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Laikas prisiminti Pabaltijį, - rašo 
Londono “Times” vedamasis .

Ar reikia kelti Pabaltijo tau- Anglijos buvo atvykusi j 
tų klausimą?, — birželio mėn.
7 d. išspausdintame vedamajame 
^Maskvos Pabaltijo kolonija” 
klausia Londono dienr. Times ir 
atsako:

“Prieš Jungtines Tautas jau- 
stovi -tiek daug '■ sudėtingų klau- 
simlj, jog daugelis teigia, kad 
Estiją, Latviją ir Lietuvą reikė
ti} bent laikinai ignoruoti, nes 
jų klausimo iškėlimas, bė abejo, 
dar pablogintų Rytų'- Vakarų 
santykius. Tačiau, kaip rodo Es
tijos pavyzdys,, patys Sovietų 
vadai * prisipažįsta, kad jiems 
stiuku valdyti tautas, kurių gy
ventojų dauguma su kartėliu ne
pakenčia Maskvos valdžios”. 
J Times vedamasis toliau cituo
ja Estijos kompartijos vadovo 
Kari- Vaino, pasisakymą Komu
nisto’ mėnrašty} e^ Jis pareiškė, 
kad “nacionalizmo, priešiškumo 
rusams ir neapykantos sovietinėj 
valstybei nuodai” bei kiti “bur
žuazinės ideologijos” požiūriai 
Estijoje toli gražu neišnaikinti. 
“Britanija niekad; nepripažino, 
sovietinės valdžios Pabaltijo 
valstybėse de jure; gal būt, ne
paisant, visų’kitų geriau išrekla
muotų bėdų?MtŽ>s^^asaulio 'da- 
ly§e,dabdnląikaS'r —
tūs”,. b&i^asi Timęšiį vf

.'r; o .

DVI DIENAS ĖJO KOVOS, BET 
MAIŠTININKAI LAIMĖJO

tinti es 
tąsiš..

: ARIE j“ŠIONIŠJŲ SĄMpIi
A' . i ' -i' rffl ♦♦ T t , - ■

“sionistų emiskrų”.

NAUJA REZOLIUCIJĄ APIE ■ 
RUSŲ KALBOS MOKYMĄ
Maskvos Prayda gegužės 27 d. 

pranešėt . politbiuras
svarstė kaip dar pagerinti- rusų 
kalbos mokymą nerusų fėspub- 
likosę;! Buvo" .priimta rezoliucija, 
kurioje išv^dinta visa eilė prie- 
moni’ų..ųžtikrinti, kad kiekvienas 
nerusas. laisvai naudotų rusų 
kalbą. 1/J -Į. v ‘1

197.5 m. Taškente priimtos re- 
zoliučijos panašia tema buvo pa
smerktos lietuvių savilaidinės 
spaudos skiltyse; ir kitose sovie
tinėse respublikose, ypač Gruzi
joj ę, rezoliucijos išša ūkė pro
testus ir demonstracijas. Nerusų 
respublikose į šias rezoliucijas 
ir priemones žiūrima, kaip į ru
sinimo įrankius. ' (Elta)

KGB GALĖJO PAGROBTI 
MERGAITĘ į '

. ROMA, Italija.— Aukštesnie
ji italų policijos ir teismo parei
gūnai yra įsitikinę, kad Sovietų 
Sąjungos KGB yra suorganiza
vusi ĘįįjąiĘgglps Orlandį^agro- 
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Vakar Libijos tankai ir sunkvežimiai įsiveržė į Čadą ir užėmė Faya Lar
geau oazę, esančią 450 mylių aukštumoj nuo Ndžamenos, Čado sostinės.

Čado kariai gauna daugiau ginklų ir JAV ir Prancūzijos.

PRANCŪZŲ VYRIAUSYBĖ PASIUNTĖ Į ČADĄ 
580 GERAI GINKLUOTŲ KARIŲ

NDŽAMENA, Čadas. — Tri
polio radijas praneša, kad Libi
jos karo jėgos, tankų padeda
mos, ketvirtadienį užėmė Faya 
Largeau, bet Čado kariuomenės 
vadovybė gauna žinių iš Čado 
dalinių, besipriešinančių Libijos 
tankams. . .

Laimė, kad laiku gautos prieš
lėktuvinės patrankos. Gautos ir 
kelios prieštankinės patrankos. 
Čado ginkluotos pajėgos ginasi

• nuo Libijos kąrių, bandžiusių 
sekti miestan važiuojančius tan
kus.

bijos tankai. Tiktai apie vidur
dienį įsiveržė didesni Libijos 
karių daliniai.

Nelaisvėn paimti kariai pasa
koja, kad į Faya Largeau atvyks 
daugiau Libijos karių. Ketvirta
dienį Ndžamenos aercdrome 
laukia 150 prancūzų legionierių. 
Buvo paskelbę, kad atvyks 500, 
bet prašė paruošti kareivines’ 
tiktai 150 karių. Pasirodo, kad 
prancūzai permetė į Čadą savo 
dalinį, kuris iki šio meto buvO’ 
Centrinėj Afrikos 
Bouar mieste.

Pirmieji Libijos tanKai priar
tėjo prie Faya-Largėau trečia
dienį. Jie buvo sustabdyti prieš
tankinėmis Amerikos patranko
mis, atvežtomis iš Vakarų Vo
kietijos. Po tankų, tuojau žy
giavo Libijos kariuomenės dali
niai. Jie sunkvežimiais buvo at
vežti iki Faya Largeau, bet vė
liau iškelti iš sunkvežimių ir ve- 
dami4 priemiesčiu,.' Libijos ka- 
'rržf'žygišvd basi? Jų ’kojbš'Vfa 
pripratusios. prie karšto smėlio 
ir piję oazės spyglių. Tuo tarpu < Pietų Afrikos krantų, bet ji vis

Tripolio radijas 
Gukuni vadovauja 
ninkams, bet tikrovė yra visai 
kitokia: ten nėra jokių Čado 
maištininkų. Į Čadą veržiasi ge
rai organizuotos Libijos gink
luotos pajėgos.

NAFTA NUŽUDĖ 
170 PAUKŠČIŲ 

,XCAPĖ TOWN. Pietų Afrika.— 7 te
Vėjas nunešė naftą toliau nuo

v prancūzai yra geriau a parengę,! dėlto pakenkė .pakraščių paukš- 
Dįbrafę prie^Ąfrikos karščio, labai1 
”1 v. ’C'., i. •, - J

P “Tarptautinio, sio'mžfno”' šĮ» 
in okslą.' Lietuvoj e a ti dengė So
vetską ja Litvą, kurio j štraifisj^. 
“Atsargiai: Sionizmas!” persi
spausdino Tiesa (1983.VI.12). 
Straipsnią ąųtoriaus. -S. Fried
mano plunksna beveik parai
džiui imituoja nacių antisemiti
nę literatūrą: sionistinėms orga; 
nizacijoms vadovauja “žydų ka
pitalistai ir bankininkai”, jų 
tikslas — sugriauti “galingąją 
Tarybų Sąjungą”, jie tarnauja 
“kapitalistinei reakcijai”, jie 
“parsidavėliai” ir “apgavikai”.

Buvęs Lietuvos Helsinkio gru
pės narys Ei tanas Finkelšteinas 
sukarikatūrinamas — jis, esą, gi- 
riąsis, kaip jis pardavinėsiąs 
“kraupias istorijas apie TSRS”. 
Iš Vilniaus į Izraelį išvažiavusi 
“kažkokia Druker”, “netikėtai” 
atsidūrė Vakarų Vokietijoje ir 
dirbo “Laisvės” radijuje. Vilniu
je tebegyvenantis V. Raižas tele
fonu perdavinėjęs “sufalsifikuo
tą informaciją” ir toliau palai-r

atyet 
būfig

isive-; 
i^įcfeliais.

gari^Oi^Tka4;^iėt9-susiimti su 
jmogūml, -^uriš buvo Romoje, 
kaFkėsintašr prieš popiežiaus gy
vy!^; Ta kelionė jj įtikino, ka-d- 
KGB tųrčjib’ turėti "ryšius' su su
imtuoju ir nutėištu įtųrkii. Nu
teistasis turkas bijo 'būti išleis
tas; neš jis pateks į Maskvos če
kistų, rankas, kurių būtų tuojau 
sušaudytas.’

— Filipinų politikai ir visuo
menėj veikėjai'pataria gyvento
jams. balsuoti už prezidentą 
Ferdinando Marcos.

— Guatemaloje žuvo du žmo
nės, kai buvusio prezidento Rios 
Montt sargai buvo įsistiprinę 
prezidentūroje. .« na

kęs “glaudžius ryšius” su užsie
nio sionistais.

Pasak Friedmano, Belgrado 
konferencijos metu į Lietuvą iš

GINKLUOTI DRŪZAI PAGROBĖ
TRIS LIBANO MINISTERIUS

REIKALAUJA, KAD BOTŲ PAŠALINTAS DABAR
TINIS PREZIDENTAS AMIN GEMAJEL

BEIRUTAS, Libanas. — Tre-. susidariusia padėtimi, kad 
čiadienį pietinėje Beiruto dalyje 
įvyko smarkus artilerijos susi
šaudymas tarp drūzų ginkluotų 
būrių ir Libano karo jėgų. Kovų 
metu .keli drūzų artilerijos šū
viai, pateko į pietų Beiruto aero
dromu ir sužeidė Amerikos ma
riną.

Trys Libano ministerial išvy
ko į pietų Beiruto sritį, kad ga
lėtų kontaktuoti abi kovojan
čias puses ir sustabdytų kovas. 
Ypatingai turėtų kreipti dėmesį 
į amerikiečių kontroliuojamą 
aerodromą, kad neįžeistų ameri
kiečių, atvykusių taikos sume
timais.

Nespėjo trys ministerial pa
siekti drūzų kontroliuojamą sri
tį, jie buvo suimti, ištardyti ir 
tuojau išvežti į Muchteną, svar
biausią Libano drūzų centrą. 
Drūzai buvo linkę suimtus mi
nisterius sušaudyti, bet jie buvo 
nuvežti į drūzų centrą.

Suimtas vienas minis- 
teris drūzas

KALENDORĖLIS

Rugpjūčio 12: Klara, Laimu
tė, Elvyrė, Asibutas, Drytė, Tau- 
teris, Irvė.

i ‘ Saulė teka 5:55, leidžiasi 7:55.

Oras debesuotas. Iii

Sekretorius G. Shultz vakar 
prisaikdino d r. H. Kisingerį 
ir jo vadovaujamos komisi
jos narius tyrinėti Centro

Amerikos ekonominę ir 
visuomeninę būklę.

Drūzams pavyko suimti Liba
no finansų minister} Adei Hami- 
je, viešųjų darbų minister} Pier
re ('Kury ir sveikatos minister} 
Adnan Mrove.

Suėmusieji ginkluoti vyrai 
tvirtino, kad jie turės papasakoti 
savo tikslus drūzų vadui Jumb- 
latni. Visa nelaimė, kad dabar
tiniu metu Jumblatas yra išskri
dęs į užsienį.

Libano prezidentas Amin Ge- 
majeĘ šiuo reikalu tarėsi su še
šiais likusiais savo ministeriais. 
Gemajel buvo tiek susirūpinęs

nega
lėjo ramiai išklausyti. Jei drūzai 
sušaudytų suimtus ministerius, 
tai krizė dar labiau padidėtų.

Drūzai pareikalavo, kad tuo
jau būtų atšauktos Libano gink
luotos pajėgos iš šuf pašlaičių, 
kur eina Bekos slėnio kelias. Be 
to, jie pareikalavo, kad būtų pa
šalintas dabartinis Libano pre
zidentas Amin Gemajel.

Premjeras Šarik Vazan 
labai susirūpinęs

Libano premjeras šarik ai Va
zan pareiškė, kad trijų ministe- 
riu areštas vra didelė krašto ne
laimė. Jeigu drūzai bet kurį mi
nister} sušaudytų, tai kovoms 
nebūtų galo, kiltų tikra ka
tastrofa.

Pasirodo, kad Pierre Gemajel, 
prezidento tikras brolis, vado
vauja visoms kovoms prieš drū- 
zus. Jis pradėjo kovas prieš drū- 
zus praeitą rudenį, kai vyriau
sybė su drūzais dar palaikė ga
na gerus santyiksu. Nėra ko ste
bėtis, kad drūzai reikalauja pa
šalinti dabartinį prezidentą, nes 
jo brolis yra libaniečių vadas, 
kovojąs prieš drūzus.

