’’ toliau ke
liaudavo.

Bet britų ir danų astrono
mams atėjo į galvą mintis pa
naudoti priemones į Tempei 2 
infraraudonus spindulius. Ypač 
užsispyrė olandai, kurie buvc 
paruošę labai jautrius įtaisus 
trumpoms raudonosioms ban
goms pastebėti.

Britai, danai ir olandai paruo
šė labai gerus aparatus trum
poms raudonoms bangoms, foto
grafuoti, bet jie neturėjo būdų 
tiems savo aparatams iškelti į 
erdvę. Jie nutarė paprašyti ame
rikiečiu, kad jie paruoštus apa-- 
ratus iškeltų į ėrdvę', pėleistd į 
orbitą aplinkui Žemę ir- viską 
taip nustatytų, kad jų instru
mentai fotografuotų Tempei 2.

Trys Europos tautos atvežė sa
vo aparatus j Ameriką, o ameri
kiečiai įtaisė juos į satelitą ir 
iškėlė juos į orbitą. Visus apa
ratus taip nustatė, kad europie
čių aparatai siųstų savo fotogra
fijas į Kaliforniją, Pasadeną, 
kur dabar yra įrengta spraus- 
minė laboratorija paveikslams 
priimti ir juos paruošti papras
toms akims.

Į Pasadeną, aišku, atvažiavo 
danai, olandai ir britai. Jų 
džiaugsmui nebuvo galo, kai jie 
pamatė, kad Tempei 2 nėra be
uodegė, kaip iki šio meto ge
riausieji astronomai manė, bet

bų kompetencijos, bet ieškant susitarimo, 
kompentencijos, bet ieškant susitarimo.

Šiais žingsniais pradėjus žengti, bus galima mėginti 
grąžinti tai, kas per penkis metus buvo pralošta. Tik 
tokie žingsniai padės tikrą pagrindą prasmingam ir sa
vaimingam bendradarbiavimui tarp šių abiejų reikalingų 
institucijų.

B. P.

Pavergtoj Lietuvoj
LYDEKA, EŠERIUKAS 

IR... LAIDOTUVĖS
i įM • M *-U * -
s Panevėžįėf, j Kranto gatvelėje, 
stovit jaukūs 'namelis. Jame įsi-, 
kųru^.Bųteikių šeima. Jos galva 
Vytautas dirba, statybtininku 
Kupiškio'"rajono Adomynės kol
ūkyje, kiemelyje žaidžia du ma
žamečiai vaikučiai, laukiantys4 
grįžtančio tėvelio. Laukė jo ir 
tą nelemtą gegužės vakarą...

Tą dieną V. Buteikiui ir jo 
bendradarbiui V. Voguliui dar
bo nebuvo — neatvyko trečiasis 
statybininkas. Ir vyrai sugal
vojo: eisime žuvauti, juo labiau, 
kad Jara teka čia' pat

V. Buteikis ir V. Vogulis čiu
po 400 metrų ilgio laidą, vieną 
jo galą užmetė ant elektros lau
ko linijos, o kitą metė į upę. Po 
pirmojo metimo, su gyvenimu 
atsisveikino lydeka ir ešeriukas. 
Mažoka! Antras metimas... Jis 
buvo lemtingas V. Buteikiui — 
jį elektra nutrenkė vietoje.

A. Orintas 
“V. I.” korespondentas 

(E. L.)

— Du pabėgę etiopiečiai jū
reiviai prašo teisės apsigyventi 
Amerikoje.

— Pirmadienį aukso uncija 
kainavo $415.

J. PUŠĖNAS

SUSITIKIMAS MONTANOJ
(Tęsinys)

— Dabar būsiu jau perplaukęs per visus pa
vojus. Juk tiek metų, virš dvidešimt. Visi jau už
miršo, daugelis mirė, niekas nieko nebeieškąs. Bet 
kažin kaip tas mano bendrininkas Sungaila? Ar 
jis gerai įsitaisė? Nieko apie jį negirdėjau. Pasi
dalinome tuomet ir išsiskyrėme. Aš palikau Kali
forniją ir atvykau čia, nežinia kur jis. Puikus tai 
buvo draugas. Gerai turėti tokių gerų draugų. 
Vienas nedaug ką tepasieksi. Geras draugas, tru
putis rizikos, ir viskas. Visur toji rizika reika
linga, be jos nieko nelaimėsi. Ūkyje taip pat ten
ka daug rizikuoti: jei metai labai blogi, žiema 
labai ilga ir gili, jei kokios gyvulių ligos ir t.t. 
Visur rizika. Bet reikia rizikuoti, štai ir eina. 
Taip ir tuomet, surizikavome ir gerai. Jei ne, tai 
ir šiandien būčiau buvęs su apdriskusiom kelnėm 
ūkininko kaubojus. Jei būčiau pirkęs kokį turtą 
Kalifornijoje, tai tie šunys būtų suuostę ir iš- 
knisę. bet čia, Montanoje, tik pirk, jei pinigu turi, 
niekam neįdomu, kur tu juos gavai. Bet buvo la
bai sunku: stūmiau diena po dienos netikrume 
ir pavojuje. Net ir dabar, po tiek metų, jei paaiš- 
k< ii. ” baigta, baisus būtų smūgis šeimai...

