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■ SEKMADIENĮ MIRĖ DU SUNKIAI 
; SUŽEISTI AMERIKOS MARINAI

AMERIKIEČIŲ KONTROLIUOJAMAS AERODROMAS UŽDA- 
/ RYTAS, PALEISTI ŠŪVIAI Į PRIEŠO POZICIJAS

BEIRUTAS, Libanas. — Pir- to neužteks, atitrauks artyn prie 
hiadienio rytą amerikiečiai visai 
uždarė JAV marinų kontroliuo
jamą tarptautinį Libano aero
dromą. . ’

Sekmadienį buvo paleisti arti- 
lęrijos sviediniai į amerikiečių 
saugomą aerodromą. Du sargy
bą ėjusieji marinai buvo sunkiai 
sužeisti. Vienas mirė nelaimės 
Vietoje, o antrasis; buvo pasku
bomis nugabentas į ligoninę ir 
ten mirė.

■ Amerikos marinai nustatė, iš 
kurios vietos buvo, paleisti šū
viai į aerodromą, ir netrukus 
paleido keboliką šūvių į šovimo 
vietą. Buvo paleistos dvi rake
tos į namą,- kuriame buvo aero
dromo administracija.

uosto Amerikos karo laivus, ku
rie galėtų pasiekti bet kurią Bei
ruto vietą. Tuo tarpu karo laivai 
nepaleido nė vieno šūvio, nes 
provokatoriai nutilo.
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; -• ątisišaudė
Jau kelis kartus buvo paleisti 

šūviai į Amerikos marinus, bet 
jie neatsišaudė. Marinų vadovy
bė bandydavo išaiškinti nesusi- 

. prątimivs, įtĖkinti, kad marinai 
fen' tyra ..taikos sumetimais ir 
nėra pasiryžę- yartotbginklu.

Bet sę^nĮądBęįų '■Išauti 
du m'ajihai^. ir gana štebkBj su- 
zeišfry^ys.^'y«£dbwbė

BEGINĄS ATVAŽIUOS 
Į WASHINGTON^

TEL AVIVAS, Izraelis.
Sekmadienį po pietų Menachem 
Beginąs, sulaukęs 70 metų, su
kvietė ministerių kabinetą, pra
nešė minisferiains, kad jis atsi
statydina ir išėjo iš posėdžio.

Ministerial nustebo. Jie nelau
kė iš Begino tokio pareiškimo. 
Jeigu jis norėjo atsistatydinti, 
tai atsistatydinimo pareiškimą 
jis turėjot įteikti krašto prezi
dentui, bet jis to nepadarė.

Daugelis žmonių kreipėsi į 
Beginą, prašydami, kad jis dar 
pasiliktų. Į; jį kreipėsi jo partijos 
nariai? Beginąs atsistatydinimo 
įteikitiią ^atidėjo, jbet. j is pareis-, 
kė noro pasimatyti su preziden- 
tu Reaganu. Jis paprašęs prezi-

■ dento .’sutikti jį priimti ir iš
klaus;
traukį 
tas h

NEŽINIA, AR TURKAI PA
GROBĖ MERGAITĘ

ROMA, Italija. — Popiežius 
Jonas Paulius II praeitą sekma
dienį viešai sukalbėjo maldą .už 
pagrobtą 15 metų mergaitę E ura- į 
mielą Orlandi ir už buvusį “pa- 
sikėsintoją prieš mano gy vybę”. •

Ned dėlė turkų teroristų gru- ‘ 
pė reikalauja, kad būtų paleistas 
Mehmet Ali Agca, tai tada jie į 
paleis Griaudu mergaitę. Į po
piežių daromas didelis spaudi
mas, kad būtų paleistas Romos 
kalėjime laikomas turkas Agca. 
Jis pats nenori ir klausyti apie 
paleidimą, nes jis bijosi tuojau 
būti nužudytas.

Italų policija pataria šiuo 
klausimu elgtis labai atsargia*. 
Turkai nori išleisti Agcą. bet 
nėra jokio įrodymo, kad turkai 
turėtą pagrobtą mergaitę. Gali
mas, daiktas, kad mergaitę pa- 
grobe kita žudikų grupė, o tur
kai nori prieiti, ir nužudyti Agcą.

i

dvėlaivis kyla 180 mylių aukštumom 
: kad galėtų paleisti satelitu. r -

INDIJOS ERDVĖJE PALEIS
SATELITĄ ŽINIOMS GAUTI

JUODAODIS JAV AVIACIJOS
S. BLUFORD JR. YRA

CAPE CANAVERAL, Fla. — 
Šiandien, antradienį, lygiai 1:15 
vai. ryto pakils rdvėlaivis Chal
lenger, kuris per šešias dienas 
turės atlikti visą eilę įvairių 
uždavinių.

Pats svarbiausias darbas bus 
paleisti satelitą Indijos erdvėje, 
kad Indijos vyriausybė galėtų 
gauti ir siųsti žinias į pačias to
limiausias Indijos vietoves ir ga
lėtų pranešti pačius svarbiau
sius vyriausybės įsakymus.

Erdvėlaivis pakils šiandien, o 
nusileis sekmadienį, 9 vai. vaka
re. Pirmą kartą erdvėlaivis pa
kyla naktį ir naktį nusileis Kali
fornijoj, Edwards aviacijas ba
zės takuose.

PULKININKAS GUION
ĮGULOS NARYS

tą laikotarpį, sustoja, o vėliau 
pradeda kilti. Bluford šimtus 
kartų išbandė paleidimą, todėl 
jam neturėtų btūi jokio sunku
mo satelitui išleisti iš erdvėlai
vio. Jis taip pat žino, kad sate
litas kainuoja milijonus dolerių. 
Jeigu jis nepasieks reikalingos 
aukštumos ir nejudės, tai neat
liks jam paskirtų pareigų.