Libano vyriausybės Darbo mi- 
nisleris Adnan Mrove yra drū- 
zas. Jis yra įsitikinęs, kad kovos 
turi galimai greičiau baigtis, bet 
jos nesustojo, nes prezidento 
brolis vadovavo ir kurstė gyven
tojus prieš drūzus. Kovojantieji 
drūzai Darbo misisterį laikė iš
daviku. Dabar jis yra kovojan
čių drūzų rankose.

■ č'-L
£ OPERAVO LENKIJOS

KARDINOLĄ GLEMP '
VARŠUVA, Lenkija.— Vakar, 

paskubomis reikėjo i 
Lenkijos kardinolą Jozef Glemp Ai 
į. ligoninę,

Ndžamena yra 480 jinylių ąt- 
; stiiųyjįe^ nūo ’Faya .Largeau. 

nuvežti * Nc^ą.mėha .y?ą ežero pakraštyj?.
( ‘.fi^o^šaulė Taip smarkiai'ne 

kad Jank padaiytųAdę^foal^moniųrir kupranugarių, 
tulžies operaciją. Jam anksčiau I^^ ^T/ęčiadiėšį iš Faya Largeau 
jau užeidavo tulžies skausmai, ■ atėjusios -žinios sako, kad per 
bet jis dar galėdavo juos pakęs-j naktį iš Libijos šiame krašte iš- 
ti. Kai skausmas užėjo vakar,. kelta daugiau Libijos karių ir 

atvyko nauji tankai. Tą pačią 
Nespėjus jį atvežti į ligoninę,, dieną Fayą Largeau pasiekė 80 

specialistai tuoj nustatė skaus- Prancūzijos svetimšalių legiono 
mų priežastį ir nuvežė ant ope- karių. Krašto apsaugos ministe- 
racijos • stalo. Iš tulžies pūslės rįs buvo prižadėjęs atsiųsti 150 
buvo pašalintas didelis akmuo. čadiečiams apmokyti, bet atskri- 

Dabartiniu metu Lenkijoj yra ((’° ^ktai 80. ..
senatorius Christopher Dodd. Ankstyvesni pranešimai sakė, 
Jis turėjo progos pasikalbėti su kad Čado ginkluotos pajėgęs 
keliais lenkais. Jie nepasitiki ge-' P1’ešmosj Libijos žvalgais, 
nerolų grupe, kuri turi pagro- bandžiusiems prasiveržti į mies 
Busi dabartinę Lenkijos vyriau- v*durį. Čado kariams .pavyko 
š^’bę. Jam atrodo, kad tuo tarpu JU°S-atmušti. Reikalai pasikeitė 
dar anksti daryti lengvatas len-i 
ku vvriausybei. Reikia kelis hiė- !
nesiūs palaukti.

tai jis nežinojo kur dėtis.

— Filipinų prezidentas Mar
cos išsiderėjo iš JAV labai geras 
sąlygas už aviacijos ir laivyno 
bazes.

— Senatorius Benigno Aquino 
norėjo kandidatuoti Filipinų 
prezidento pareigoms, liet vakar . 
nutarė nekandidatuoti. Jis pala-Į 
rė savo draugams balsuoti už 
prezidentą Marcos.

— Meksikos prezidentas Mi
guel de la Madrid rengiasi tartis 
su’ prez. Reaganu Amerikos 
valstybių reikalais. t

r _ ~ --- -
-------------• ■ ■ -n ■ ---------- r- —> 

amerikiečiai padėję generolui O. 
Mejia Vic tores suruošti pervers
mą Guatemaloje, bet naujasis 
prezidentas tvirtina, kad ameri
kiečiai nieko nepadėjo.

S

trečiadienio rytą. Į Faya Lar 
geau veržėsi ne kareiviai, bet Li

čiams ir žuvims.
Trečiadienj gamtos apsauga 

besirūpinantieji žmonės jau ra
do 170 paukščių, naftoje išmir
kusių ir nudvėsusių. Gyvybės 
neteko paukščiai, mintamieji žu
vimis. Jie yra Įpratę nerti į 
vandenyną, pagriebti ilgu savo 
snapu pamatytą žuvį Į lizdą. Tai 
buvo retos Pietų Afrikos žuvėd
ros, turėjusios labai aiškų ir il
gą snapą.

Pakraštin vanduo išnešė ir 
kelis paukščius, panašius Į ping
vinus, nepajėgusius apsiginti 
nuo naftos. Paukščio plunksnos 
privalo būti sausos, kad nukris
tų vanduo, tai paukštis gali 
skristi. Plunksnos, nafta sušla
pintos paukščio nepakelia.

NUSTATYS POLITIKĄ 
VISAI AMERIKAI

WASHINGTON, D.C. — Buvo 
susidaręs įspūdį, kad dr. Henry 
Kisingeris ir vėl pradės įsakinėti 
ne tik Krašto apsaugos, bet ir 
Valstybės departamentui, kaip 
jis tai darė R. Niksono preziden
tavimo metu.

Bet sekretorius Shultz pasa
kyta kalba į Valstybės departa
mentą susirinkusiems žmonėms 
aiškiai pasakė, ką ta komisija 
turės daryti, ir kur jiems nerei
kės nosies kišti. Komisijos na
riai vienas kito nepažino. Tiktai 
susirinkę Valstybės departa
mente jie turėjo progos vienas 
kitą pažinti. Henry Kisingeris 
buvo prisaikdintas toms pačioms 
pareigoms, kai<p ir kili komisi
jos nariai.

Komisiją Centro Amerikos 
politikai nustatyti sudaro: Hen
ry G. Cisneros, Richard M. 
Scammion. Carlos P. Diaz, Wil
son Sunday, Johnson, Rotter 
Stewart, William G. Clements, 
Nicolas F. Rrady, Robert S. 
Strauss. John’R. Silber, William 
B. Walsh ir H. A. Kissinger.— Buvo paskleista gandų, kad

Unijų vadai pasitiki buvu
siu viceprezidentu Walter 
Mondale, bet jie dar atidėjo 
jo indorsavimą iki Flori

dos konferencijos.



A. TAMULYNASPaprastieji ir meniškieji judesiai, ir jų reikšme žmogui
kelias j pasisekimąGražūs judesiai — iManiau rašyti tik apie meilia* kųs žmogaus judrius ir jų reikš mę. Bet, deja, būtu netikslu kalbėti apie meniškus judesius, pirmiau neaptarus mūsų kasdieniniu paprastųjų ir dažnai klaidingai atliekamų judesių, nes meniški judesiai yra įmanomi atlikti tik tuomet, kada iš mūsų kasdieninių judesių yra pašalintos visos neigiamos ypatybės. Prieš keletą metų esu- rašęs apie mūsų paprastus kasdieninius judesius ir daromas klaidas tuos judesius atliekant. Dalį jų čia priminsiu, kad būtų aiškiau {suprantami meniškieji judesiai.Grožis, sveikata, jaunystė vi-- sus žavėjo, žavi ir žavės. Kadą pirmą kartą sutinkame nepažįstamą žmogų — pirmą žvilgsnį nukreipiame į nepažįstamojo išorę, kaip sako, peržvelgįam jį pųo kojų iki galvos. Ir jau apie jį susidarome vienokią ar kito-' kią nuomonę. Tai yra natūralus mūsų akių pagautas vaizdas ir pirmasis sprendimas apie matytąjį žmogų daromas kaip tik iš šio pirmojo apžvelgimo. Tas žmogaus išorinis apžvelgi- mas jau daug ką mums pasako apie žmogų: darome sprendimą apie žmogaus būdą, charakterį ir kitas vidines žmogaus ypatybes.Žinoma, pilnai pažinti žmogų, iš Į kas yra gražiausio, kas yra kilniausio: daina, meilė, linksmumas, grožis, energija, drąsa, ryž. tas, vikrumas, ištvermė, judesių grožis, jų lengvumas, — jų ateitis.

Žmogaus išorė turi daug reikšmės jo ateičiai, jo pasisekimui. Todėl pradėkime pirmiausia kul turinti savo išorę-------kūną, jojudesius, vėliau bus lengviau ugdyti ir dvasines ypatybes. Mat, žmogaus kūnas yra saugotojas jo dvasinių galių.Kultūrinant, gražinant žmo-l gaus išorę, labai svarbu atkreipti dėmesį į mūsų eiseną — ėjimo būdą. Kiekvienas žmogų.-, skirtingai vaikščioja. Vieni vaikščioja — eina gražiai, lengvai — atrodo skriste skrenda. Malonu žiūrėti Į jų grakščią eiseną. Kiti eina vos kojas pavilkdami: kūnas sudribęs, susikūprinę, kūno judesiai sunkūs, kojas, velka šleivai, per kelius nulinkęs. Yra sakoma: “Eina, kaip molio Motiejus”. Tai gremėzdiška eisena — ėjimo būdas. (čia nekalbu apie senus žmones).Senatvė ateina nelaukiama, bet, deja, turime daug jaunų senių iš jaunimo. Tai jau čia blogas ir kartu apgailėtinas reiškinys. Tik pažvelkime į mūsų jaunimą, jo išorę, jo eiseną, jų judesius, jų fizinį išsivystymą. Daugelis jų amžiumi jauni, savo judesiais jau nesiskiria senių.Jaunimui priklauso visa
betnuo
tai,pirmojo pamatymo neįmanoma. Į ’ Tik artimesni santykiai padeda geriau pažinti žmogų ir tai ne- 

yisada- Mat, žmogus savo neigiamas ypatybes stengiasi pa-Į slėpti nuo kitų — stengiasi paA sirodyti geresniu negu iš tikrųjų yra. Bet dažnai iš pirmojo pamatymo susidarytas vaizdas apie žmogų būna net ir lemiantis. Štai žmogus, pamatęs pirmą kartą žmogų, vos tik susipažinęs su juo ir pasitraukia nuo 'jo ir daugiau nebenori jo sutikti.

sis, bet žmogaus grožis yri- gamtinė — prigimtinė dovana. Juk neįgysime kitos galvos, kojų, rankų, ar akių spalvos nei varžtais, nei sportu. Bet įgimtas žmo gui grožio siekis skatina mus gra žinti, tobulinti tai, ką davė mum prigimtis. Tik dar prie to įgim-

M. Šileikis Madona Z. Sodyboje, akvarelė
tp žmogui grožio siekio pridėkime rūpestingumo — šalinti mū sų kūno atliekamų judesių neigiamas ypatybes.

Nerasi medžio be šokos, 
o žmogaus be ydosYra žmonių, kurie vaikščioja ties, ik užpakalinę kūno dalį — sėdy- ąę, per daug atkišę užpakalin; sakoma: “Eina kaip bobutė gaudydama gaidį”. Senus lenkia žemyn senatvė, bet jauni turi šąlinti šią neigiamą ypatybę ir Vaikščioti tiesiai. Juk ir medis netiesinamas dažnai išauga į kurią pusę pakrypęs. Vaistais šios 

Vaikščiojimo ydos nepašalinsime. Čjąs ąrfums ateina Į pagalbą ipankštos prątimai, kryptingi grąžinti mūsų kūną į tiesią pa
dėtį. Nors ir senatvė lenktų mūsą kūną žemyn, bet ir- jai nereikėtų taip lengvai pasiduoti.

Galvos laikysena einantVieni vaikščioja per daug galvą nuleidę žemyn. Tai gali būti įpratimas, o kartais turi įtakos regėjimo stoka, žemažiū- j
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SVARBI KELIONĖ
Ramunė sėdėjo lėktuve ir gal- užgniaužti lįętųvįų sąžinės ir 

vojo. Plieno paukštis ją nešė sielos. Jo religingumas didelis, 
per platų Atlanto vandenyną į laisvės šalį Ameriką. Ji prisiminė malonią viešnagę Lietuvoje, kurioje lankėsi pirmą kartą. “Nesigailiu važiavusi į Lietuvą su močiute. Nors šalis priešo pavergta, bet jos gamtos grožis mane užbūrė. Čia daug gražiau, negu knygose parašyta. Mačiau gėlėtus kalnelius, žieduose paskendusius slėnius, kvepiančius pušynus ir skaidrius upelius. Neveltui Lietuva yra taip gražiai apdainuota mūsų dainose. Aplankiau istorines vietas. Norėjau pamatyti kiekvieną Lietuvos kampelį”.