Netrukus ji - pasit kia stiklines didelio banko 
duris. įneša i savo sąskaitą neseniai gautą čekį, 
o tas gerokai pakeba buvusį indėlį, dešimt tūks

tančių grynais. Gan tvirtas biudžetas, kai nėra 
skolų ir kai nereikia daryti kitų stambių išlaidų.

Iki sutartos su Sobaldžiu važiavimo valan
dos dar gan daug laiko, jis tuo tarpu pavalgys, 
alaus išgers. Argi žmogus negalėtų leisti sau kiek 
malonumo, kai daug dirba ir rūpesčių naštą neša. 
Anksčiau tai buvo laikai Kalifornijoje: saliūnai, 
draugai, visokios išdaigos. Visko teko atsisakyti, 
Montanos užkampy užsidarius. Kad bent valan
dai atleidus varžtus, susitikus su kuo, nugėrus... 
Vienas, be automobilio, važiuoti nereikės, reikia 
prisiminti senus gerus laikus, reikia nugerti kaip 
reikiant. Šiaip tai vis žmona, šeima, niekur tu 
nenuslipsi. puikiausia šiandien proga.

Planuodamas jis prisiartina prie restorano. 
Viduje silpna lempų šviesa paslaptingai dažo vei
dus ir sunku pastebėti ar kas yra iš pažįstamų. 
Jį pasodina prie mažo stalelio ir paduoda meniu.

— Atleiskite, ar jūs esate misteris Parvonis?
Smarčiui gerokai suplaka širdis: tai jo senoji 

pavardė. Kas gi jį atpažino? Drąsiai pakelia gal
vą nuo meniu ir mato pragyvenusį vyrą.

— Jūs apsirikote, aš esu Smartis, — pasakė 
jis ir vėl įbedė akis į meniu.

— Man atrodo, kad aš neklystu. Aš jus ste
bėjau gatvėje, mačiau jus banke ir įsitikinau, 
kad jūs tikrai esate Parvonis. Smartis yra ne
tikra jūsų pavardė. Manęs jūs gal ir nepažįstate, 
bet dabar jau tikrai numanote, kas aš. Aš esu 
Surgaila. Juk mane dabar pažįstate?

Smartis vėl ramiai pakelia akis. Jis šio vyro

negali tikrai pažinti. Jau-daug metų praėjo. Gali nesakiau ir tau rašyti negalėjau, nes nenorėjau 
būti, kad jis yra tas gerasis jo draugas Surgaila, 
kaip jis sakosi, bet lygiai taip pat gali būti juo 
apsimetęs seklys. Jei jis sekliui prisipažins prie
senosios savo pavardės, jis bus pakliuvęs. Jis turi 
būti labai atsargus. Nuduoda nieko nežinąs:

— Atleiskite, misteri Surgaila, aš jums sa
kiau, kad mano pavardė yra Smartis. Bet, pra
šau, sėskitės, būkime pažįstami

— Ačiū. — jis atsisėda: — aš jus gerai su
prantu, jūs manęs negalite pažinti. Jums, žinoma, 
atsargumas neleidiža ką nors net išsitarti, kad 
mano pavardė jums žinomą, arba, kad jūsų tikra 
pavardė yra Parvonis, nes, jei aš būčiau Surgaila 
apsimetęs seklys, tuomet jūs save išduotumėte.

— Nesuprantu, ką jūs kalbate ir ko jūs norite 
iš manęs, tačiau kalbėkite, man labai įdomu. Ma
nau, neatsisakysite išgerti truputį. Veitres, pra- 
Čau man skoč, o ką jums, sir?

— Man Martini, aš tebemėgstu Martini, kaip 
ir tuomet, juk nieko kito ir negerdavau.

— Dabar taip, tikrai žinau, kad esi Surgaila, 
nes kas gi kitas galėtų žinoti tavo skonį, jei ne
būtumei tu pats. Sveikas, mielas mano drauge, 
kaip gera jus sutikti po tiek daug metų.

Jiedu nuoširdžiai pasisveikina ir išgeria šio 
netikėto susitikimo proga. * ’ z , j

— Aš kaip tik šiandien pergalvojau jus. Tiek 
daug metų nieko apie jus negirdėjau. Kai atsisky- 
rėme, tai ir atsiskyrėme.