Be R. Truly ir G. Bluford, erd
vėlaivyje buvo laivyno koman- 
dierius Daniel Brandenstein, ko- 
mandierius Dale Gardner ir gy
dytojas dr. William Thornton.

Vienas buvęs astronautas sa
vo laiku Apollo 15 erdvėlaiviu 
įšmugeliavo porą svarų laiškų į 
erdvėlaivį ir norėjo vėliau juos 
paleisti, bet Erdvės programos 
vadovybė tą jo “biznį” sulaikė. 
Šį kartą į erdvėlaivį bus įdė.i 
su pašto vadovybės žinia keli 
tūkstančiai pašto ženklelių, ku
rie, Challenger grįžus žemėn,

š^jto, jis. j'^pasi-.
depafeer^

rti i ^Beaino.

GIRTUOKLIAMS BUS VIS 
SUNKIAU VAIRUOTI

WASHINGTON, D C. — Pra

nešimai iš įvairių valstijų sako, 
. kad girtuokliams arba girkštelė-..
jusiems kasdien darosi vis sun- .
kiau ir sunkiau vairuoti. Ne tik GYVENTOJŲ NUŠALINTI LYDERIAI 
teisęj^bęt. ir prokuratūra, adj. * ------------ -

^Vd^ą^^^alėjinių viršininkė 
iįur^^gū^^sdaugiau. rūpesčiųL.i

tūo^u' būtų.? sustalwytU kąil 
veiksenai:& jkaT Rūdynais 
tę^airias, tai ■;paieidb-"^įĮ^^ 
šūvijis į centrą. ėsantUvirš^kšo; 
mętro'atstumpj. ■ -. ’ •' ’

' Ptariešimai iš. Bęjrūto ‘^ko^ 
kad Ąvyko Šijitų musūImDrių-'^r 
Libanu karįuomenės dalinių su
sišaudymas Beiruto šiaurėj, kū
ną turėtų kontroliuoti Libano 
kariuomenė. Susišaudymas vy
ko 8 valandas. Vėliau aprimo, 
bet Libano kariai kaltininkų ne
pajėgė surasti.

Amerikiečiai nutildė 
užpuolikus

Amerikos marinai pasikeitė 
šūviais apie 90 minučių, kol ši- 
jitai visiškai nurimo. Tuo tarpu 
nežinia, ką padarė Amerikos ar
tilerijos šoviniai, bet provokato
riai nurimo. Libano kariuome
nės vadovybė tvirtina, kad ji 
suimsianti šovikus ir suruošian- 
ti jiems teismą.

Laikraštininkams rūpėjo pa
tirti, af marinai palietė provo
katorius^ Jiems- buvo atsakyta, 
kad provokatoriai nustoję šaudę, 
bet patys marinai nieko nežino, 
ar jų paleisti šūviai pataikė prie
šui. Marinai ir toliau yra pasi
ruošę nuo' užpuolėjų gintis. Jei

ir Izr^ip pbh t3aį< ggičąs,' da>Ū
g’au '

•4^'. ?- •
— ?Neair<MQ>^^^:'Libijos ka-?

riai iš Faya‘^arge’aū versis į pie-

atšaukti, savo barius.

— Pirmadienį aukso : uncija 
kainavb;’Mi7. - ■. '

— Kai satelitas bus* iškeltas iš 
erdvėlaivio, tai sprogimas jį iš
kels reikaling'on ankstum on, 
kad jo transliacijos pasiektų vi
sas Indijos provincijas, pakraš
čius ir salas. 1

KALENDORĖLIS

Rugpiūčio 30: Rožė, Bytautas, 
Augūna, Dyguolis, Vesta.

ę Saulė teka 6:19, leidžiasi 7:25.

Oras šiltas, gali lyti.
t . t ♦ -

SUVAŽIAVO PAS FORDĄ SUSITARTI
- MES SU VAŽIAVOM PASITARTI, KAIP NUVERSTI DABAR

TINIUS VALDOVUS, — PAREIŠKĖ HELMUT SCHMIDT
VAIL, Colorado— Pas buvusį sakęs.\Kitam žurnalistui jis at

sakė: \
— Jaučiuosi, ko gero, taip, 

kaip jaučiasi žurnalistas, kelias

prezidentą Gerald Fordą suva
žiavo penkių galingų valstybių

Tymus, kad girtas žmogus neturi 
teisės vairuoti Amerikos keliais. 
Jeigu jis neleidžia policininkui 
patikrinti jo kvapo, tai Reiškia, 
kad jis girtas. Negirtam žmogui valdžios atstovai, kad galėtų pa-
nėra jokios baimės leisti -polici-' sitarti apie dabartinę tarptauti
ninkui matuoti degtinės garų nę padėtį, 
kieki.

Kai kurie teisėjai girtą žmo-. 
gų uždarydavo kambaryje vie- * 
nai dienai, kol išsipagiriodavo 
ir galėdavo važiuoti. Dabar tokio 
dalyko nėra. Teisėjas turi kišti 
į kalėjimą girtą vairuotoją.

— Libano kariai nepajėgia su
valdyti drūzų ir šijitų.

VOLUSIA

B1IYAKD

INDIAN^ 
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Iš Cape‘Canaveral šiandien ryte pakilo erdvėlaivis 
“Challenger”, kuris Indijos erdvėje turi paleisti 

milijonų dolerių vertės satelitą.

Prez. G. Fordas, pralaimėjęs 
rinkimus, nutarė sukviesti pra- 

; laimėjusius valstybės vadovybę 
į savo pustrečio milijono dolerių 
vertus namus, kad galėtų papla- 
nuoti, ka toliau daryti.