įmonės meldžiasi kalėjimuose ir 
darbo stovyklose. Tėvai su vai
kais slaptai kalba poterius. Stu
dentai protestuoja. Žmonės ra
šo kroniką ir leidžia kitokią po
grindžio spaudą”.Grįžusi namo, Ramunė pasakojo kelionės įspūdžius ir džiaugėsi dovanomis, kurias parsivežė iš giminių. Stebuklingu būdu muitinėje neliepė jai atidaryti lagamino, kuriame buvo tetos gintaro gabalas ir kitos dovanos.— O kas toje dėžutėje? — paklausė nestebusi mergaitė. — Ąnksčiau jos nemačiau. Turbūt dar viena dovanėlė?Visi norėjo žinoti, kas buvo dėžutėje. Kai Ramunė atidarė, visi labai nustebo. Joje buvo keli mikrofilmai su užrašu “Aušra”. Ramunė negalėjo suprasti, kaip dėžutė atsirado lagamine. Tėveliai, suprato, kad čia buvo didelis turtas, ir liepė niekam apie tai nepasakoti. Kitą rytą jie nuvežė dėžutę į lietuviško laikraščio redakciją. Po kelių dienų redaktorius paskambino ir dėkojo Ramunei, kad parvežė iš Lietuvos visus pogrindžio laikraščio “Aušros” numerius, įrašytus mikrofilme.Ramunė susimąstė. Ji buvo skaičiusi apie dr. Jono Basanavičiaus “Aušrą”, kurioje prieš šimtą metų jis ragino didžiuotis Lietuvos praeitimi ir kalba, liepė nenustoti vilfies ir laukti iš- . siląisvinimo-'^abar ji suprato, kad švenčiant “Aušros” šimtmetį, lietuviai slapta^. rašųKr platina uždraustą špMfdą, Jjfe žino, kad tai yrę; geriausias Wyos būdas prieš komunistus.Ramunei buvo ramu, nes dėžutė buvo gerose rankose. Ji buvo patenkinta, kad galėjo prisidėti prie lietuvių katalikų, kuro gabalą. “Parvežk savo mamy- rie leidžią Katalikų Bažnyčios tei, mano krikšto dukrelei”, pa-: Kroniką, prašymo broliams ir sakė ir pravirko. Net Ramunei sesėms ląisvame pasaulyje: “Mū pasidarė graudų... Į sų širdys neatlaikys, jei jūs nu-Prisiminus tą įvykį, Ramunė tilsite”. Ji klausė savęs: “Ko- ir lėktuve susigraudino: “Lietu- dėl aš buvau parinkta parvežti voje taip smagu, bet taip liūd- pogrindžio spaudą į laisvąjį pa- į na. Pavergėjai visokiomis prie-J šaulį? Kodėl man paskyrė šį gar menėmis bando palaužti laisvę bingą ir svarbų uždavinį atlik- pamilusių lietuvių dvasią Bet ti?” ta dvasia stipri. Nors baisiai kankinami, lietuviai nepasiduo- n iir jos trokšta. Priešas negali, da. Jie myli laisvę visa širdi-

i ri •
I

Vilniuje — Lietuvos sostinėje, dėl kurios lietuviai tiek kovojo, mergaitė apžiūrėjo Šv. Onos baž nyčią, kurią Napoleonas kadaise norėjo parsivežti į Paryžių ant savo delno. Ji nuoširdžiai meldėsi prie Aušros Vartų, kur lietuviai kreipiasi į Mariją sunkiose gyvenimo valandose. Ji matėvaikščiojimo ypatybė, o jaunimo apsileidimo ypatybė. Jų ko-} Gedimino pilį, kurią pats kuni- jų užpakaliniai raumenys bei' kelio sąnario sausgyslės yra per gąikštis statė.Aplankiusi Trakų pilies griu-trumpos — neleidžia reikiamai vėsius, Ramunė norėjo pamaty- kojų ištiesti. Be to, jų žingsniai ti Kauną. Ji žinojo, kad ten ne- šiek tiek trumpesni. Tinkamais j ras Vytauto Didžiojo paminklo, fizinio lavinimo pratimais šį į nei Laisvės Varpo, kurį Lietu-

.^1 .riaį eina galvą nuleidę — žiūri nos kojos ant kitos. Tai senelių" iš paniūrų, akis kelia į viršų, 
q galvą, lyg tai ji būtų tokia sunki, bijo pakelti aukštyn. Regėjimo stoka idažnai žmogų verčia žiūrėti prieš save žemyn, kad nepavirstų ant kokios kliu-

I
įŽmogaus galvos laikysena daug ■priklauso nuo žmogaus dvasinio, neigiama ypatybė pašalinama.* vai padovanojo Amerikos lietu- vidinio gyvenimo. Gyvenimu • Taip pat yra žmonių, nors ir ne- j viąi, patenkinti, optimistai — galvą daug, kurių kojos per daug jfe-aukščiau. Į sllenkia per kelius užpakalin, čiute aplankė tėvelio tėviškę į. Į Tai neestetiška. Tą Įprotį reikia Kėdainiuose, o paskuišalinti.

Kitą dieną Ramunė su movaikščiodami laikoGyvenimo naštos — vargų pri- j slėgtieji, sergantieji, senatvės} naštos slegiami, įdubusia kruti-i nės ląsta ir kuproti — galvą lai- • ko žemiau. ĮBet yra žmonių, kurie bijo galvą pakelti — kitam žmogui tiesiai į akis pažiūrėti, lyg būtų nusikaltę.,Kiti eina per daug galvą at-J lošę, pilvą atkišę pirmyn. Dar yra kurie vaikšlioja galvą pakreipę dešinėn ar kairėn. Daž-j anl kitos kojos, kūnas nusilei-; niausiai tai esti tik įpratimas,} džia žemyn ir tokiu būdu einant Įjei nėra kokios ligos padarinys.
Kojų pirštų išsukimas į 

Jauko pusęDaugelis vaikščioja kojų pirštus per daug išsukę į lauko pu-* sę: dešinės kojos į dešinę, kai- Į rėš į kairę. Einant, kada kūno ■ svoris perkeliamas nuo vienos kojos ant kitos, kūno svoris per daug krinta ant vidurinės pėdos dalies net suka koją per kul.I nelį į laukinę pusę. Be to, taip! vaikščiojant, žingsnis yra tram- , pesnis. O bėgime toks kojų pirš. 1 tų išsukimas į lauko pusę mažina geresnę pasekmę pasiekti.
Kojų pirštų išsukimas į vidųKiti vaikščioja kojų pirštus, o kartais tik vienos kojos pirštus per daug išsukę į vidų ir kai žmogus vaikščioja, tai dešinės kojos pirštų galai kartais net užkliūva už kairės kojos kulnelio (ar atvirkščiai), net juos suža-; į loja. Toks kojų pirštų išsuki- I mas į vidų — kojos pėdą stumia per kulnelį į lauko pusę, o kada kojų pirštai per daug išsukti į lauko pusę — koją per kulnelį kreipiau vidų. Tai būtinai taisytinos neigiamybės.

Per kelius sulinkęYra žmonių, kurie vaikščioja per db.ųg per kelius sulinkę, t. y. neištiesia kojų per kelį, kada kūno svoris perkeliamas nuo vie

mamos gimtinę Šakius. Ten sutiko mo - čiųtės seserį, kuri yrą ^Ramunės mamos teta, ir kitus gimines. Visur jas nuoširdžiai priėmė ir vaišino .
Kūno kilnojimas aukštyn-žemynŠios eisenos (ėjimo būdo) charakteringa ypatybė — stypčio- jimas: aukštyn-žemyn. Kada: žmogus eina, tai ant kiekvieno j ,žingsnio daro tam tikrą kūno! vazia^i Ten,buvo ra-iškėlimą, aukštyn — užbaigia} ™u’. . , gitariniai saulės spm-Vieną popietę su giminėmis
žingsni pasistiepimu ant galų pirštų ir perkeliant kūno svorį dūliai žaidė Baltijos jūros bangose. Ramunė pasimaudė spindinčioje Baltijoje. Atsisveikinant teta jai Įteikė didelį gintagaunamas nuolatinis kūno kilnojimas: aukštyn — žemyn. Tai yra panašus vaikščiojimas ąnt’ galų pirštų, tik didesnis kūno kilnojimas ir žingsnis kiek ilgesnis. Be to, kūno svoris pereina daugiau per visą kojos pė- ';,ą-Kai mažo ūgio žmogus eina ii- i gaiš žingsniais ir gaunamas tam Į tikras kūno kilnojimas aukštyn- • žemyn. Šią eiseną charakteri-j zuoją liaudies posakis: “Atstyp-j čioju, kaip gužutis per pelkę”.

Svyravimas i šalis
iYra žmonių, kurie žengdami į žmgsnį svyra viršine kūno dalimi tai Į kairę, tai į dešinę —I siūbuoja į šonus. Kūno svyra-'v imas padeda jiems nuo žemės
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Rima Polikaitytė, VI kl. “Aušros’’ Spinduliai

pakelti koją ir tuomet kelią ją pirmyn. Svyravimas į šalis dažnai pasitaiko aukštaūgių eisenoj — ėjimo būde. Yra sakoma — eina kaip ančiukas svyruodamas į šalis. Tai šalinti na ypatybė.Kartais žmogus eina vieną petį pirmyn atkišęs, o antrą atgal. Kūnas truputį pasuktas šonan. Arba būna ir taip: vienas petys aukščiau iškeltas, kitas žemiau. Dažnai tai įvyksta dėl vienašališko darbo, kada tenka dirbti persikreipusiam arba tenka ką nors rankoj sunkiai nešioti. (Bus (jaugiau)

PriešingumaiMotina, atsiliepdama į dukros pastabą, jog priešingumai pritraukia vienas kitą, taip pasakė:“Moterys ir vyrai yra pakankamai skirtingi, kad patrauktų vienas kitą”.
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JUOZAS ŠARAPN7CKASHAMILTONAS, ONT., KANADA i
SLA 72 KUOPOS VEIKLA '(Tęsinys) ;K ' gegužinės pelno SLA 72-cji kuopa bus pajėgi paskirti VLIKo veiklai $100, kaip jau anksčiau skirdavo, ir, be to, dar galės kitą lieluvišką veiklą paremti.SLA 72»oj? kunpa, ruošdama tik gegužines, išgauto pelno per paskutinius 5 metus yra paskyrusi tautiniams reikalams aukų virš dviejų tūkstančių dolerių.Taip pat gerai sekėsi ir gegužinės šeimininkėms — R. Pakai niškienei ir E. Bajoraitienei. Jos Irisą pagamintą maistą išpardavė ir buvo patenkintos. Bendrai paėmus, visų gegužinės rengėjų ir svečių nuotaika buvo labai gera. Kai kurie svečiai išvažiavo jau saulei nusileidus, todėl ir gegužinės rengėjai galėjo tik vėlai išvažiuoti.Svečiai SLA gegužinės rengėjus ragino ir kitais metais suruošti pas A. Padolskį gegužinę į ir pasižadėjo atvykti ir prisi-į dėti prie gegužinės pasisekimo.’Džiugu, kas vis atsiranda dau- j giau tokių lietuvių, kurie verti ] na SLA 72-osios kuopos darbuotojus ir remia jų veiklą. Tai yra ; moralinis sustiprinimas ir įkvėpimas ryžto ir toliau dirbti toki darbą, nukreiptą prieš Lietuvos okupantą - Sovietus, ir kelti viešumon per spaudą ar žodžiu pavergtų lietuvių kančias, nes to prašo Sovietų pavergti lietuviai. Su lietuvių parama Hamiltono SLA 72-oji kuopa stengsis ir kitais metais suruošti demonstra-3 tyvinę gegužinę prieš Lietuvos lis; gil 12-1S metų, ir priTtad I “kup“,,« ir P™k’» tąją koloną., • -Įamžinsime vieną okupuotos siškieji komunistai, nes jie ne