— O aš girdėjau apie jus, tik niekam nieko 

Į tavęs išduoti. Tuomet, tiesa, dingote. Ir gerai. 
0 aš nesuspėjau dingti ir man kliuvo. Kad tu 
būtumei nenušovęs to bankininko plėšimo metu, 
būtų man buvę daug lengviau. Bet dabar...

— Aš turėjau nušauti, nes jis norėjo gintis. 
0 kaip jie tave pagavo?

— Važiuojant iš tos vietos, kur mes persisky- 
rėme, jie mane sulaikė, rado pas mane pinigus, 
ginklą. Nebegalėjau gintis ir prisipažinau, bet 
tavęs neišdaviau. Sakiau, kad tave pripuolamai 
sutikau saliūne, kad tu man pasakei savo pavar
dę, Petkus, bet nepasakei nei kur gyveni, nei ką 
nors kita apie save. Jie nieko daugiau iš manęs 
nebegalėjo išgauti. Nuteisė kalėti iki gyvos gal
vos. Norėjo skirti man dujų kamerą už nužudy
mą plėšimo metu, bet buvo įrodyta, kad tą banki
ninką nušovei tu, jiems nežinomas mano bendri
ninkas, be to, aš viską prisipažinau, nebesigyniaa 
ir prašiau teismą pasigailėtų todėl jie man pa
lengvino, davė tik iki gyvos galvos

— Bet tu dabar laisvas?
— Taip, po dvidešimties metų vėl laisvas, bet 

kokia čia laisvė: ant parolio. Policija visur mane 
seka, kas kelios dienos turiu jiems pasirodyti, be 
jų žinios niekur iš miesto negaliu išvykti.

— Tu sakai apie mane žinojęs. Kaip?
(Bus daugiau) .r*-*-
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mV bet nesukietėjus, plau
kiodami ant skystos masės su
stingę gabalai susimetė į viena
lytį paviršių ir susidarė milži
niškas žemynas. Vėliau nuo to 
žemyno atsiskyrė Australija ir 
Amerika. Apie tai bus vėliau.

Kad būtų aiškiau, kokios jė
gos keičia žemės paviršių, su- 
pažindysiu šiek tiek su geofizi
kos mokslu.

1. Žemės pluta 100 km sto
rumo. ,

2. Simą sluksnis — 1,000 km.
3. Vidinė zona 1,700 km. Ta 

zona yra susidėsėiusi įvairiais 
slucksnia's, gulinčiais vienas ant 
kito.

Kadangi kietieji sluoksniai 
plaukioja ant minkštos, arba vi
sai skystos masės, vadinamos 
Nife, kurios storis yra 3,500 kin, 
tai kietieji apatiniai sluoksniai, 
slegiami karštosios zonos dujų, 
sutrūkinėja į gabalus ir tie ga
balai slankioja nardydamiesi 
virš vienas kito.

Jeigu kietasis apatinis žemės 
sluoksnis pertrūksta ir tie gaba
lai atsiskiria, tai ties ta vieta 
susidaro tuštuma, Į kurią viršu
tinis sluoksnis Įdumba. Tie Įdu
bimai būna Įvairaus dydžio ir 
pavidalo. Dėl to, atsiranda eže
rai ir jūros, kaip, pavyzdžiui, 
Baltijos i kitos jūros. I

Žemės sluoksniai, kurie yra 
_____ «■ i -t i vėsūs, veikiant kokioms nors jė- 
ŽEMeS PAVIDALO PASIKEITIMAI į goms, nelūžta, bet susipavidali- •e 

na klortėmis. Tada žemės pavir
šius susiraukšlėja ir susidaro 
kalnai, kalnynai. Dėl tokių pat 
priei'.asčių gali iškilti ir jūros 
dugnas, arba aukštumos įdubti.

Dabar bus aišku, kad žemės 
pavidalas nuolat keičiasi ir tas 
keitimasis niekada neužsibaigs. 1

Mokslininkai geofizikai tuos 
pasikeitimus nuolat tyrinėja ir-

■ -

TeL: 562-2727 arba 562-2728

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W»6tch**ter Community klinikos 
Medicinos direktorius 

i*38 S. Manheim Rd, Wsstchsst.r, 111. 
VALANDOS: 3—8 darbo dienom!*

BRAZ1LIETĖ NIEKUS 
TAUŠKIA

TEL. 233-8553 
Urvks 855-4506, Paga 06058 

DR. A. B. GLEVECKAŠ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3*07 West 103rd Street

V įlindo* pagal jusituiną.

VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkyti 
viršeliai Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 

lokiu adresu:
Naiijietbos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

(Atkelta iš 3-čio puslapio) 
išvažiavimo vizos. Vaščenkos 
buvo maitinami ištisus penke
rius metus, kol Andropovui 
įgriso šitas klausimas ir leido vi
sai Vašėenkų šeimai išvažiuoti 
iš Sibiro į Austriją, o iš ten jau 
išvažiavo į St. Louis, kur apsi
stojo pas reformatus, tikinčius 
savotiška Biblijos interpreta
cija- - *

*

QPTOMBTR.1STAS

KALBA LIETUVIUKAI

2411 W. 71st St TeL 737-514$ 
Tikrina akis. Pritaiko akiniu* 

ir “contact lensed’.

Tvirtinti, jog jai, Brazilijos 
pensininkei, teko laukti apie 
pusdienį, kol gavo vizą įvažiuoti 
į JAV, bet nutylėti, kad Sovietų 
valdžia pastatė specialią sargy
bą, kad neleistų Sovietų pilie
čiams įžengti į Amerikos amba
sadą, yra didelis skirtumas. Bra
zilijos pilietės rusai nesulaikė, 
bet Sovietų piliečių neįleidžia į 
Amerikos ambasadą. Vaščenkos 
tapo išimtimi. Pralaukus penke
rius metus, Andropovas juos iš-

Magdalena B. Stankūnienė Iš gėlių ciklo — aliejus 1974!

Dr. LEO1N AS SEIBimS, leido, tuo tarpu tūkstančiai rusu
INKSTŲ, PŪSL1S 1E 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

norėtų išvažiuoti iš to “rojaus”, 
bet komunistai jų neišleidžia. 
Apie tai Petruševičienė tyli.

Keliautojas

Ofise tctcfcacc: 776-2886, 
RatiSeadlcs tolei.; 448-5548

SUŽIBĖJO TOLUMOJ

.. MUHIUA
'w.,n .___ ________ ____ .__ i____ i— — jasgxf-

I

Prostatos, inkstų ir ilapuma 
Ūkų chirurgija, 

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33zlj» 

Ted. (8132 221-4201

*

r— --------
PERK. KAUSTYMAI

Paslaptingos, žavios 'akys 
Sužibėjo tolumoj, — 
Sužibėjo ir pradingo, 
Pasinėrė tamsumoj.
Sielą žavi stebuklingi, 
Negirdėti dar balsai...
Jie tokie turtingi, gražūs, 
Užsimiršdams jų klausai.

i

Seną aidą atkartojus
Dar prisimena daina, 
Bet nešildo ji krūtinės, 
Kaip aušra skaisti, jauna...

Žiba žvaigždės mirgūnėlės, 
Šypso, kviesdamos kažkur, 
Bet nėra jos taip ugningos — 
Jau pirmos šviesos neturi!

Pr. Būdvytis

Š.m. liepos 7 d. lakioje Naujie
nose buvo Įdėtas straipsnis “Eu
ropa tolsta nuo Amerikos”. Ta
me straipsnyje Įrodinėjama, 
kad ligi šiol mokslininkai nepa
jėgė nustatyti žemės pavidalo 
pasikeitimų ir slinkinėjimų ku
ria nors kryptimi ir kad tik da
bar atsiradęs naujas mokslinin
kas Shapiro nustatė, kad Europa 
tolsta nuo Amerikos, o Japonija 
artėja prie Amerikos. Jis parin
ko du taškus, vieną Amerikoje, 
Westforde, kitą Švedijoje, Onsa-į

f

f

SOPHIE BARČUS

L “Lietuvos Aidai’
KAZt BRAZD2IONYT8

Chicago, niinoa 6062* 
Tekt 778-1874

MM

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis 
FD. LE.
(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

Žemės paviršiaus pavidalas 
nėra pastovus; nors ir labai lė
tai, bet nuolat keičiasi, žemės* 
paviršių keičia lietūs, tempera-j 
tūros permainos ir kt. Bet kada 
žemės’ paviršius vienur iškyla, 
kitur nugrimsta, arba kokia nors; 
sala, ar net kontinentas paslen- j 
ka kufia nors kryptimi, tai tos J 
permainos Įvyksta nuo žemės; , . . „.... .. . v. .. i gautus duomenis paskelbia,viduje veikiančiu jėgų. i ° . . - , • , £ ,‘ iaip pat ir tnangulacijos tech-

Pavyzdžiui, tarp Prancūzijos j nikai-inžinieriai tiksliai išma- 
ir Anglijos pasidarė kanalas,] tuoja ir smulkmeniškai apskai- 
įdubus žemės paviršiui. Azijos! r:" ---- ’— ~L1—

toje. Kiek laiko patyrinėjęs pa- auki£įausi Himalajų kalnai jau luinu.
čiuoja net vieno sentimetro tikš

skelbė, kad šie taškai per metus 
nutolsta vienas nuo kito po vie
ną inčą (colį). Toks Shapiro