Pas Fordą į namus atvažiavo 
buvęs Vak. Vokietijos kancleris 
Helmut Schmidt, Australijos 

Į premjeras Malcolm Frazer, Di
džiosios Britanijos premjeras 
James Callaghan. Prancūzijos 

■ prezidentas Valery Giscard. Ne- 
į žinia kuriais sumetimais prez. 

Fordas dar pasikvietė kaip 
čia dr. Henry Kisingerį.

Schmidt kalba apie 
“konspiraciją”

— Pats svarbiausias mūsų 
si tarimo tikslas yra, kaip nu
versti dabartines mūsų vyriau
sybes, — juokais pasakė buvęs 
kancleris II. Schmidt. — Mes 
turėjome visą valstybių galią, 
svarstėme kaip siekti taikos ir 
gerbūvio, ir padarėme klaidų. 
Čia susirinkę turime svarstyti, 
kaip nuversti dabartines mūsų 
vyriausybes...

Visi suvažiavusieji nusikvato
jo, išgirdę šitokį kanclerio Hel
mut Schmidto apibrėžimą, 
nė vienas nedrįso pasiūlyti 
resnį. "

Laikraštininkai paklausė 
vusį Prancūzijos prezidentą V. 
Giscard, kaip jjs jaučiasi, nete
kęs valdžios ir negalįs paveikti 
krašto reikalų eigos. Giscard 
buvo prie mikrofono, bet pasi
traukė, nieko į klausimą neat-

sve-

pa-

bet 
ge-

bu-

Šis erdvėlaivis turėjo pakilti 
praeitą savaitę, ketvirtadienį, bet 
siautęs labai stiprus uraganas, 
pūtęs 85 mylių greičiu vėjas, ga
lėjo pakenkti erdvėlaiviui pa
kilti, todėl ir nutarta viską ati
dėti šiai savaitejĮ. ...„bus .pąr^uodąnii. spęęi.ąlįą^aina _

: r Indi jos laikąs yra vai. ir tuo bus .prisidedama prie erd- 
ankstj-vesnis negu Chicagos lai- vėlaivio skridimo išlaidų paden- 
kas. Satelitas turi būti paleistas 
tokioje aukštumoje, kad jis suk- > 

:Į?hsi kartumu Žeme ir visą laiką ’ 
būtų vienoje vietoje. Indijos 1 
siunčiamosios ir gaunamosios 

' i

radijos bei televizijos stotys tu- ’ 
rėš suderinti .savo bangas su pa
leistu satelitu.

šio skriejimo metu turės ištir
ti cukralige sergantiems naujus 

valandas rašęs, taisęs ir perraši-J vaistus. Fizikai priėjo Įsitikini-
nėjęs straipsnį, o kai jį nusiun- mo> vaistus tiksliausiai ga-' 
čia savo laikraščio redakcijon, iinia ištirti erdvėje. Astronautai 
tai redaktonus nutaria jo ne- turės iškelti į erdvę šešias poly-' 
rieti- tęs, kurių veikimą turės atidžiai

Kancleris Schmidt pareiškė, sekti specialistai. Paskutinis ty- 
kad nedarbas yra labai svarbus rimas nedavė pageidaujamų ir 
reiškinys. ! lauktų rezultatų. Pelytės nu-.

-— Jeigu savo laiku nebūtume dvėsė. j
turėjęs 5 milijonus bedarbių, tai j šiam skriejimui vadovaus lai- 
Hitleris nebūtų priėjęs prie vab vyno kapitonas Richard Truly. 
džios ir nebūtų kilęs karas. Rei- Vieną kartą jis jau yra buvęs 
kia stengtis mažinti bedarbių' erdvėje, o dabar, sulaukęs 43 
skaičių.

Prez. Fordos kritikavo prezi
dentą Reaganą. Jis turėtų per
svarstyti gynybos reikalą ir su
mažinti 200 bilijonų valstybinę 
skolą. Kai mes pasiekėm 55 bi
lijonų dolerių skolą, tai už gal
vos ėmėmės, o dabar pasiekėme 
$200 bil., ir nieko nedarome.

Suvažiavę premjerai ir prezi
dentai Kisingerio nenorėjo klau
syti. Jis turėjo sumokėti $1.000 
už pasiklausymą suvažiavusiųjų 
nuomonių. Buvo kiti turtuoliai, 
kurie tiek mokėjo. Po pietų, bu
vęs V. Vokietijos kancleris H., 
Schmidt pašoko'šu ponia Ford.

tęs, kurių veikimą turės atidžiai

melų amžiaus, vadovaus visam 
skriejimui. t

Pulk. Bluford privalės spręs
ti, kada atidaryti satelitui var
tus. Viskas paruošta, kad sateli-, 
tas, atidarius varius, nustatytu 
laiku išsmuktu iš erdvėlaivio. 
l*ulk. Bluford lankė astronautų, 
mokyklą^^yra įsigijęs doktoratąl 
astronautikos moksle ir yra su
sipažinęs su visomis detalėmis, 
kaip turės būti paleidžiamas sa-J 
telilas. Satelitas krinta nustaty-|

gimo.

ANDROPOVAS NORI DAU
GIAU TECHNOLOGIJOS

MASKVA, Rusija. — Sovietų 
spaudoje sekmadienį pasirodė 

• ilgas kemunistų partijos Centro 
komiteto įsakymas kreipti dau
giau dėmesio į technologijos rei
kalus Sovietų dirbtuvėse.