, v • • • • ♦ • •

Šiais metais, esant gražiam orui, svečiai į gegužinę pradėjo rinktis. 12 yaL dienos. Pirmas svečias atvažiavo mano gera: pažįstamas B. Steponavičius su Žmona, i§: Haibillond. Nuvykau jų. pasveikinti. Trumpąi pasikalbėjęs rengiuosi ęįti/bet B. Ste-' ponavičius sulaiko ir 'paduoda $20, pareikšdamas: čia bus auka išlaidoms padengti ir dar didelė bonka “atomo” laimės šuliniui. B. ‘b- A. Steponavičiai yra "nuolatinei SLA gegužinės dalyviai ir rėmęjai._ ‘ .Truputį po pirmos valandos atvažidix> *i§ Hamiltono autobusas, suorganizuotas pensininkų. Esant karštam jotĮui*. kiekvienas stengiasi išvažiuoti iš miestų tvankaus oro. Daugel ig žino gražią A.: Padolskio sodybą r prie Grant upės ir vilioja miesto gyventojus pabuvoti popietę gryname ore, medžių pavėsyje, Jono .Adomaičio šokių muzikai grojant/ ‘Šiais metais SLA 72-osios kuopos gegužinės.ruoša vyko sklandžiai. Taip pat ir' gegužinės diena praėjo labai sklandžiai ir geroje syečių nuotaikoje. Visi laimikiui bilietai buvo išplatinti prieš gegužinę. Gegužinės dieną ą£vylog iš tolimų miestų svečiai prašė, laimikių bilietų, bet ne- begavo.' 't : p f *j Šiais, metais Į pasisiūlė naujų talkininku, laimės šulinio bilie- tams platinti. Prisistatė jaunuo-

Tolumoje matyli Vytauto Didžiojo pastatyta bažnyčia
JUOZAS ŽEMAITISNesiorientavimas, politinis bukumas\ ar tyčios darbasVisose kol kas laisvose nuo komunistinės diktatūros valsty-. bėse, gal išskiriant Čilę, Pietų! Korėją, Uruguajų, Saudi Ara-! biją ir keletą kitų nedidelių kraštų, komunistų partijos, kurios visos priklauso nuo Kremliaus diktato, veikia ne tik niekieno nevaržomos, bet net ir vyriausybė kėdėse susėdę. Diena iš dienos spaudoje skaitome, kad iš laisvajame pasauly esa- . mų Sovietų Sąjungos ambasa- Į dų vis vejami ir vejami lauk ru_

prasti, kur yra visokių neramumų ir politinių žudymų perų lizdas, bet kažkodėl nedaro jokių efektyvių žingsnių tiems’ lizdams sulikviduoti.Jei akylai pažvelgsime, kas da bar vyksta Vidurio Ameriko. Afrikoje, Azijoje bei Valcarų Europoje ir Įžvalgiau tuos Įvykius paanalizuosim, tai tuoj pat paaiškės, kur yra visų1 tų teroristiniij Įvykių centras, j Tas centras, pilnai aišku,

vikų spaudos pranešimu, Pa
langa yra

Birutes kalnas ir jo reikšme lietuviams
Tautos nelaimės valandoje jis suteikia padrąsinimoNors šią vasarą, pasak bolše- kuras žyniai ir vaidilutes. Vietoje išlaužtų medžių, dygo irprikimšta komisarų, augo nauji ir tiems supuvus au-, raudonarmiečių ir importuotų iš go dar kiti. Bet ir šiandieną^ -vasarotojų”, pušyne vėjas liūdnai tebėgau-; džia ir jūra vis neramiai tebe4*eikš.lietu-' banguoja ir vargdienių, prispausSovietų gilumos tačiau teji vieta pasilieka mingu kampeliu tiems viams. kurie tebėra savam krašte. Bolševikai užkorė ant Birutės kalno viršūnės savo vėliavą ir revoliucines emblemas, tačiau ir tas negali išsklaklyti istorinės nuotaikos ir ir padavimų, kurie pasiliko iš praeities amžių.Sunkiose gyvenimo sąlygose, tautini u nusistačiusiai lietuvio širdžiai, Palanga ir Birutės kai- nas virto dar svarbesne šventove, kurioje daugelis randa paguodą ir susiraminimą.Jau senų senovėje žaliuojančių pušų paunksnyje susirinkdavo čia lietuviai garbinti prigimties galybių. Čia jie melsdavos. kad užderėtų javai; čia į kovą eidami, prašydavo palaiminimo savo ginklams. Ju maldoms pritardavo banguojanti jūra, nerami ir nenuilstanti kaip žmogaus širdis. Vaidilučių giesmės plaukė, susiliedamos išvien

i nėra niekada matę? Apsukriai paruošta komunistinė propaganda apkeri tokių ne tik akis, Į bet ir galvoseną.Atominiam amžiui pamatus1 paruošė Amerika. Ant tų pamatų buvo sukurtos atominės bom- su pušyno gaudesiu. Dangun ky-

dūočiau bilietų platinti. Lietu- viškaį pasisako esąs J. Savokai- tis,jiš; Hamiltonų,. Pavardė žinoma, bet abejojau, ar tas jaunuolis'sugebės tvarkingai bilietus platinti ir atsiskaityti už parduotus: bilietus. Pagalvojau: jeigu nepatenkinsiu jaunuoliu prašymo, tai-tas lietuviškai kalbąs jaunublis liks nusiminęs. Išbandymui įduodu už -?25 bilietų. Už keliolikos minučių tas jaunuolis atėjo patenkintas, visus bilie- ttiš ilšplatinęs ir atsiskaitė tvarkingai, <Tąip tam jaunuoliui ke- ■tųi:& kartus šdaviąu po $2$ bilie- tų-rir •*’ivanę< riebi rip j o. ryžtas įsi- j

Lietuvos lietuvį. Sovietų nuteisto lietuvio politinio kalinio var- tik šnipinėja rusiškosios imperijos naudai, bet kartu ir gundo'dą, -kaip , darėme prieš, tai. Gy-j visokios rūšies neramumus, kad venkime mintimi, kad jokia vergija nėra amžina, nebus amžina ir Sovietų vergų-imperija.Greitais šuoliais artinasi laikas Sovietų žiauriajai imperijai žlugti,.o jai. žlugus — Lietuva vėl bus laisva. J. šarapnickas

sukompromituotų nekomunistinių valstybių valdymosi sistemą. .Visi politiniai blaivūs politikai, ■tenka galvoti, kad pajėgia su-

tųjų ašaros tebesimais© su jiį prakaitu. j •O gražiuose rūmuose, kuriuo-i se pirmiau gyveno Palanges sa-į vininkas grafas Tiškevičius, da-; bar sėdį nauji viešpačiai, žiau-< resni ir piktesni už bile kokius bajorus, aristokratus ir grafus.; Anų laikų baudžiava, palyginusi su dabartine okupantų priespau* da, yra taip skirtinga kaip diena nuo nakties.Daug ką pergyveno Palanga;- daug paniekinimų ir skriaudų yra regėjęs Birutės kalnas. Ta-’ č.iau jis. atsirėmęs į Lietuvos žemę, žiūri ramiai Į artimą jūrą; žiūri j vakarus ko tai laukdamas. ko tai tikėdamas. ĮPušys gaudžia. Jūra banguoja. Vėjas purena kranto smiltį./ Baltosios žuvėdros skriėdamos aplink pamirko sparnų galelius mėsvose bangose. Toli, toli auš-j ta saulė, nešanti laisvę visiems', ardanti dygliuotas tvoras ir.ka- lėj imu rūsių tamsą. Kas žino, gal ilgai netrukus tie laisvės spin dūliai palies ir Birutės kalno viršūnę. Tuomet jis vėl bus smagus ir laimingas, kaip tais laikais, kai Kęstutis su savo karžygiais prijodavo, laimėjęs mūšį prieš tėvynės priešus. Gerve

bos. Jų pakako tik dviejų, kad visos Azijos užvaldymo panorus Japonija būtų paklupdyta. To~ į kių bombų gaminimo paslaptis turėjo tik Amerika. Bet deja, pačioje jos buvo pasidalintos su Sovie-| tų Sąjunga — nacionalistine Rusijos imperija. Sakau, kad pasidalintos, nes tokių bombų gaminimo paslaptis išvogti ir kam yra ‘ nors parduoti tuo laiku Ameri- Kremliaus rūmuose, kuris, ne tik : koje nebuvo sunku, tuo labiau, savo imperijoje, bet ir visame pasaulyje yra pristeigęs daugy- j kių žmonių, kurių bę teroro mokyklų. į kurias to' sys buvo nukreiptos į Kremliaus “meno” mokytis galima patek-į bokštus, čia labai didelę rolę suvaidino Amerikos komunistų partija. Nors tų paslapčių išvo. gėjas (žydų tautybės žmogus) buvo nubaustas mirtimi, bet komunistų partija liko kaip nie- kadėjas.To viso pasekmės šiandien jau 
i perdaug ryškios. Rytų Europa . pilna atominių raketų ir ten nie- i

lą nuo aukuro dūmai traukė mintis žengti už paprasto matomojo pasaulio...Amžiams slenkant išnyko au-
amerikiečiai. Tai jei darbininkų valstybė, atseit, Sovietų Sąjunga ginkluojasi atominiais ginklais, tai tik atsigj'himų.i niįp amerikoniško fterorizmoį^(Bus daugiau) * Gorilla praleidžia viso gyvenimo 70% miegojimui.kad toj srity dirbo nemaži to- akys ir au-

1SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ" AMERIKOJE
jra 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. . .< • . -!

ŠIA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
apdraudų savo nariams. s, . ,.k

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieškę pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu, f; 
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 gyvenimo pradžiai.

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

SLA —kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
Kreipkitės i savo apylinkės kuopų veikėjus, 
jie Jums mielai pagelbės i 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

ti tik per komunistines partijas. Deja, šios partijos visose dide-. lėse laisvose valstybėse veikią’ visai nevaržomos.Nacionalistinės Rusijos išore-; siruoti politikai, komunizmo laisvės vardan, per akis mul-i kiną demokratines valstybes. To- i leravimas lygybės ir laisvės principų leidžia laisvose valstybėse plisti parazitam, kurie/ tiek iš vidaus, tiek ir iš išorės l graužia tų valstybių pamatus ir i gyventojus ruošia revoliucijai,' pažadėdami jiems rojišką gyve-j nima. !
1O sakyte, kas gi to rojiško gy- : venimo nenori, o ypač tie kurie- komunistinių šalių gyvenimo.

'mąjį stiklą, galima užsidegei pypkę. O mokslininkai seniai nurodo, kad su tdidele saulės spindulių koncentracija galima būtų turėti .vienoje vietoje mills su- •koncentruotas saulės karštis ga-• Saulė siunčia į erdvę karš-į ,1__tus spindulius. Maža dalelė tų Į ciniško karščio šaltini. Tok;
1 c -■ - - -spindulių pasiekia mūsų žemęjungti į lietuvišką veiklą. Bę»to |^pąl^iko čia gyvybę. Daržiniu- Įima butų naudoti naudingam .jąunuolįų' dą+t aajk'Uė bilais ^i jkū^eųYąi išmojo ėpągauti” ^--v--• ----- k-— u.-,.piatin&f. K. -Dėrvąifiehė, iš' št, saulės spindulius ' ir panaudoti Cjažfeirines, ĮU Savokaitytė Vass, 1 juos dirbtinam daržų ir gėlių iš-TIatriiltono'-ir M/Petrauskie- šildymui. Pypkoriai žino,-kad nė, iš; Kalifornijos, JAV.;

ti

su koncentruotu saulės spinduli siais metais iš suruoštos liu, einančiu per mažą padidina.
' darbui dirbti, bet <jis galima būtų Įkinkyti ir Į naikinimo darbą. Vokiečių mokslininkai rimtai planavo su saulės koncentruotais .spinduliais išsvilinti savo priešų miestus.’

NERANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
’ /> LITERATŪRA, lietuvių Hteratūros, meno Ii moksli 

IIMm. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nėsenstą, Vinst 
Krtvį*, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoi 
Jk Raukflo, dr. Kario Griniaus, Į taip pat K. Matusevičiaus Ir 1 
Meilau! straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis t 
M. K Čiurlionio. M. šfleikio, V. Kaiubos, A. Rūkitelės Ir JL Vara/ 
kūrybos poveikriais. 365 pusk knyga kainuoja tik F3.

> DAINŲ šVENTtS LAUKUOSE, poetės, ra lyto jot ir tn 
tfnlą lokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dalm 
ivenfet bei jų Istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainnojan 
Hemą, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais dudmenimi 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja |2.

'• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraJ} 
tai Juoso Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne mum. 
gyvenimo bruožų apraiymaa, bet tiksli to laikotarpio buities Hte 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyf?