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEI
GAIDAS" DAIMID

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’
žmonijos istorijos laikais yra
pakilę beveik dvigubai aukščiau, jau, kad dabartinė Amerika yra

- . - : negu jie buvo priešistoriniais atitrūkusi nuo Afrikos ir Euro-
naujas atradimas stebina tuo, j pjetą Bavarijoje Man- pos. Tai, greičiausia, atsitiko kol

a Ameri oje parinktas taškas • ^šteino apylinkė kiekviename žemės paviršius buvo dar plo-' 
laikosi vietoje, o Švedijoje slen- į šimtmetyje paslenka Muenche-! nas.
sa tolyn Į rytus. Tai Shapiro pa- j no kryptimi po 25 cm. Alpių kai-j Kad pietinė Amerika yra Af- 
s’elbė, ad Uropa tostą nuo j naj į šiaurę. Austrijoje į rikos atlauža, rodo Afrikos ir 
‘ men os' j Saltzburgo ir Chimgau žemu-! pietinės Amerikos pakraščių rel-

mosper šimtą metų Įdumba apie jefai. šiaurinė Amerika, kuri ga- 
25 cm. Arba Olandija ir šiaurės Įėjo būti Europos dalis, jokių 
Vokietija sminga žemyn, kai tuo 
laiku Baltijos jūros pakraščiai 
kyla.

Toliau, žemės paviršiui atvė-

Šiame straipsnyje jau minė-

; ' VANCE FUNERAL HOME

I

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

RADIJO ŠEIMOS VALANDOJ

Ji ivairly rtstumy.

ANTANAS VILIMAS 
T»L 376-1882 arte 3764*96

Vedė]* — Aldona Dewkw 
Telef4 778-1543

atitikmenų neturi. Spėliojama, 
kad šiaurinė Amerika yra atsi
skyrusi nuo Europos, įvykus di-

(N ūkei ta į šeštą puslapį) ‘

Leidimai — Pilna apdravtĮą 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Chugs 
ir VISA korteles.

R. ŠER1NAS. T«L 925-8862

* Daugiausia sidabro iškasa
ma Meksikoje.

Sertadieniaif fr sekaulianiiif 
nuo 8:30 iki 9^0 tiL ryto. 
Stotie. WOPA - 14*8 AM 

treBriitwJimo* Jį mūty tfvdijee 
Marquette Parka,

1424 South 50th Avenue 
Cicero, UL 60650 

TeL: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
-------- - --------

7159 So. MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO, IL 6082*

Kodten tmo pirmadiecuo Liti penk- 
Udienio 8:30 vaL vakaro. 

Vlao* Ludoa ik TiCĘV įtotlm. 
banga 1450 AM.

St. Petersburg, Fla.. 12:30 vaL P-P- 
ii WTIS įtouea, 1110 AM banas

2646 W. 71«t Strem

. < . J.

& Mb"'
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2
1/2

eheesa, softened 
tableepoons sugarcup water 

cup sugar 
tablespoons eomrtsrch 
tablespoons water / 
tablespoons brandy, or^ 
1/2 teaspoon brandy

i fLavoring i

. 1. capt Northwest fresh

•m
1/2

eup flakad cocoaui. 
toaated

f Ptt eherriea. CttnbfrM ehcrfaa, 1/4 cup water and 1/1 eup 
ccgar. Cook 6 minutes. Blend cornatardb and 2 tablecpoona 

I water. Add to chesrie*. Cook, stirring constantly, until thick- ( 
' coed and smooth. Add brandy. CooL Combine cream dieeM, I 
i 3 tablespoons sugar, lamos juice and peeL Mix until amooth, I 
i Frost outside of dessert cups with cream cheeee mixture. Roll i

Kadangi tame Naujieų straips
nyje nutylėta ap:e geofizikų aiš
kinimus ir šiaip yra pripainiota 
abejonių, tai skaitytojus supa- 
žindysiu su geof zikų paskelbto
mis mokslinėmis žiniomis.

/Fresh Cherries Nest 
J In Summer Dessert

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue
Tel.

SCMF CHICAGO MOTOR CLUB T7F3 OH

tXMESSWY DIMK

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

Mfcht off the stėnų but they are also great for creating luscious 
teata lika these Cherry Dessert Nešta. Sponge cake cup* frocted 
With cream cheese and ooconut are the nesti for a spirited 
sherry sauca.