Laikraštis rašo, kad Sovietų 
technologija yra atsilikusi nuo 
kapitalistinės technologijos. So
vietų valdžia padės toms dirb
tuvėms sutvarkyti technologijos 
reikalus, kad tiktai būtų atsiek
ta prekių geresnė kokybė.

Pasirodo, kad yra labai sunku 
sumažinti tarpą tarp kaiptalisti- 
nės ir sovietinės technologijos. 
Reikia turėti ne tik naujas ma
šinas, bet turi būti ir nauji žmo
nės. Seniai naujoms mašinoms 
netinka, jų nesupranta. Iš Len
kijos atvežtos naujos mašinos 
genda arba jau sugedo. O senos 
visai išsinešiojo.

Tarpas tarp Sovietų ir laisvo
jo pasaulio technologijos kasdien 
didėja. Apie mažėjimą negali 
būti kalbos.

— ši'rmis dienomis gazolino 
kainos turėtų mažėti.

denlas E'rancisco Macias Ngue-j 
na. Jis buvo sudaręs 50,000 žmo- 1 
nių rinkėjų sąrašą. Tie žmonės • 
išrinko 11 atstovą į parlamentą.!

Iš 'Nebuvo jokių partijų ir jokių 
Karšiosios Guinėjos ateina ži- ’ grupių. Vielos gyventojai rinkoj 
nios, kad šiomis dienomis ten paskirus asmenis.
vyko parlamento rinkimai. Pa- Nebuyo rinkimų prieš 5 me-t 
skelbta, kad rinkimai vyko pagal. lūs, nes krašte ėjo smarkios ko-| 
veikiančią konstituciją. Konsb-1 vos prieš dabartinę vyriausy!>ę. į 
tucija sako, kad rinknnai priva- Kovų metu žuvo daug žmonių.
lo būti kas 5 metais. Paskuti-1 Tvirtinama, kad kovų metu iš- 
niai rinkimai buvo prieš dešimt j žudyta apie pusė gyventojų, 
metų.

Visą laiką kraštą valdė prezi-1 sigyveno Madride, ieško globos.

KARŠTOJOJ GUINĖJOJ 
ĮVYKO RINKIMAI

MADRIDAS, Ispanija. —

Helmut Schmidt '

Daugelis Guianos gyventojų ap-

Buvęs V. Vokietijos kanc
leris buvo gyviausias, turė
jo įvairiausių planų ir labai 

greitai pasakydavo savo 
nuomonę. .



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

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

JONELIŲ-DURNELIŲ IŠNAUDOJIMAS

Madona Z. Sodyboje, akvarelėM. Šileikis

“Iš dešimties aplinkoje esančiųjų, astuoni 
yra durniai, tokius gali įvairiopai išnau
doti”.

Na, ir išnaudoja lengvatikius 
(pagal aną bankininką, durne
lius) visokie pelnagaudžiai, la
biau žmogaus kišenę, negu jo są 
žinę-asmenybę vertiną, dar tik
rais žmonėmis netapusieji įvai- 
riopi vertelgos. Visose srityse 
tokių nežmoniškų gobšų pilni 
aruodai. Nuo jų visi mes turime 
labai stropiai saugotis.

Čia nurodysime žmonių iš 
naudotojus KOSMETIKOS sri 
tyje. Baisu net pagalvoti, kaip 
čia žmonis patys save į niekur 
verčia, pildydami pelnagaudžių 
pageidavimus-nurodymus.

Juk dabar jaunas ir senas te
pasi, dažosi, paišosi, terliojasi, 
trinasi, frizuojąs!, kad tik žodi: 
žodin pasielgus pagal išnaudoto
jų nurodymus, kad lik niekais 
verstų savo sveikatą, kad til 
riet nepradėjus gyventi kaip 
Dievas prisakė.

Čia ne vien netikęs maistas 
nuodija kūną, bet ir kosmetikoj- 
priemonės turi daugelį kenks 
mingų sudedamųjų dalių. Kenks 
mingos kūnui medžiagos yr. 
odai skirtuose kremuose (skh. 
creams), kūno valymui naudo-,; 
jamuose skysčiuose (body lo- l 
tions), plaukų dažuose (hah 
dyes), plaukų pagerintojuose 
(conditioners), veido pudroje 
(face powder), veidui skirtuose 
rauduose (rouge), lūpoms pai
šeliuose (lipstick), antakių- 
blakstienų dažuose ir kitokioje 
kosmetikoje. Joje besirandą che
mikalai sužaloja odą ir pakenkia 
plaukams.

Kiekvienas savaip kvailioja

(Chicagos bankininko tvirtinimas)
Kas žmogus, tai ir protas, j 

Kiekvienas žmogus ar žmonių 
grupė-visuomenė savaip nevyku
siai elgiasi, savitai supranta kū
no grožį (physical beauty). Vie
niems yra gražu nešiojant bam
buko pagaliuką, pervertą per 
viršutinę ar apatinę lūpą. Pa
saulinio garso rašytoja Pearl 
3uck juokiasi Iš begalvių mote
riškių: girdi, kai įsiveria jos 
grandinėles, blizgučius į nosį, 1 
mūsiškės tokias laiko laukinė
mis, o kai jos pačios įsiveria 
tuos blizgučius į ausis, kultūrin
gomis save laiko.

Yra dar ir‘kitaip kvailiojančių 
Kosmetikos laukuose žmonių: 
tokie didžiuojasi kūno grožiu, 
stipriai jį ištepę taukais, o plau- 
,us apipleisteravę karvės mėšlu.