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

2608 West 60th St, Chicago, lit 60629 - Tet 025-2787 Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.Maistas iš Europos sandėlių.
" ~ MARIJA NOREIKIENĖ

SIUNTINIAI Į LIETUVA |
Cosmos Parcels Express Corp. |j

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2b01 W. 69th St; Chieago, HL 60629 ♦ TeL 925-2737

* -t.'; :V» V.ALANTINAS >. ,

kas prieš tuos ginklus neprotestuoja. Žinoma, gal protestuotu. nes ir ten žmonės žino, koks yra baisus atominis sprogimas, bet ten tie protestantai tuoj būtų sukišti i kalėjimus. Dviejų Japonijos miestų — Hirošimo ir Nagasaki atominėms bombom sunaikinimas, kurias amerikiete iai ant jų numetė, šiandien Maskvos imperijoj rodoma ir įtaigojami žmonės, kokie yra baisūs nekaltų žmonių žudikai

Inž. LIUDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

pfomlri p&ražyta ttudija apie Rytprūsius, remianti* Pakalnės Į 
Labguvos apskričiu duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienai! 
BetuviuL Leidinys ffiustmotaa nuotraukomla, pabaigoje duodam: 
vttovaJdfių pavadlninial»!r Jų vertiniai J vokleėlij kalbą. Laba 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytyrūrių Jemriapla. Kaina F

> KJ LAUM1S tlMS, rašytojo* Petronėlė* Orintaftės 
mfaSnal ir mintyj apie akmenis ir vietas neprfk. Lietuvoje ir pb 
m airiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiui 
bet kainuoja tfk l

1 JULIUS JANONIS, poetas ■ ir revoliucionierius, nesupm 
ta* ir klaidingai Interpretuojamai gyvenime Ir politikoje; tik 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe 
riją. Dabar būtų jį galinu, pavadinti kovotoju nž imogaus teis® 
Knyga ya didelio formato, 255 puslapiu, kainuoja

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ
- JAY DRUGS VAISTINĖ

2759 W. 71st St, Chicago, HL 
RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

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

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkasn - r Tel. 476-2206

ĮMMJ.IJĮį

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kai 5ef 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 

Ir patarė mums toliau studijuoti.

KaItu f25. Kieti ririelixL Fiitu
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Jėzuitai laukia pakaitą
Rugsėjo mėnesio antrą dieną Romoje įvyks jėzuitų 

kongregacija. Tą dieną prasidės suvažiavimas, kuris jė
zuitų gyvenime turės didelės reikšmės.

Romon važiuos ir lietuviai jėzuitai. Jeigu dar neiš
rinko, tai jie jau renka savo atstovus, kurie skris Į Romą, 
svarstys Įvairius klausimus, o vėliau rinks generolą. 
Jėzuitai turi savo tikslias, nustatytas taisykles, kurių 
visi prisilaiko. Bet jėzuitai iš savo tarpo išsirenka gene
rolą, kuris, kaip karys; įsakinėja,- ką skyriai,, paskiri 
nariai ir jų grupės .privalo atlikti. Jėzuitai priėjo Įsitiki
nimo, kad demokratiniai principai kartais- jiems yra 
naudingi, bet pačiai organizacijai reikalingi karo prin
cipai. Kada nariai ilgai svarsto kylančius klausimus ir 
nesusitaria, tai jėzuitai nukenčia. Bet vienas jėzuitas, 
pažindamas kitus savo organizacijos narius, vietoj svars
tyti ir diskutuoti, Įsako, ką kuris karys turi atlikti, tai 
ginčai baigiasi ir kiekvienas eina prie darbo. Generolas 
yra Įtakingiausias Įsakinėtojas. Jis liepia atlikti darbą ir 
laukia žinių, kaip to darbo vykdymas eina.

Jėzuitai yra nepriklausoma organizacija. Ji priklau
so katalikų bažnyčiai, bet ji rūpinasi tais bažnyčios 
klausimais, kuriuos kitos organizacijos negali atlikti. 
Ignas Loyola suplanavo sudaryti tokią organizaciją, kuri 
kovotų už bažnyčios reikalus. Jie kovoja taip, kaip jie 
supranta. Jų vedama kova už bažnyčios reikalus skiriasi 
nuo kitų vienuolių ir dvasiškių vedamos kovos.

Ne visi popiežiai sutiko su jėzuitų vartojamais ko
vos metodais. Dabartinis popiežius yra garbingas žmo
gus. Jis bažnyčios reikalus veda garbingais keliais ir įti
kinėja tikinčiuosius vartoti garbingus metodus. Popiežius 
Jonas Paulius II nepritarė jėzuitų vedamai politikai. Jis 
nepritarė buvusiam jėzuitų generolui kunigui Pedro
Arrupe Gondra. Generolas Arrupe kelis kartus kalbėjęs r lietuvius katalikus nuo jėzuitų. Prieš porą mėnesių jie 
su dabartiniu popiežiumi, bet nesusitarė. Gen. Arrupe tu- pasisamdė naują advokatą, kuris prokurorui Įrodinėjo, 
rėjo Įtakos savo nariams tam tikrais metodais, kurie po- kad būtų geriausia, jeigu Čiurlionio galerija atiduotų 
piežiui atrodė žiaurūs. Jis buvo Įsitikinęs, kad žiaurūs savo likusius paveikslus jėzuitams, nes, girdi, nepatogu

metodai labiau pakenkia bažnyčiai^ negu padeda jė
zuitams.

Išrinkti generolai valdo jėzuitus iki mirties. Genero
las Arrupe jautė artėjančią senatvę ir nepajėgumą toliau 
didelės organizacijos valdyti. Jis parašė popiežiui laišką, 
kuriame pranešė apie paskyrimą dviejų savo draugų jė
zuitams valdyti, jeigu jis susirgtų. Generolas jėzuitus 
valdo, bet taisyklės sako, kad popiežius skiria generolą, 
jeigu ankstyvesnis generolas suserga, o jėzuitai kito ge
nerolo neišrenka. Popiežius neskubėjo patvirtinti gene
rolo Arrupės paskirtų žmonių. Kol generolas Arrupe val
dė, popiežius nenorėjo skirti kitų žmonių. Praeitais me
tais gen. Arrupei išsiliejo kraujas smegenyse. Jis tapo li
goniu. Sulaukęs 75 metų, jis dar ir šiandien neatsigavo. 
Popiežius vis dėlto nepaskyrė gen. Arrupės pasiūlytų 
žmonių jėzuitų vadovybėn, o jis pasirinko kitus du jė
zuitus. Jėzuitų reikalams valdyti jis paskyrė 80 metų 
jėzuitą Pedro Dezą, o jo pavaduotoju — 51 metų kun. 
Giuseppe Pittau. Šie du vyrai valdo jėzuitus paskuti
nius metus. Aišku, kad jėzuitams nepatiko popiežiaus 
parinkti žmonės, bet jėzuitai turėjo su tuo sutikti.

Jėzuitas Deza yra mokslininkas. Jis atidžiai seka 
mokslininkų pasiektas naujoves ir stengiasi tas žinias 
įkvėpti jėzuitams ir bendrai katalikams. Popiežiui patiko 
senasis Deza todėl, kad jis suprato bažnyčios reikalus ir 
juos logiškai gynė. Jis buvo ir yra priešas melui, apgau
lei, šmeižtui, nes žino, kad šie nusikaltimai kenkia pa
tiems jėzuitams ir bažnyčiai, kuriai jėzuitai yra paža
dėję padėti.

Kun. Deza niekad būtų nesutikęs leisti jėzuitams 
daryti to, ką iki šio meto kun. Borevičius darė. Kunigo 
Borevičiaus vadovaujami lietuviai jėzuitai, pastatę na
mus senų lietuvių suaukotais pinigais, tą centrą padarė 
nelietuvišku. Jis leido Amerikos lietuvių jaunimui rodyti 
Maskvoje susuktus filmus. Lietuvių pasipiktinimas buvo 
toks didelis, kad jie suorganizavo jėzuitų namų pik-e- 

Ita-vįmą.
Kun. Borevičius Įtikino.- lietuvius menininkus sudėti 

' Čiurlionio • galerijos paveikslus viename jėzuitų kamba
ryje. Jis atidavė menininkams- kambario raktą, tvirtini- 
damas, kad niekas iš to kambario nieko neišneš. Niekas 
paveikslų neišnešė, bet jėzuitas Borevičius įsakė kitam 
jėzuitui pakeisti užraktus. Užraktų keitėjas žinojo, ką 
jis darė. Jis pačiam jėzuitui Borevičiui pasakojo, kad 
nedora taip elgtis, bet įsakymo jis turėjo klausyti, ir 
verkdamas užraktus pakeitė. Kada Čiurlionio galerijos 
pirmininkas norėjo įeiti Į vadinamą Čiurlionio galeriją, 
jis negalėjo to padaryti. Jis ten turėjo savo darbo dra
bužius, bet ir tų negalėjo atsiimti. Šimtametis Adomas. 
Varnas, daug dirbęs Lietuvos laisvei ir menui, suorgani
zavo protestą prieš šitokį paveikslų pasisavinimą. Jėzuitų, 
vadovybė pranešė Čiurlionio galerijos pirmininkui, kad 
jėzuitai, o ne Čiurlionio galerija yra paveikslų savininkai. 
Ragino paveikslus padėti saugion vieton, o vėliau tuos 
paveikslus pasisavino. Šitoks jėzuitų elgesys sukėlė di- 

- delį pasipiktinimą jėzuitais visoje Chicagoje ir net visoje 
Amerikoje. Advokatas Frank Zogas, patyręs apie tokį el
gesį, pats pasisiūlė ginti lietuvius menininkus, teismuose 
juos gynė be jokio atlyginimo, davė dideles taupymo 
bendrovės patalpas Čiurlionio galerijos paveikslams, bet 
jėzuitai blogai žengto žingsnio nepakeitė. Žengę vieną 
kreivą žingsnį, užsispyrė bristi toliau i balą ir stumti

Prof. AD. VARNAS Ant politikos laktų (Grafika)

A. PLESKYS

Politinių netikslumų patikslinimas
A. Gečio pasisakymuose

(T s:nys) karinės okupacijos objektu, prie
ę ‘ ‘ šingų tarptautinei teisei tiesio-

“Taigi, kad taip būtų. Dėl to ' giniu ar netiesioginių jėgos prie 
susitarimo pas mus tada nebū
tų kilę jokių ginčų, nuomonių 
skirtumų. Matyt VLIKo pirmi
ninkas Helsinkio baigiamąjį ak
tą labai skubiai ir paviršutiniš
kai peržvelgė, nes tokio nuosta
to ten nėra. Yra, tiesa, toks pa
reiškimas: “Susitariančios šalys 
viena kitos teritorijos nepavers

monių taikiniu, ir nebandys jos 
Įsigyti, naudojant tokias priemo 
nes ar jomis grasinant. Tokia 
okupacija ar teritorijos įsigiji
mas nebus pripažinti teisėtais”.

A. Gečys: “Kaip matome šis 
| Inus principas, deja, galioja 

tik susitariančioms šalims ir tik 
ateičiai. O Lietuva, Latvija ir

JJstiją kontcfęoęiįoj^ njsdalyva- 
ir nebuvo suataiiafiičios ša

lys, Priešingai, Helsinkio akte 
sakoma, kad “susitariančios ša- 

' lys laikys nepažeidžiamomis 
(inviolable) viena kitos sienas, 

I c taip pat ir visų Europos vals
tybių sienas...”

Paskutinio sakinio pabaigoje, 
kur pasakyta: “o taip pat ir visų 

! Europos valstybių sienas”, čia 
jau yra įjungiama ir Pabaltijo 
valstybių sienos.