I Thia same eharny sauce can be need another time to spoon 
delicate crepeaf or layer with ice cream in parfait glasses.

i Northwest sweet dienias are on the market from mid-Juna 
Io early August. To make the moat of this short season, use 
freah sweet cherries whenever the menu calls for fruit. And

teaspoon gated latmoa

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 6 5 2-1



Minkų piknike bus galima 
užsisakyti Naujienas

Seniausia lietuviška radijo 
programa Naujojoj Anglijoj, 
vadovaujama Stepono ir Valen
tinos Minkų, primena, kad jų 
49 metų sukaktuvių linksmas 
piknikas įvyks kaip ir visada — 
rugpjūčio antrą sekmadienį, tai 
šįmet bus rugp. 14 d., gražiame 
lietuv škame Ramuvcs Parke, 
Brocktone. •’
.Bus įvairi programa, prade

dant 4 vai. popiet, su svečiais 
“Soor-Nupbdr”, Indijos šokė
jais, vadovaujant Smitai Patel. 
Paskui bus metinis rinkimas 
gražuolės “Miss Lithuan a of 
N.Ę.”, šokių varžybos su dova
nomis -laimėtojams nuo Jim 
Kelly, kandidato į Boston City 
Council. Gros smagi Chet Law- 
son ir jo Polkų orkestras. Bus 
trys piniginės dovanos už ge
riausius rankdarbius, atneštus į 
p kniką. Rankdarbiai gali būti 
rpėzginiai, medžio drožiniai, kc-

ŽEMĖS PAVIDALO 
Š PASIKEITIMAI

(Atkelta iš 5-to psl.) 
deliam žemės paviršiaus įdubi
mui.
i Jeigu tas vertėjas gerai su

prato, kad astrofizikas Shapiro 
Skelbia, jog Europa tolsta nuo 
Amerikos, tai susidaro neaiš
kumas. ,

’i, Europa nėra atskiras žemy
nas, ji yra prisiglaudusi 
Azijos. Jeigu Europa toltų 
Amerikos, tai Azija artėtų 
Amerikos. Šhapiro apie tai 
ko nėra pasakęs.

Žemynai, požeminių jėgų

prie 
nuo 
prie 
nie-

vei
kiami, gali pakeisti judėjimo 
krypty bet ttą pasikeitimą tuo
jau pastebėtų geofizikai ir ast- 
nbfizikams nereikėtų atskirų 
studijų.
J Jeigu Shapiro neįrodytų, kad 
Azija artėja prie Amerikos, tai 
jp pasirinktas astronominis taš
kas turėtų būti ant judančio ze
roes paviršiaus, arba būtų klai
dingai visas darbas apskaičiuo-

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS j

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią

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

664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina 515.

Persiuntimas — $1.
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI ’ .
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, vi>uomenės> veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A. Gussec — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų jvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 

fuatrūpinimą - ---------------------------------------- S8.00
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, įvelka ta ir 

grožis. Kietais viršeliais-----------------------
Minkštais viršeliais, tik --------------------

Dr< A. J. Guisen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ĮMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik - ---- B2.06
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekĮ arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant SI persiuntimo iSaidoma.

R.00

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 •— $17. (Persiuntimui pridėti $1)' 
Siųsti ček|:

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

JAU ATSPAUSDINTA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

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

KNYGĄ IŠLEIDO CftICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA

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

* Mr. K. Januta,

ramika. ar tapyba. Pirma dova
na -K>0, anlra $25 ir trecia dova
na $10 pinigais, kuriuos dovano
ja .Juozas Kairia, sav. Fitzmau- 
rice Motor Sales ir Service, iš 
Brocktono.

i
Komitete rinkti “Miss Llthua- 1 

nia of N.E.”, gražiausius rank
darbius ir geriaus’us šokėjus 
dalyvaus: Ona Ivaškienė, Elena 
Valiukonienė, Henrikas Čepas, 
Juozas Kasperas, kandidatas j 
Boston School Committee, ir 
inž. Klaudius Šakenis.

Kas norės, lai galės piknike 
pas p.p. Minkus užsisakyti Nau
jienas.

Kviečiame visus praleisti die
ną linksmai šiame piknike su 
savo draugais ir pažįstamais. 
Dalyvaudami šiame piknike ne 
tik praleisite dieną linksmai, bet 
ir pagelbėsite radijo progra
moms pasiekti savo 50 metų su
kaktį. ,

Iki malonaus pasimatymo pik
nike!

Steponas ir Valentina Minkai

figūra 
senb- 

, I
turėjo j 

reikšmės pirmai-1

m i 
mą.

tas, nes tada galima būtų pasa
kyti, kad Amerika tcbetolsta 
nuo Europos ir artėja prie Ja
ponijos.

Dar viena smulkmena. Nau
jienų straipsnio autorius, ar ver
tėjas rašė, jog visi .astrofizikai 
priėjo išvados, kad žemynus ju
dina ugnikalniai. Nesinori tikė
ti, kad astrofizikai geriau žino 
už geofizikus. Geofizikų pa
skelbtą teoriją jau šiame straips 
nyje esu apibūdinęs, tai nebe
kartosiu.