Mūsiškių, dabartinių žmonių 
grožio supratimas

Modernūs vakariečiai grožiu 
aiko švelnią, švarią odą, raus
ius skruostus ,raudonai nuda
rytas lūpas (jos dar pagal esan- 
•ią madą dažomos ružavai, 
oranžiniai, sidabriniąk: 
xitaip, o .per šv. Patrikcįf$ieną 
net žaliai). Plaukai laikomi gra
nais, jei jie lankūs, papurę, švel
nūs, blizgą ir įvairiausių spal
vų, ypač blondiniai, tik jokiu 
būdu ne žili. Gydytojo pasiseki 
mą praktikoje vertina žmonės 
š jo sekretorės plaukų: jam ge
rai sekasi — jis turi net BLON
DINĘ sekretorę. Taip kalba apie 
savo draugą kiti gy-dylojai.

Žinoma, ne kiekvieno žmo
gaus oda, skruostai, lūpos ir

plaukai atsako dabartinės mados 
reikalavimams. Todėl žmonės 

’ naudojasi kosmetika. Jie dirbti- 
’ j nai savo išorę keičia, kad ji ati

tiktų dabartinės mados reikala
vimams. Iš tokių lengvatikių 
pelnosi visokie vertelgos kosme
tikos srityje. Girdim, kaip pre
zidentienės operuojasi savo vei
dą, šalina raukšles. Matom per 
televiziją apgaudinėtojus, ro
dančius ataugytus plaukus savo 
klientams (tokio dalyko nėra 
gyvenime!). Girdim gražiakal- 
bius, peršančius grožį veidui su 
teikiančius aliejus (tie aliejai 
tik pelnagaudžiai gražina gyve
nimą!).

Tik tu, lietuvi, netureK gal
vos, tik tu būk iš virš minėtos 
dešimkės astuonių eilėje ,ir ta
ve ,lavo kūną ir tavąją kišenę 
netrūks sudoroti visokie sukčiai.

i

nriOĮ'

menkinimas

tepa-Nesugadinta visokiais 
lais, normali, tokia kaip gimda
mas žmogus ją atsinešė, oda at
lieka gerai savas DVEJOPAS 
pareigas: 1. gerai saugoja-den- 
gia visą kūną, ir 2. teisingai re
guliuoja kūno temperatūrą.

Tik prisiminkime mūsų mo
čiučių - sengalvėlių veido odas,

joje raukšles, taip mielas, savas, 
kai neapsakomas žmoniškumas 
dvelkė iš jų veidų, jos buvo ma
loniausio veido pasaulyje savi
ninkės, tikrai angeliškų veidų 
turėtojos, o jų tokia oda buvo 
gražiausia iš gražiausių. Jos ži
nojo neįkainuojamų kosmetiką: 
savo vidaus-asmenybės tvarką, 
darną, žmoniškumą jos rodė sa
vo veide ir dėl to tie jų veidai 
buvo mums nepakeičiamo gro
žio.

Praradusios protą čionykštės 
tūlos senuolės savo veidą viso
keriopai, .pagal biznierių nuro
dymus, sužalojusios, atrodo bai
dyklėmis, palyginus su mūsiškių 
sengalvėlių veido raukšlėtumu. 
Žinomas šiame krašte mąstyto
jas, už įėjimą į jo paskaitas 
imąs po tuziną žaliukų, tvirtina, 
kad rūpindamiesi savos asme
nybės, savo vidaus pagražinimu, 
nebijokime, nevenkime veide 
riaukšlių. su amžiumi atsiran
dančių, priešingai — dar pridė
kime vieną raukšlę, jei gerai sa
vo asmenybę tvarkome. Toks 
nurodymas kiekvienam mūsiš
kiui rodo kryptį; kuria savo gy
venime turime eiti: gerinkime 
savo vidų, tada senatviškumo 
apraiškos bus mums taip mie 
los. kaip mūsų močiučių veide 
raukšlės.

For the woman
• who’s at the heart of

' "nances.

0 jei tofeais nesame, Imkimės 
išminties, nes be jos nėra ų ne
bus laimingo gyvenimo nė vie
nam Žmogui. Senatvę išmintin
gas žmogus priima kaip savo 
saulėlydžio palaimą. Taip elki
mės ir mes. Tvarkykimės visas 
negales tik GYDYTOJO patari
mo klausydami ir jį pildydami. 
Pats laikas mums visiems apsi
saugoti nuo visokių apgavikų 
veiklos.

Pasiskaityti. Gary Null: Body

"I* Šumenkę* lytinių liaukų 
darbas, sumažėjęs jose hormo
nų pagaminimas yra viena nor
malaus senėjimo priežastis. Ir 
čia atsirado apgaudinėtojų: jie 
pataria tuos lytinius hormonus, 
esamus mostyse, tepti ant odos 
apturėjimui jaunos odos. Deja, 
toks elgesys nieko gero odai NE
SUTEIKIA. Todėl nesusigundy- 
kie nė viena moteriškė, o taip 
pat ir vyriškis — nenaudokite 
tokių hormoninių mosčių bei
skysčių savos odos pagerinimui. Pollution. ARCO Publishing Co.,

Išvada. Būkime išmintingi. Inc. New York.

MANILOJ SVARBIAUSIEJI LIUDI
NINKAI NEGALI LIUDYTI

niką.
— Būtų geriausia, kad prez. 

Markos atsistatydintų iš savo 
pareigų, bent kol ta komisija 
baigs visą tyrinėjimą ir pa-

> skelbs rezultatus.
Prez. Markos atsistatydinus, 

būtų panaikintas teroras, dingtų 
dabartinė gyventojų baimė. Se
natoriaus Diokno politinis pajė
gumas yra mažas, bet visame 
krašte jis gerbiamas ir į jo pa
reiškimus Filipinų gyventojai 
kreipia dėmesį.