Jau prieš 400 metų Ragainės 
klebonas, Mažojoj Lietuvoj, Mar 
tynas Mažvydas, savo “Kate- 
chismuse...” yra pasakęs* Bralei 
seseris imkiet mani ir skaitikiet

Ar p. A. Gečys, skaitydamas 
Helsinkio baigiamąjį aktą, tei
singai ji permanė? Tai jau ki
tas klausimas. Taip pat p. A. G. 
nepilnai permanė H. A. pasaky- 

’ mą: susitariančios šalys laikys 
nepažeižiamomis viena kitos sie
nas”. O kokias sienas? Ten ne
pasakyta. To neparmanė pasi-

■ rašydamas Helsinkio baigiamąjį 
aktą ir tovarišč Brežnev, iš 
džiaugsmo net apsiašarojęs, kaip 
spaudoje buvo rašyta. Jis ma-

■ nė, kad visas Sovietų S-gos val
domų teritorijų sienas ir tas, 
kur sovietai per Antrą Pasauli
nį karą brutalia ginklo jėga

f Į jungė į savo kolonialinę fm_ 
:periją. Bet “nabagas” apsiriko. 
'-Sovietų S-gos sienos yra dvie
jų rūšių, kategorijų. Viena yra, 
kur sienos pripažintos de jure 
* ' teisėtomis ir- kita — kur

. svetimos teritorijos užgrobtos 
jėga ir tepripažintos .tik de fak-

n. i ■ s - - -A ' r , ‘Ii

Amerikoje, turėti dvi-Čiurlionio galerijas.
' Kunigai Deza ir Piliau mano, kad šitas lietuvių, ęl-.. 

gesys^kenkia'jėzuitams ir bažnyčiai, bet yra jėzuitų^ Uū^ 
rie Įsivaizduoja, kad jie žino daugiau negu popiežius^ 

fKun. Dezair Pittau .šaukia kongregaciją, bet seno raugo 
jėzuitai yra pasiryžę kongregacijoje kovoti prieš popie
žių ir- jo numatytus žmones, ir kovos prieš Dezos Įsitiki
nimus- ir- taktiką.

Kongregacijon suvažiuos visų jėzuitų provincijų at
stovai. Joje; dalyvaus dabartinės vadovybės nariai. Iš viso 
susirinks 220 jėzuitų. Suvažiavusieji, pasimeldę ir pasi
keitę oficialiais pranešimais, bus užrakyti didelėje salėj e. 
Jie negalės išeiti, kol neišrinks naujo generolo. Jie turi 
teisę paklausti informacijų, apie kandidatus generolo pa
reigoms^ bet niekas neturi teisės vesti agitacijos už vieną 
ar kitą kandidatą. Gavę pageidaujamas žinias, jie bal
suos slaptu balsavimu.

Generolu bus išrinktas tas kongregacijos narys, ku- 
. ris gaus 111 balsų. Jeigu daugiau gaus, tai geriau. Bet 
jeigu balsavimo metu nė vienas negaus 111 balsų, tai 
tada pasitars ir vėl balsuos. ’ :

Kai vienas kandidatas gaus 111 balsų, tai tada visi, 
balsavusieji už jį ar prieš, prižadės ištikimai klausyti ir 
pildyti visus jo Įsakymus. Popiežius patvirtins daugiau
sia balsų gavusįjį. Jis turės su juo bendradarbiauti, kol 
generolas bus gyvas.

Lietuviai, norėtų, kad būtų išrinktas patikimas žmo
gus, kurio duotu žodžiu galėtų pasitikėti. Jeigu priešakin 
atsistotų kun. Borevičiaus charakterio jėzuitas, tai ir vėl 
turės kviesti Kriaučeliūnienę pagalbon. Lietuviai ir jai 
padės, bet lietuvio širdies jėzuitai nepatrauks.

-antrąją- kategoriją įeina ir Pa- 
: baltijo valstybės — Lietuva,’Lat-

isinkio baigiamoj o akto ekspertų
/Šiandien jau yra visai aiškiai iš- ;
ryškinta.

Pasižiūrėkime ką- tuo reika-
lu kalba Helsinkio baigiamojo

1980 m. gruodžio 16 d. p. Ri
mas- Česonis, 'atstovavęs, kaip 
stebėtojas Pabaltijo valstybes 
Helsinkio baig. akto patikrini
mo konferencijoje Madride, te
lefonu iš Madrido pranešė. “Mar
gučio” radijui Chicagoje:

“Aš perduodu tas vietas iš 
kalbos, kurias pasakė Amerikos 
delegacijos vienas vicepirmi
ninku Warren Zimmerman, per
žiūrint 8-ąjį principą Helsinkio 
baigiamojo akto, kuris liečia ap
sisprendimo klausimą:

(Bus daugiau)

— Duomenys rodo, kad mote
rys pajėgia gauti daugiau bal
suotojų, 
įtraukti 
daugiau 
šams.

Prez. Reaganas nutarė 
į rinkiminę kampaniją 
moterų rinkėjų sąra-

PiafcKE JAV taupymo bonul

J. PUŠĖNAS

SUSITIKSIĄS MONTANOJ
(Tęsinys)

— Ar negalėčiau ir aš prisimesti? Atvažia
vau su Sobaldžiu, bet kiek pavėlavau, ir jis mane 
paliko.

— Mums bus labai malonu, tik prašome tru
putį palaukti, žmona supermarkete ilgai ne- 
sugaiš.

— Aš būsiu jums dėkingas. Ar galiu palaukti 
jūsų automobily?

— Mielai prašom, mes ilgai nesugaišim, — 
pasakė ponai Antoniai, ir nuėjo į krautuvę.

Smartis atsisėdo Į automobilį, Įsijungė radiją 
ir girdi:

— Policija sulaikė automobilį ir jo vairuo
toją, kuris Įtariamas peršovęs Surgailą. Jis ati
tiko žudiko asmenį, pagal turimą aprašymą. 
Automobilis ir jo leidimo numeris atitiko liudy
tojų parodymą. Policija kol kas suimtojo vardo 
neskelbia. Visi kelių užblokavimai atšaukti.

— Nejaugi Sobaldis pakliuvo? Žinoma. Buvo 
gi pastebėtas jo automobilis, kai aš pabėgau iš 
šaudymo vietos. 0 taip pat aš ir Sobaldis esame 
to nat ūgio, tos pat spalvos, panašiai buvome apsi
rengę. Vargšas, jį dabar patampys, kol išsiaiš
kins. Smithas guli ten automobily, jis jau nebe
bus liudytojas. T ’i gan gerai. Sobaldžio vistiek 
.kapkaltins, jis Įrodys, kur buvęs tuo laiku, kai 

Įvyko šaudymas, o nuo manęs tuo tarpu visoks 
Įtarimas nukrinta. Be to, aš pirmiau parvažiuo
siu už Sobaldį ir nereikės aiškintis šeimai ar pa
čiam Sobaldžiui, kur aš buvau pasilikęs, kad kar
tu su juo nesugrįžau.

Antonis su žmona sugrįžta iš parduotuvės ir 
randa Smartį automobily gerai nusiteikusi.

— Ar neatsibodo laukti? Mes skubėjome, bet, 
žinai, tai šen, tai ten minutė. — sako Misis An
tony.

— O ne, aš tik spėjau cigarą užsidegti.
Automobilio ratai šnera lygiame grindiny*, 

motoras lengvai dūzgia ir vėjas švilpia pro pra
virus langus, namai artėja tekini.

— Jūs mane išleiskite čia. aš likusį kelią 
pareisiu.

— O ne, mes parvešime jus iki durų, mes ne
skubame ir tai mums nebus daug iš kelio.

Smarčio žmona pasitiko su džiaugsmu savo 
vyrą, bet jos širdy kažkokia negera nuojauta liz
delį susisuko. Kai tik Antonis su žmona nuvažia
vo, ji pradėjo:

— Aš labai buvau nerami. Girdėjau per ra
diją, kad buvo nušautas kažkoks žmogus mieste. 
Policija buvo užblokavusi visus kelius. Sake, žu
dikas pabėgęs automobiliu. Vėliau buvo atvykę 
du policininkai ir tavęs ieškojo. Pasakiau, kad esi 
mieste, ir jie išvažiavo.

— Kodėl jie manęs ieškojo?
— Jie nepasakė. Paskui Sobaldžio žmona 

skambino. Ji klasuė, ar tu dar negrįžai. Pas ją 
buvę taip pat du policininkai ir Sobaldžio taip 
pat ieškoję.

— Ar ji nesakė kodėl?
— Sakė, kad jų automobilis buvęs pastebė

tas. Juomi tas žmogžudys pabėgęs.
— Tai gal Sobaldžio automobilį kas pavogė. 

Tai dėl to aš jo sutartu laiku ir neradau. Pa
skambink Sobaldžiams ir paklausk, ar jis dar ne
grįžo. Aš kiek pasivėlinau ir j e-automobilio nebe
radau. Maniau, kad jis manęs nesulaukęs išva
žiavo vienas.

Žmona nuskubėjo skambinti, o jis išėjo į kluo
ną, norėdamas paslėpti revolverį. Eidamas suka 
galvą, kur jis jį paslėps. Trobesiuose slėpti — ne
tikra. galės surasti, krūmuose kas kita. Nueina 
į krūmus ir paslepia po keru. Dabar jis pasidaro 
visai saugus: revolverio niekas nesuras.

— Ar paskambinai Sobaldžiui? — pakalusi 
sugrįžęs.

— Paskambinau. Sobaldžio dar nėra. Ji labai 
susirūpinusi. Kai sužinojo, kad su sugrįžai, ji 
stačiai nusigando.

— Nėra ko nuogąstauti, gal kur pakely su
gaišo. Arba, jei jo automobilį pavogė, tai jis turės 
gerokai sugaišti, Aš einu į garažą, tuęiu auto
mobilį pataisyti: gazo pedalis įstringa.

Jis išeina, o žmona ima ruoštis virtuvėje va
karienei. Garaže jis atidaro motorą ir įsijungia 
radiją.

— Supermarketo parkinimo kieme rastas 
žmogaus lavonas. Nustatyta, kad dviem šūviais 
nušautasis yra Smithas, automobilių pardavėjas. 
Jis nušautas tuo pačiu ginklu, kaip ir anksčiau 
peršautasis Surgaila. Taigi, žudikas yra tas pats 
abiejuose nusikaltimuose. Manoma, kad Smithas 
buvo nužudytas todėl, kad jis buvo matęs Sur- 
gailos šaudymą, o gal ir pažino žudiką. Sulaiky
tasis anksčiau farmeris, įtartas Surgailos per- 
šovimu, paleistas, nes paaiškėjo, kad jfe negalėjo 
būti toje vietoje ir tuo laiku, kai Surgaila buvo 
peršautas. Jo automobilis, tiesa, atitiko aprašymą 
to automobilio, kuriuo pabėgo nusikaltėlis, net 
leidimo numeris buvo tas pats, tačiau pats far- 
meris, to automobilio savininkas, negalėjo šio nu
sikaltimo įvykdyti. Jo automobily rasta saga su 
išplėštu audeklo gabalu pilnai atitiko Surgailos 
apdraskytą švarką. Reiškia, Surgaila buvo far- 
merio automobily ir grūmėsi tenai su žudiku, o 
kai iš automobilio iššoko, buvo žudike pavytas ir 
peršautas. Rasti raktai automobilio spintelėje yra 
atsarginis setas, kurį farmeris visuomet ten lai
ko. Matomai, žudikas pasinaudojo tuomi ir tuo 
automobiliu buvo pabėgęs, tačiau, po kurio laik^, 
automobilis vėl buvo sugrąžintas į kiemą. Poli
cija turi daugiau žinių, bet atsisako ką nors pa
skelbti. ’

(Bus daugiau) > <
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DR. PAUL V. DARGIS LIetuvaičiV prakaito tvai-

EUDEIKISTeL: 562-2727 arba 562-272§
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Wastchester Community klinikos 

Medicinos direktorius 
1938 S. Manha’un Rd, Westchester, HL 

VALANDOS: 3—8 darbo dienomis
1
1
1
3 
%TEL. 233-8553 

Service 855-4504, Pa»e 04051

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

tokiu adresu;
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valaadoc pagal Kuitarimą.

OPTOMETRISTAS 

kalba lietuviškai 
2611 W. 71»t SL TeL 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akioiua 
ir “contact leiaei”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSL1S IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2454 WEST 43rd STREET

tetrutad. ft—7 vaL ▼«*. 
Ofte telefax 774-2880,

Prostatos, ink,f y jj ilapumn

5025 CENTRAL AVĖ.
SL Petersburg, Fla. 3371® 

Tei. (8132 321-4208

PERKRAUSTYMAI

kas jaudina kanauninką
Sielovados apžvalgininkas (A. 