Ugnikalniai teturi galimybės 
pajudinti didelį.žemyną' tik tiek, 
kiek žmogus nusičiaudėjimu 
kad galėtų pajudinti kokį nors 
pastatą.

Neaišku, kodėl astrofizikai, 
užuot domėjęsi astronomija, su
sidomėjo geofizika.

VI. Valinevičius

Susipažinkime su neigiamu 
tipu ir jaunu patriotu
Petras Vaičiūnas gimė • 1890 

m. Ukmergės apskrityje, o mirė

Aleksas Ambrose,

i 1959 m. Vilniuje. Jis buvo pro- 
i duktingkusias ncpi Įklausomos 
j Lietuvos dramaturgas, parašęs 

: 20 dramų.
Teatiui pradėjo rašyti jau pa

čiais pirmaisiais savo kūrybos 
metais. Pirmoji jo pjesė buvo 
“Pražydo nuvytusios gėlės”, 
1914 m. P. Vaičiūnas netrukus 
prisitaikė prie nepriklausomos 
Lietuvos naujųjų teatro reikala
vimų, nes vaizdavo miestiškas 
ydas ir žmogiškas blogybes. Jo 
dramų žmogus yra pastatytas 
prieš tautiškumo ir dorovės veid 
rodį.

Vaičiūno pjesėse sutinkami tie 
patys, nors įvairiai vaizduojami, 
tipai. Vienas toks tipas yra nei
giamas savanaudis. Priešais jį 
pastatomas jaunas inteligentas 
idealistas, o tarp šių dviejų daž
nai stovi moteris. Kita 
P. Vaičiūno pjesėse yra 
sios kartos idealistas.

Vaičiūno dramaturgija 
nepaprastos i 
siais lietuvių profesinio teatro 
raidos dešimtmečiais.

“Patriotai” yra keturių veiks
mų komedija, pirmą kartą su
vaidinta Kauno dramos teatre 
1926 m. Pats neigiamiausias vei-į 
kėjas čia yra Petras Velička. Jis j 
apsukriai įtraukia silpnavalį Na-Į 
poleoną Sereiką į kyšių ėmimą, { 
iždo pinigų grobstymą, doku-1 
mentų klastojimą ir net padirb
tų pinigų platinimą.

šereika ir Velička vaizduoja j 
didelius patriotus, nes tiki, kad 
tai padės jiems siekti dar aukš
tesnių vietų tarnyboje. Jie daž
nai vartoja skambius žodžius 
apie Lietuvą ir puošia namus] 
Lietuvos ženklais. Liucija yra] 
Sereikos ‘ duktė. Ji permato jų 
menkumą ir jais biaurisi. Velič

PAVERGTOJE TĖVYNĖJE
SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

Akmenės rajono Černiachov
skio kolūkio agronomas S. Juš
ka rašo:

Praėjusį trečiadienį ūkyje gu
lėjo penkios tonos suskintų šilt
naminių agurkų. Prekybininkai 
jų nepriėmė. “Paguodė”, jog 
paims vėliau.

Nelengvai užaugintas derlius 
įeina niekais. Kas atlygins nuos- 

- ’ tolius? Ar sutartis turi vykdyti
ka prikalbą Sereiką, kad išleistu žemdirbiai> 0 prekybininku 
dukrą už šveicaro, kuris dėsto; -- -- -
lietuvių kalbą Katino Universi
tete. Liucija nenori, už.,jo tekėti, 
nes jis gerai nemoką lietuviš
kai kalbėti. Kai Liucija nenori 
svetimtaučio, jam mėginama 
įpiršti tarnaitė Ona, bet ir ta ne
nori Lebertzono, o tik įsižeidžia 
tokiu pasiūlymu.

Taigi Ona ir Liucija yra jau
nosios patriotės šioje pjesėje. Jų 
patriotizmas yra natūralus ir 
tikras.’ Neigiamieji tipai pralai- 

prieš tą natūralų patriotiz- 
Jie komedijoje išjuokiami.

Lina ŠUažaitė, VII kl.
Iš “Aušros Spindulėlių“

jos neliečia?
# if 2$C

Netvarka kapinėse

Neseniai teko lankytis Kauno 
I rajono Čekiškės kapinėse. Gaila, 
I bet čia neįmanoma gražiai pri- 
Į žiūrėti kapų, paminklų. Aukštų 
medžių viršūnėse šimtai varnų, 

Į kovų, kuosų lizdų. Ilgiau čia pa
būti gali nebent apsirengęs dar
biniu kombinzonu. Nejau apy
linkės Taryba neranda priemo- 

įnių apginti kapines nuo paukš- 
■čių teršimo? ’ ■*•••' ą

A. Jocienė

IŠDIDUMO KAINA

Tikras yra žodis ir visokio 
, T J TZ ■ Ipritarimo vertas, kad Kris f s 

Jėzus atėjo į pasaulį gelbėti nu
sidėjėlius”. (I Timot., 1:15).