šeštadienį senatoriaus Aquino 
palaikai buvo nuvežti į Tarlac 
kaimelį, kad galėtų atsisveikinti 
visi giminės ir artimieji. Antra
dienį palaikai bus parvežti į 
Manilą ir ten palaidoti.

Gen. Olivas pranešė policijai, 
kad B. Aquino buvo nušautas 
Amerikoj gamintu revolveriu. 
Nustatyta, kad jis įgabentas į Fi
lipinus 1970 m_ Ftigsėjo 5 dieną. 
Į Filipinus' jiš^pateko per Bang- 
koką, jį atvežė ginklų pj’fekybos 
bendrovė.

Gen. Oliyaš pafėiškė, i|ad žu
dikas turėjo tiksliai žinoti ,kada 
senatorius Aquino atskris Įį Ma
nilą, tuo tarpu visi vyriausybės 
pranešimai sakė, kad iki išo me
to net pati vyriausybė nežinoju
si, kada Aquino galėjo atskristi 
į Manilos aerodromą.

Komisija klausinėja kitus 
svarbesnius liudininkus.

Reporteris

Praeitą ketvirtadienį Filipinų 
prezidentas Ferdinand Markos 
paskyrė penkių teisininkų komi
siją apklausinėti liudininkus, 
kaip ir kodėl buvo nušautas bu
vęs senatorius Benigno Aquino, 
rugpjūčio 20 dieną atskridęs į 
Manilą.

Paskirtoji komisija pirmiau
sia paprašė Manilos policijos va
dą liudyti. Policijos vadas nėjo, 
bet jis paskyrė policijos pareigū
ną P. A. Olivas liudyti, nes jis 
yra policijos įgaliotas vadovauti 
r nustatyti, kas ir kokiais sume
timais nušovė senatorių Aquino.

Visus nustebino, kad policijos 
pareigūnas gen. OUvas negalėjo 
atsakyti į svarbesnius klausi
mus. Jis buvo paklaustas, ksa se
natorių nušovė, kaip žudikas ga
lėjo patirti senatoriaus atvykimo 
vietą, kaip jis pateko prie lėktu
vo, kai visas aerodromas buvo 
<arių stropiai saugomas ir ku
riais sumetimais grįžęs senato
rius buvo nušautas.

Iki šio meto policijai nežino
mas žudiko vardas, nežinomi ir 
jo tikslai, nežinia, kaip jis tuo 
laiku galėjo patekti prie aero- 
droman atskridusio B. Aquino. 
Į visus šiuos klausimus gen. Oli
vas atsakė, kad jis nežinąs.

Gen. Olivas pareiškė, kad jis 
nežino kada baigs savo darbą, 
nes jis yra sudėtingas ir sun
kus. Jis tik tiek gali pasakyti, 
rad tariamas žudikas buvo su
varstytas 8 kulkomis ir didokas 
eutkų skaičius pažeidė ir suraižė 
jo kūno paviršį.

Gen. Olivas komisijai pareiš
kė, kad gen. Luthier Custodio, 
kuriam buvo paskirtas aerodro
mo saugumas, dabar yra 10 die
nų namų arešte, kad neturėtų 
progos pasikalbėti su kitais liu
dininkais, kol visi aerodromo 
sargai bus apklausinėti.

Ketvirtadienį buvo apklausinė
ti 14 kareivių, kurie buvo įparei
goti tiktai sen. Aquino saugoti, 
taip pat palikti narnų arešte, kol 
apklausinėjimas bus baigtas. Ge
nerolas Custodio buvo įpareigo
tas saugoti visą Manilos tarp
tautinį aerodromą, bet 14 karių 
turėjo rūpintis tiktai senatoriaus 
Aquino saugumu.

Penktadienį komisijai liudijo 
senatorius Jose Diokno. Jis pri
klauso nedidelei opozicijos gru
pei. Jis tvirtino, kad poniką su
kėlė pati vyriausybė. Paties pre
zidento Markos ir kitų pareigū
nų pareiškimai sukėlė krašte pa-

žmogaus veidui kosmetika 
nereikalinga

Tiesiog ribų neturintis lengva
tikių išnaudojimas kosmetikos 
srityje dabar vykdomas mūsų 
aplinkoje. Užverstos vaistinės ir 
krautuvės visai niekam vertomis 
kosmetikos priemonėmis. Eili
nės moteriškės miegamajame 
stalai linksta nuo kosmetinių 
niekų niekelių. 0 tiesa odos prie 
žiūroje yra labai paprastose, la
bai pigiose priemonėse. Su jomis 
čia ir susipažinsime.

Pirmiausia aptarkime preky
bininkų siūlomus, labai bran 
gius mūsų veido odai pavojin
gus niekus. Sausai ar riebiai 
veido odai prekybininkai pasiū- : 
lo nesuskaitomą gausybę kremų 1 
bei skysčių (lotions). Sausa: 
odai kremai turi savyje glyceri- 
ną, lanoliną ir vašeliną (petro 
latum). Daromos tų trijų pa
grindinių sudedamųjų dalių 
kombinacijos tuose kremuose, 
glicerinas sugeria drėgmę iš oro 
taip oda esti drėkinama. Lano 
linas ir vazelinas padengia odą 
plonu riebaliniu klodu ir tuo bū
du atstoja odos riebalus, kurių: 
sausa oda stokoja.

Veido odai skiriami skysčiai
J I

'lotions) turi savyje valomąjį 
chemikalą (detergent). Jis laiki
nai nuvalo odos riebalus. Atsi- 
aintina, kad dauguma veidui 
kirtų kremų ir skysčių turi sa 
zyje, neskaitant kvepalų, visai J 
niekam vertu sudėtiniu daliu, t 6. t
ios reklamuojamos, kaip veik
ios, ir už tai suviliojami pirkė- 

. ii (ypač pirkėjos). Taip įper- 
ami visokie “paslaptingi” alie

jai, net “stebuklingi” vandenys.