SvL) Naujienų rugpjūčio 3 d. 
laidoje krikščioniškos meilės 
šviesoje labai jautriai sielojasi 
dėl New Yorke gyvenančio iš
kiliojo dailininko Kazimiero 
Žoromskio “pažeminimo”, lan
kantis jam Lietuvoje jo meno 
kūrinių parodos atidarymo pro
ga, kur jį,

“kaip pagarsėjusį tapytoją, oku 
panto tarnai pažemino, nes jį 
įtalpino į (Gimtojo Krašto) laik- 
raštapalaiki, kuriame liaupsina
mos ir medaliais apdovanojamos 
karvių melžėjos ir kiaulių šerė- 
jos, kaip nusipelniusios liaudies 
ididvyrės”. Pažemino jį ne tik 
išeivijos, bet ir dėl Lietuvos lais
vės kovojančios tautos akyse”.

Pacituotieji jautrūs krikščio
niškos meilės kupini žodžiai iš
eivijos ir tautos akyse iššaukia 
krikščioniško džiaugsmo ašaras, 
matant, kad iškilusis tapytojas 
per jo kūrinių dažų ir savojo 
prakaito sluogsnį nebejaučia 
Gimtajame Krašte karvių mel
žėjų ir kiaulių šėrėjų mužikiš
ko prakaito tvaiko... Ir, kaip 
aukštos moralės krikščionis, jis 
pajėgia mylėti ir jį “pažeminan
tį” priešą...

Beje, kalbant apie “pažemini
mą”, noriu dar pridėti, kad 
“Naujienos”, dažnai mėgdavo 
“pažeminti” sielovadininkų šei
mininkes, bet šį kartą jos “pa
žemino.” patiė sielovadininko 
krikščioniškos meilės širdį — 
tos pat dienos pirmame puslapy
je duodamos jam “pauostyti” 
Amerikos farmerių “bedieviško” 

1 prakaito, pakvėpinto rusų lai- 
vuosna byrančių grūdų dulkė
mis, lyg miro ir kodylo smilka
lais...

t
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Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
• Daugelis nemėgsta, kad ke

pimui bei virimui paruoštos la
šinukų atraižos susiraito ir su
sitraukia, kaip plonos skiedros 
nuo saulės. Be to, lašinukuose 
yra perdaug riebalų, o permažai 
tarpinės medžiagos. Swift Co. 
pradėjo gaminti mėsingesnių at. 
raižų paketėlius. Produktas pa
vadintas “Sizzlean” vardu. Jų 
atraižos pagamintos ruc-šiant: 
kumpius bei kitus kiaulienos 
gaminius ir yra 50% mėsinges- 
nės už lašinius, dėlto mažiau 
traukiasi ir raitosi. Tos bendro
vės paruoštų lašinukų svaras kai 
nuoja apie $1.96, gi “Sizzlean” 
toks pat svoris kainuoja: $1.59. 
Mat, Consumer Reports žurna
las pataria juos naudoti dėl juo
se esamo sodium nitrite, nors! 
jo ir kitų konservavimo chemi-Į 
kalų yra ir lašinukuose ir ki-| me^u 
fiiACn roACon rrnminniACC •

nuobodžiausios vyriškių kalbos.

4. Turi stengtis patikti ne tik 
vientąm, bet ir kitiems vyriš
kiams. Tačiau privalo stengtis, 
kad jos. nepradėtų vadinti “flir
tininkė’’.

5. Privalo mokėti įsigyti vy
riškio pagarbą. Tegul jis gerbia 
jos charakterį, darbą, siekimus.

tuose mėsos gaminiuose.

vieniems, bet ir kitiems vyriš- 
likimo smūgius.

7. Privalu mokėti inteligen
tiškai kalbėti.,

8. Neturi būti užsispyrusi.
9 .Turi madingai veikti, kad 

jos draugas’ gerai jaustųsi jos 
draugystėj, tačiau privalo veng- 
tit perdėjimo -ir nepąprastumo.

L 10. Tųrrbūti atvira.
• Prieš pustrečio tūkstančio 

vienas graikų filosofas 
skelbė, jog moters našta, su-

KEPENŲ VYNIOTINUKAI

700 gramų veršienos kepenų, 
100 gr. lašinių,

valg. šaukštas sviesto, 
valg. šaukštas miltų, 
stiklinė sultinio, 
nedideli svogūnai, 
stiklinės grietinės,

Pipirų ir druskos pagal skonį.
Kepenis supjaustyti griežinė

liais, išmušti arba lengvai pa
kapoti peiliu jų neperkertant, 
pabarstyti druska ir pipirais. 
Ant kiekvienos riekelės uždėti 
po gabaliuką lašinių, pakepintų 
svogūnų. Suvynioti į ritulėlį 
ir persmeigti, kad laikytųsi. Ta
da juos apvolioti miltuose, ap
kepti svieste, sudėti į puodą, 
uždėti likusius svogūnus, supilti 
sultinį, grietinę ir 15-20 minu
čių patroškinti.

# ♦ #
ĮDARYTI KIAUŠINIAI

3 kietai virti kiaušiniai, 
stiklinė virtų grybų, 
nedidelis svogūnas, 
šaukštas aliejaus, 
šaukštai grietinės, pipirų,

Leidimai — Pilus apdraete ~ 
ŽEMA KAINA

Priimam Master Chares 
ir VISA korteles.

R. iERRNAS. TeL 925-8843

Anda Žemaitis

Triaminic® Syrup 
Triaminicin® Tablets 

_ °r _ 
Triaminic-12® Tablets

Fbr Alle _
that’s nothing to 

sneeze at

® Kiaušinio vietoj, į maltą kant rankinį malūną, pasibaigė, 
mėsą galima dėti vidutinę tar- Jis sakė, moterys nusikratys tos 
kuotą bulvę. Kai reikia ką nors! naštos, nes žmogus sugebėjo pa
kepti svieste, tai patartina pra-| kinkyti vėją į. darbą. Vėjinis 
džioje į keptuvę Įpilti truputį j malūnas taidĄ atrodė, kaip gel

GAIDAS“ DAIM1D
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 
TeL S27-1741 — 1742

I

Telet 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

- • - * " ♦ — r » * - . . - - _ w

8

I
I 
i

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

1
1
1
2

druskos.
Kietai išvirtus kiaušinius nu

lupti, perplauti ir išimti kiauši
nių trynius. Smulkiai supiaus- 
tytą svogūną ir virtus kapotus 
grybus pakepinti alyvoje. At
vėsinti. Pridėti krietinėįs, pi
pirų ir druskos. Viską išmaišyti 
ir mišinį sudėti i kiaušiniu bal
tymų puseles, ant kiekvienos 
uždedant po grybų galvutę.

Magdalena sulaitienė

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

bėtojas žmogaus iš sunkaus dar
bo jungo. Vėliau žmonės įkin
kė i darbą ne tik vėją, bet ir 
vandenį. Vėliau garą ir elektrą. 
Dabar atomų energiją, o ryt die
ną kosminius spindulius, saulės 
karšti ir galingas jėgas, paslėp
tas jūrų vandenyse.

• 1579 metais Dancigo mies
to taryba nutarė nužudyti ir nu
žudė audinio mašinos išradėją, 
kad' tas jo išradimas nepaverstų 

10 PATARIMŲ MOTERIMS į auden ubagais.
1. Moteris visuomet turi būti Į 

moterims ir niekuomet apie tai 
nepamiršti.

2. Tačiau nežiūrint savo mo
teriškumo, ji privalo mėgti spor
tą drauge su vyrais.

3. Tegul atidžiai klausosi, net

alyvos ir ją užkaitinti, o tik pas- 
kiau dėti sviesta, kur mažiau 
dega ir rūksta.

• Masažuoti veidą ir kūną ge
riausiai yra nusimaudžius, nes 
raumenys būna ramybės stovy
je, gi oda lankstesnė.

• Norint arbatos dėmes iš
valyti, naudokite dantų kremą. 
Indus, kuriuose yra dėmės, už
merkite ir laikykite per naktį.

MAŽAS SKIRTUMAS
Akušerė kreipiasi į mažą Sta

siuką:
— Na, ar esi patenkintas tuo- 

mi, jog turi mažą broliuką?
— Kodėl gi negaliu būti?
— O gal geriau būt buvus se

nutė? — teiraujasi toliau akuše
rė.

— Kiek pastebėjau, tai skirtu
mas būtų buvęs mažas.

VANCE FUNERAL HOME '
1424 South 50th Avenue 

Cicero, HL 60650 
Tel: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINŽ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

Relief JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue
Tel. — 523-3572

Nuo 1914 metų 51

te/

/

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, IL 60632 

PHONE 254-4470

2657 W. 69th STREET 
Chicago, IL 60629 

Tel. 925-7400

Chieafo, Winma $062f 
Telet 778-1X74

© I9S3 De racy Laboratories. Drriricm cf 
Sandcc. inc. Lincoln, Nebraska 6850L

“Lietuvos Aidai”
KAZ8 BRAZDI ION YT8

8929 SO. HARLEM AVE. 
Bridgeview, IL 60455 

TeL 598-9400

Sąskaitos apdraustos 
Iki $100,000.

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, lt 4OC29

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

St Petersburg. Fir, 12:30 vai. p.p.
ii WTIS stoties, 1110 AM bangr.

ŽS4S W. 71st Street

Apdraustas perkraustyaai 
M tvairiy eMvsay.

ANTANAS VILIMAS 
TeL 374-1882 arte 3745994

Kasdien nuo pirmadienio iki peak 
Udienio 8:30 raL vakaro.

Vlaoa laidos ii WCEV stoties.

EADUO ŠEIMOS VALANDOS

Šeštadieniai, ir iakTuilieni.1t 
nuo 8:30 iki 9 JO vaL ryto.
Stoties WOPA - 1498 AM _ 

transliuejamoe H kūmu studies
Marquette Parte,

Vedėja — Aldona Dsutet •OME CHICAGO MOTOR CW® TfPS OK

EXPRESSWAYDRfVW&

MIDLAND
FEDERAL
SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION

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

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 morning.
Chocolated or pills, Ex-L 
“The Overnight Wonder?

Read label and follow 
directions. 
C Ex lax. Inc.. !%2

YDMWO RXLOteteO ^X> <

1
*

t
i

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ 1

Laidotuvių Direktoriai į

2424 West 69th Street — Tel. RE 7-1213

V AS AITIS-B UTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue T 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003

5 — Naujienos, Chicago, 8, HL Friday, August 12, 1983



East Chicago (Ind.) 
zisluojantis Lietuvių 
jų ir Meškeriotojų klubas ne
snaudžia ir vasaros karščiams at
ėjus. šiais metais, kaip ir per 
praeitus 18 metų — šaudome, 
žuvaujame ir rungtyniaujame.

štai, pradedant 1983-jų metų 
vasaros sportinės veiklos sezoną 
gegužės mėn. 22 d. įvykusiose 
klubo nariu tarpusavio rungty
nėse su kariškais šautuvais lai
mėtojai: I vieta —• A. Vilutis, 
II vieta — Z. Stankuj ir III vie
ta — L. Dambrauskas.

Vėliati —; birželio mėn. 18 d. 
taip pat tarpusavio rungtynėse 
su pistoletais, pasekmės: I vie
ta — L. Dambrauskas, II vieta 

Vilutis ir III vieta — A.
Degutis.

Visos šios rungtynės vyko gra
žioje gamtoje, Indianos, valsty
binių miškų prieglobstyje — 
Willow Slough šaudykloje (Mo
rocco, Ind.).
'. Š. m. liepos mėn. pradžioje 
Vykstant Pasaulio Lietuvių kon
gresui, įvairiems žaidimams tarp 
savų ir užsienio komandų, Šiau
rės Amerikos lietuviai turėjo 
šaudymo varžybas. Šiose varžy
bose mūsų klubą atstovavo T. 
Ruzgą, Z. Stankus, A. Vilutis 
ir R. Pečiulis. Varžybų rezul
tatai — lėkščių šaudyme su me
džiokliniais šautuvais iš 16 jar
dų atstumo laimėtojai: Jaunuo
lių grupėje I vieta — T. Ruz
gą. Suaugusių grupėje II vieta 
— A. Vilutis i/lll vieta — Z. 
Stankus. Šaudant į 50 skraidan
čių taikiniu (handicap) II vietos 
laimėtojas R. Pečiulis.

.ios varžybos įvyko Michiga- 
no ežero pakrantėje — New 
Buffalo, Mich., sportininkų au
dykloje.