Maloniai kviečiame pasiklau- j 
syti šios radijo programos šian
dien 8:45 vai. vak. banga 1450 
AM per “Lietuvos Aidus”.

Sekmadienį 9 vai. ryto per 
Sophie Barčus radiją išgirsite 
Geroji Naujiena Lietuviams.

Pareikalaukite knygelės “At
raskime šv. Rašto lobvna”.

Mūsų adresas: Lithuanian Min- 
nistries, P.O. Box 321, Oak 
Lawn, Ill. 60454. ' -i

— Buvęs senatorius Jacob 
Javits važiuoja į Kalifornijos li- 

1 goninę, kad nustatytų jo nuga- į 
ros skausmų priežastis.

— Illinois gubernatorius J. 
Thompson dalyvauja Portlande 
sušauktoje gubernatorių konfe
rencijoje.

— Long Island saloje kilo di
delis gaisras. Daugelis naftos 
statinių išmesta į vandenį. Jos 
neskęsta. Dabar specialistai jas 
■gaudo.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUI

1

HmmL ^cnMvIwHrl « NaumI,
UAL ĮSTATE FOR SALE f REAL ESTATE FOR SALI

. _    . . IL -------------------------- -■ 11

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
TR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKYJTMAI8.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS k

’’UTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidento

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
> NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

.« NOTARIATAS • VERTIMAI.

TISŲ KOŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

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

KAM MOKĖT! NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

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

2 butų medinis — 5 ir 4 kamb. I 
Didelė pastogė. Garažas. Arti mo
kyklų. Brighton Parke. $35,000. Ma- t 
žas Įmokėsimas, savininko paskola. J

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

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

REPAIRS — IN GENERAL 
įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
LR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys 

Tel. 585-6624

PLUMBING AND HEATING 
(Vandentiekis ir šildymas)

ELEKTRINIS NUTEKĖJIMU 
PRAGRĘŽIMAS 

pagrindinio ir plaunamosios bei 
plaujamosios ir vonios drumz

les. Kalbame lietuviškai, a 
757-3790 ■ •

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta^ teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta ’‘Sūduvos” 
išleista knyga su legališkoini! 
formomis

Knyga su formomis gauna, 
ma Naujienų administracijoje.

“LIUCIJA”
Miko Šileikio apsakymų knygl 

“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. TL 60629.

Triammic®Syrup 
Triaminicin®Tablets 

_ or 
Triaminic'12® Tablets

For Allergy Relief 
that’s notning to 

sneeze at.
c DMdon c£
SandoL Inc- LmcoK Netekta 685CL

ATSARGUMAS 
f

Ji. — Užsilaikykit ramiai, nes 
gali ateiti mano vyras.

Jis. — Nebijok, balandėli, aš 
jam paskolinau pinigų lošti po
kerį. KUKUI JAV TAUPYMO AONUS

ELEKTROS [RENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miorto leldta^
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai, 
KLAUDIJUS PUMPUTI! a

4514 S. Talman Ava.
Tel. 927-3559 i

D t M E S I/O t 
62-te METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui automablHa. 
Liability apdraudimas penslBia- J 

karna. Kreiptis: 
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVL 
TeL 523-8775

Dengiame ir taisome visu rife, 
šių stosrus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1711

laikrodžiai ir teaafenyfefa > 
Pardavimu h Taisymo 
U44 Wart StrėO 
Tat. REpublk 7-1947

* .. •• • *• ■* ■

Siiintiniai | Lietuvą ; 
ir kitus kraštui

P.: NEDAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, III. 60632. T.L YA 7-5910

Notary Public. -
INCOME TAX SERVICE " 

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

šymai ir kitokie blankai

Homeowners Insurance
Good service/Good price

F. Zapolis, Agent 
3208’A W. 95th St 

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

| Advokatas
‘ GINTARAS P. ČEPĖNAS 
t
Į Darbo valandos: Kasdien: nuo 

9 vai. ryto iki 6 vai vakaro, 
šeštai; nuo 9 vai r. iki 12 vai d. 

h pagal susitarimą.
Tel. 776-5162 

1649 West 63rd Street 
Chicago, UI 60629

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto Uo 5 vai. popiet. 
Šeštadieniais pagal susitarimą. 

4606 S. KadzU Ava. 
Chicago, IK 60629
TeL: 778-8000

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039
— Naujienos, Chicago, 8, DL Tuesday, August 2, 1983