Išmintingo pirkėjo 
elgsena

Išmintingas žmogus, kuris no- 
•j tvarkyti savo veido ir kūno 
SAUSĄ odą, tegul taupo daug 
inigų, nusipirkdamas iš vaisti- 

iės paprastą GLICERINĄ (gly- 
erine), ar vazeliną ir juos 
TAUPIAI naudoja. Gi riebią odą 
urintysis. tegul nusiprausia 
švelniu muilu ir gerai muilą nu
plauna. Taip elgiantis, tam lai
mi prašalinami odos riebalai 
DYGIAI TAIP, kaip ir brangius 
tosmetinius vaistus naudojant. 
<ieko geresnio, nieko ILGES
NIAM laikui 
liniai vaistai 
rgi laikinai 
nuo odos.

» Pirmasis muziejus buvo 
Įkurtas Egypte, 300 metų prieš 
Kristaus gimimą.

Šėtonas dirba išsijuosęs

Pelnagaudžio pavidale šėtoną? 
nesnaudžia, jis dirba, kad ne
dvokiantieji lengvatikio žaliukai 
jo kišenėje atsirastų. Jis rodo te 
levizijoje gražius iš prigimties 
(ne dėl kosmetikos) veidus ii 
tikrina, kad tie veidai tokiai? 
tapo vartojant jų peršamą alie
jų, jų reklamuojamą veidu 
skystį trinant, tepant. Jei žmo
gus priklauso iš minėtos dešim
ties aštuonikei (jei jis, pagal lie
tuvių išsireiškimą, esti vienc 
balkio galvoje stokojąs), tai jis 
tą pačią dieną lėkte lėks pirktis 
savo veido odą menkinančius 
niekus, nes norės atrodyti kaip 
televizijoje matytas modelis.

Taip prekybininkai įperša leng 
matikiams visokius niekus, ku
riais savo odą menkina tūli mū 
siškiai. Dar vieną blogį pelną 
gaudžiai įperša save gerbti nesu 
gebantiesiems: jie garbinte gar
bina JAUNATVIŠKUMĄ. Tad; 
odos normalus pasikeitimas į 
pensininko amžių artinantis, lai
komas nereikalingu ir nepagei 
daujamu. Taip ir blėsta mūsų 
motinėlių švelnios, mielai raukš
lėtos orios gėris lengvatikių gal 
vosenoje. Tos mūsų sengalvėlių 
palaimintos raukšlės, taip mie
los sveikatą protą turintiesiems 
dažnam dabartiniam (ypač da 
bartinei) yra stačiai paliaisa.

Parengę tokiam niekui pelna
gaudžiai dirvą, ateina lengvati 
kių tarpan sau žaliukų pasisem
ti. Nuduodami raukšlių šalinto
jus, vie įvairiopai išnaudoja sa 
vas aukas.

Išmintingiems visai nėra bai
sios raukšlės. Tokiems dar viena 
raukšlę pridėk, ir jie visai’ nesu 
pyks. Juk visa svarba yra, kas 
vra po raukšlėmis: žmogaus as 
trienybėe darnumas (jo nusitei
kimų žmoniškumas, jo jausmų 

grynumas).

I
ENERGY 
WISE

i
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future, too.
And that’s irbere Ų-S- 

SavingB Bonds come in. 
them through your bank. (Jr 
encourage your husband 
sign up for the Payroll Stf* 
ings Plan where he works.

That way, while you’r* 
meeting the day-tso-day e*-, 
penses, you’ll still be buikiinff 
a more secure A’ture for your 
family.

U.S. Savings Bonds. For 
the woman who really kno« 
a good bargain.

m America,

tie brangūs kosine- 
odai nepadaro. Jie 
riebalus prašalina

Rūpinkimės tinkamu 
maistu

Odos sausumas ar riebumas 
rriklauso nuo dviejų svarbiausių 
dalykų: 1. Netinkamo maisto, ir 
2. nesusitvarkiusios vidaus sek
recijos liaukų (endocrine glands) 
veiklos. Sutvarkymas tokių dvie
jų negerovių yra MEDICINIŠ
KAS, o ne kosmetiškas reikalas. 
Todėl nesiduokime pelnagau- 
ižiams mus suvedžioti Kreipki

mės į gydytoją, kad išmokytų ’ 
naš dviejų dalykų: tinkamos! 
.nitvbos ir sutvarkymo savo Į 
liaukų veiklos.

Jei pensininko senstanti oda 
darosi sausa, raukšlėta, neela?- 
tiška ir skylanti, kodėl neparaė- 
ginti sulaikyti senėjimo GREI- 2

PASSBOOK 
SAVINGS

Chang* the oil and 
titer* • vary 3,COO to 
8.000 miles to tvoki 
wasting gasoline.
Doni be a Bom Loser!

A5» A. r

financing.

AT OUt LOW UTTS

Savinas and loan
2112 WEST CtRMAK ROAD 'CHICAGO, ILL 60608 
Pater Kazanautkaa, Pre*. Tfl.: 847-7747

SERVING CHICAGOLAND SINCE 19CS -
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Labguvo* apskričių duomenimis. Aprašymai Jdomfis kiekvknarr 
Beturint Leidinys ffinetmotai nuotraukom k, pabaigoje duodami 
vitovardžiu pavadtnlma%!r Jų vertiniai J vokiečhj kalbą. Labai

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.