Ar ne gražiai mūsų klubas re
prezentavo? — visi dalyviai — 
laimėtojai pasipuošė olimpinio 
pobūdžio medaliais. Džiaugia
mės.
1 Nepaprastai graži liepos mėn. 
9 diena — šeštadienis. Klubo 
nariai, vieni anksčiau, kiti, vėliau, 
renkamės prie BASS ežero 
(Knox, Ind'.). Vyksta klubo na
rių žuvavimo pirmenybės ir

gražiai eg
Medžioto.

nimo gaujos. Vokietijoje to nė
ra.

Kai aš atvažiavau mokytis į 
Vasario 16 gimnaziją Vokietijo
je, jaunimas buvo labai drau
giškas su manimi. Aš nusigan
dau pamatęs, kad tik dvyl'ka 
mokinių buvo klasėje, kai Ame
rikoje yra 30 ar daugiau vaikų 
klasėje. Šiaip krašte gyvenimas 
labai skiriasi nuo Amerikos. Tu
rėjau progos pakeliauti po Eu
ropą. Mačiau daug gražių vals
tybių: Italiją. Šveicariją, Belgi
ją. Angliją ir visur Vokietijoje 
keliavau. Kultūros Europoje 
daugiau, kaip Amerikoje. Eu-

I šeimų piknikas.
Prieš 12 vaL (vidurdienį) žu- 

vautojai grįžta su savo laimi
kiais, atseit, kas pagavo ilgiau
sią žuvelę. I

šių pirmenybių vadovas Vy-, 
tautas Degutis, patikrinęs sugau 
tas žuveles, netrukus viešai pa-

Į skelbė šių pirmenybių laimėto- 
j jus: I vieta — W. Juškinas, II 
i vieta — R. Mačys ir III vieta —

T. Ruzgą.

Klubo valdybos pirmininkas i 
Aleksandras Špokas pakviečia 
įkaitusius žuvautojus ir šeimų j ropoję nė-a taip nešvaru. Nežiū. 
narius prie užkandžiais ir gėri
mais apkrauto stalo. Kiek links- { ’r kituose miestuose yra daug 

l mo klegesio, jumoro ir nuotykių fabrikų, oras vis tiek yra šva- 
pasakojimo. Šiais metais, gali- resnis, kaip Amerikoje. Mais- 
me pasidžiaugti, bene pirmą kar. | tas labai geras ir sveikesnis, nes 
tą, toks gausus dalyvių skaičius i mažiau yra pridėta chemikalų. 
— 54 asmenys. i

Klubo valdyba ir nariai esa
me dėkingi p. Bublienei ir p. 
Mariukui už leidimą pasinau
doti prie jų nuosavybės esančia 
gražia ežero pakrante. Lietuviš
kas ačiū.

Mūsų klubo vasaros užsiėmi
muose dalyvauja didelė dalis 
entuziastų — sporto mėgėjų. Tu
rime keletą ir tokių narių, ku
rie užsimokėję kuklų pensinin
ko nario mokestį niekur neda
lyvauja, bet prie pirmos progos 
perša minti kitiems,-kad reikia / 
ši klubą likviduoti ir turtą (pi
nigus) pasidalinti. Užjaučiame 
tokius narius kuriems: “...mėtų 
naštai slegiant kūną, nori lik
viduoti klubą...”

Jų svajonė vargu ar išsipildys, 
nes vien šiais metais klube na
rių sąrašas ] 
būreliu energingais ir daug ža
dančiais sportininkais.

J. Janušaitis

rint, kad Berlyne, Muenchene

Bet man Vokietijoje labiau
siai patinka žmonės, nes jie la
bai draugiški. Europoje ma
žiau nusikaltimų. Nors daug be
darbių ir Europoje, bet nusi
kaltimų vis tiek mažiau. Man1 
atrodo, kad visi amerikiečiai tu- Į 
retų nuvažiuoti i Europą ir pa-' 
sižiūrėti, kaip kituose kraštuose ( 
žmonės gyvena ir tvarkosi. Jie 
turėtų paimti pavyzdį iš Euro-’ 
pos

RIAL aSTATl POB SALI .-j.

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

gliimiL ImiU — >irda«ln*w< 
UAL KSTAT1 FOR SALI

BUTŲ NUOMAVIMAS 
M NAMŲ PIRKIMAS •PARDAVIMAS • VALDYMAI 

* NOTARIATAS • VERTIMAI.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSĮMOKĖJIMAia.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

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

keliasdešimt kitų.
Jau apie 4,000 metų prieš Kris

tų Babilonijoj buvo meistrai, ku
šį ifuodayo tuos akmeris.rie

ILGAI UŽTRUKO KOL 
ŽMONĖS PATYRU 
KAS YRA SAULE

• Žemės paviršius laiko 324 
. milijonus kubinių mylių van

dens.

• Pirmasis pašto ženklas JAV 
buvo Įvestas 1847 metais.

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

šimtai tūkstančiu metų pra- 
ir nasidaryti kultūringesni. ko1 paty5ė kaip 
Rimantas Noreikis, VIII kl. 11 ^ra sauJe‘ Seni UzraSai rod°’ 

“Aušros” Spinduliai 200 met« Prieš .Kristų ma
nyta jog saulė yra čia pat. Kiek 
vėliau graikų astronomas Hip- 

c'~^į percus paskelbė, jog saulė yra 
| 5,000,000 mylių aisti me. Tik Mi- 
jkalojus Kopernikas išaiškino 
j mums tikrąją saulės vietą, o vė-

- Lietuviu Tauragės klubas' astron°”ai .^rido 'r P?‘l 
, . v. .. . . i atstumą — 87- milinSnus myrių.,kviečia visus atsilankyti į ren-‘ ‘ ■ J
gi amą gegužinę, kuri įvyks rug-j

j # Kasmet Į metalo laužą pa
kilų-salėje. Šokiams gros geras1 verčiama 48 bilijonai metalinių 
E Knoll orkestras. , kenučių, 5 bilijonai butelių ke-

---------------- — j pūrelių ir septyni milijonai
8 Brangieji akmenys yra' y pa- Į tomašinų. 

tingos sudėties ir kristalinės for
mos mineralai, kurie stipriai ži
ba, turi gražias spalvas, skaid.-' . 
rūs, pakankamai kieti, pastovūs,' 
kad būtų galima -juos šlifuoti, 
skaldyti nepakeitus Jų ypatyr;^url 
bių. • Į

Brangiais akmenimis skaito-!
tesnis, lyg ir protingesnis? Pa-| mi? deimantas, rubinas, smarag- 
vyzdžiui, Amerikoje siaučia jau- das, safuras, topazas, opalas ir

praturtėjo gražiu piugjo 14 j. 12 vai. popiet šau-]

JAUNIMAS AMERIKOJE 
IR EUROPOJE t

Vokietijoje jaunimas yra la
bai draugiškas. Aš manau, kad 
Amerikoje jaunimas yra labai 
panašus į jaunimą Vokietijoje, 
bet Vokietijos jaunimas yra rim

Aleksas Ambrose,

CHICAGO.5 LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai).'

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

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

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS

į 619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

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

KAINA — $17. '(Persiuntimui'pridėti $1) 
Siųsti čekį:

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

--- ' ' -—  —---------------------------------------------------------------- --——   —  —  . . -———— —-

au-

• Pirmutinė automobilio 
lionė iš San Francisko iki New 
Yorko buvo atlikta 1903 metais, 

truko 52 dienas.

ke-

Vidutinio dydžio stručio$

i kiaušinis-sveria 3.63—3.88 ’sva- 
'rų, o jo kevalas yra 1/16 indo 

^■storumo. Kiaušinis* gali išlai- 
'-•■kyti 280 svarų vyrą, nesudužda- 
••i mas. ■ ‘ ; j

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.

Pajamų bungalow — 1^ aukšto 
rinis, 3 butai: 1 su 2 mieg. Gar

• Liepa buvo visų lietuvių 
mėgiamas medis. Ji ne tik daž
nai minima pūsu dainose, bet j Marquette Parko centre.
jos vardu pavadintas ir šis mė
nuo.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums galį dauj 
t>adėtl teisininko Prano ŠUL' 
paruošta^ — teisėjo Alphons 
VELĖS peržiūrėt? “Sūduvos 
Jleista knyga su legališkomi; 
'ormomis-

Knyga su formomis gauna 
u* Naujienų administracijoje

2 aukštų mūrinis. Pirmame auks' 
6 kambariai, 3 mieg. Antrasis aukšt< 
padalintas Į du butus. Batų siuvėi 
dirbtuvė rūsyje. Geros pajamos. Liti 
uanian Plaza Court (69th St.) . 
Washtenaw.

ŠIMAITIS REALTY
INCOME TAXINSURANCE -

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

PUIKUS MŪRINIS 
“GEORGIAN” NAMAS

“LIUCIJA
Ave.. Chicago. H. 60629.

Miko šileikio apsakymų knygi 
“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 
luterių: 6729 So. Campbell '

6 kambariai— 3 mieg.,- v0 
i nios, Įrengtas rūsys, oro vėsin 
Į tuvas, 2 mašinų garažas. Puikio 
je Harlem-Foster kaimynystėje 
Arti daugelio bažnyčių ir mo 
kyklų. Apžiūrėjimas rimtiem 

"pirkėjams pagal susitarimą sek 
madięnį, rtfgpiūčio 14 d.

Skambinti angliškai 774-9274

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkip reikia

NAMŲ PRIŽIŪRĖTOJA, VIRĖJA 
Reikalinga pietų Wisconsine.. gydy
tojo šeimai. Turi ten gyventi. Turij 
vairuoti mašiną. Atlyginimą-: sutari 
sim. Turės savo butą.
Skambinti angliškai po 6 vai. vak. 

l-60«/868-7923

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomiu# gydy

tojo, rifuomėnės veikėjo ir rašytojo atiminimus.
Dr. k. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl. liečia 190f 

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas diena# b 
susirūpinimą.>8.00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir 
grožis. Kietais viršeliais _____________________ I4-0U

Minkštais viršeliais, tik---- ----------------63.00
Dr, A. J. Gowen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

tMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik-----
Gulima taip pat užsakyti pašto, atsiuntus čekį arba 

mooey orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant >1 persiuntimo išlaidoms.

PLUMBING ANQ HEATING 
(Vandentiekis ir šildymas)

ELEKTRINIS NUTEKŪJLMŲ 
PRAGRĘŽIMAS 

pagrindinio ir plaunamosios bei 
plaujamosios ir vonios drumz

les. Kalbame lietuviškai. 
757-3790

B2.08

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

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

KNYGĄ IŠLEIDO CftICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA

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

Mr. K. Januta,

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039
/r ■ • —-

MISCELLANEOUS 
Įvairūs dalykai

CROSBY’S BLUEBERRY 
ACRES

U-Pick and Ready Picked Ber
ries. Open 8-6 daily. Located 
ly2 mile South of Michigan 
exit 1 (M-239) off 1-94 
1 mile West on 1000 N.-

Phone (219) 326-8712

—

Siuntiniai į: Lietuvą

Pardavimu Ir Taisymu 
1S44 West $9th Strut 
T»L SEpuMIc 7-1941 |

Homeowners insurance

P.NEDAS, 4059, Archer Avenu#, 
Chicago, Ill. i50632.' Tal?YA 7-5910.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leldba^, 
Dirbu ir užmiesčiuose, frolt, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTI! 

4514 S. Talman Ava.
Tel. 927-3559

Dengiame ir taisome visų 
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esam^ apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-171

“ •• II.—I I

~D Ė M E S I/O
62-3S METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui lutomeMIia 
Liability apdraudimas pensinio 

karna. Kreiptis:
A. LAU RAITI!

So. ASHLAND AVI. : 
TeL 523-8775 <

Notary Public
INCOME TAX SERV1CI

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

šymai ir kitokie blankai-

F. Za polis. Agent 
3208’A W. 95th St 
Everg. Park, III. 

60642 - 424-8654 
>**•

and

Advokatas
GINTARAS P. ČEPSNAS

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

Seštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL d.
• ... 'Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
1649 West 63rd Street 

Chicago, HL 60629

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

PIRKIT! JAV TAUPYMO 4ONU$

— Naujienos, Chicago, 8, IR Friday, August 12,1983

ADVOKATŲ DRAUGU A
V. BYLATTIS 

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

Nno 9 ryto iki 5 vai. popiet 
šeštadieniais pagal susitarimą.

S. Kadai. Ava.
Chicago, Ui. 60629
TeL: 778-8000