MARIJA NOREIKIENĖ

. LITERATŪRA, lietuvių Hteratūros, meno Ir moE*k 
1154 m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet ne*en*tą, Vin*< 
Krėvė*, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanio* 
J. Rauiflo, dr. Kario Griniaus, taip pat K Matusevičiau* ir I 
Meilau* straipsniai bei studijos, Muštruotos nuotraukomis h

DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojo* Ir tn 
Hnių lokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainį 
Iventer bei Jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorė* puikiu stiliumi ir surinktai* duomenlmh 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja IX

'• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly 
ta* Juoao Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sausu 
gyvenimo bruožų apraiyma*, bet tiksli to laikotarpio buitie* Hte 
ratflrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyp 
parduodama tik už IX / t -i*i*T*)

r

oo

iLliiidii i utį u ti n i ii i i

TĖVAS PARVEŽĖ MEDAUS
, Mrus Marytei, •nvdiijnĮ'ir Sa- dus lala i sveikas. Jis padeda at-
dauskienė rūpinosi laidotuvė- sikratyti visokių ligų.
mis, o tėvas išvažiavo į Papilį. Ji žinojo, - kad tas pavasaris 
Mėsos nebuvo, tai jis nutarė'par- mums buvo labai sunkus ir ne- Į 

laimingas, tai atnešė gabalą mė
sos. Ji užmokėjo už medų, bet 
mėsos pridėjo priedo.

Motiną, pasiklausiusi jos kal
bų apie medaus skonį ir skirtin
gą kvapą, jai prasitarė, kad ji Į

iježti jlidžiųjų laukinių biėių»knoš 
dąus. ,

■ Sadauskienė buvo mūs^tkai- 
mynė. ūk gyveno Kubilių sody
bose, Žemės neturėjo, turėjo di
delę sodybą. Ten prisisodindavo 
įvairių daržovių ir išmisdavo su 
penkiais vaikais Josios^ vyras bu
to miręs, q jai teko sunkiai 
verstis ir vaikus išauginti. , ...

Sadauskienės sodvba Jjuvo
-- - * - ‘ 4

greta mūsų, bet ji neturėjo;šuli- 
jąięi tai vandenį žiemą įr Vasarą, 
nešdavo iš mūsų šulinio. Kai 
muš Ištiko nelaimė, Ui ji buvo 
pirmoji} kuri pasisiūlė-padėti. Ji 
Padėjo motinai iškepti šviežios 
baltos duonos; ’ ?

■ J C" i? ; ■? •-
< Papilietis vež^vo medų į. Ry
gą kiekvienais‘metais. Jis' Vež
davo ir.kitasį prekes įĮRygą. Jis 
apsistodavo Bonavoje,, užĮat tč Į 
yas jį pažino. ! ;

— Norėčiau gauti medaus*; to 
gerojo; laukinių didelių bičių,;— 
jiasakę j ain tęvas. . ;
■Gerai, o kiek tu nori?1— 
paklausė bitininkas.

—s O jkiek |u turi?
i7t';Dar turiu pakankamai, j

galėtų jai duoti dar vieną puo
delį, Jeigu norėtų.

— Kur nenorėsi! — atsakė Jo- 
kubauskienė. -— Tiktai tu pa
lauk. Aš nubėgsiu namo ir atsi
nešiu kitą puodelį.

Motina buvo’pasiruošusi įgil
ti į savo puodelį, bet Jokubaųs- 
kienė pakartojo;

— Nepilk! Aš tuoj suvaikš
čiosiu ir čią būsiu... AŠ atsine
šiu savo...

i Pasiėmus šitą išėjo, o netru
kus grįžo su kitu puodeliu, tokiu j 
pačiu. Tiktai šį kartą ji atnešė 
gerą bryzą lašinių. Tikrai didelį. 
Mums tai buvo didelė, parama, i 
Buvome likę visai be mėsos. Ne- 
buvo taukų nė lašelio. Buvo še
šios burnos. Reikėjo jas pripil
dyti. { ‘

Tas medus mums buvo didelė 
laimė. Jis patiko visoms giesmi- 
itinkėms,. o po laidotuvių jis bu-

ii’Tai duok man už 6 rublius, f vo mums geras priedas maistui
— jam pasakė tėyąs. _ _ .

_  Jeigu tu imsi už 6 rubliūsj tas gėraš;ypatybes, nes męs bu- 
tąf^-as/taų atiduosiu . visą, abu, 
jočius.’ ?; > -Ų
* — Tai gerai, —- ‘atsakė tėvas.
— fm&.re- mdku.; ; Į? h< ■

-4-/AŠ ten' atiduodu .medų^jųž 
pusę kainos, — pąsakę jis tėviii.

Mari'nusibodo'jį pardavinėti.' 
Atėrpa. -boįbęlkhf <aisinesa di dėlę 
'stiklinę ir prašo duoti jai to ge
rojo medaus už 6 kapeikas. Tu- 
gali įsivaizduoti! L ž 6 kapeikas 
tūriu Viską atraišioti, jai įpilti ir 
VėUyjšką, pastatyti. ^Kadangi' tu 
imi-suž šešių rublių,;-tai už tau 
atiduosiu- abu ąsočius.
■L'Tevis paklojo jam. ant stalo 

lęšis rublius,,.^ jįį.pats^atnešė 
abu ąsočius ir šudėjiy vežime. Jis 
dąr ptidėjor < - ;! . 
;5-—^fėdusugeras, iš-Rir^ų gi
nų/ Jo reikia važiuoti į Platkus. 
Tėti ^bitininkai' žino,' kur bites 
ž^uįavoja. ir-.vąsarą medaus pu-- 
sųieša?.'. Iš ten tufęjau parsis 
yėž^įr'ytH?:*£; -'i'ž 

, Tuojau po laidotuvių atėjo ki-. 
fa./.^ku^uškfeuė, iaIjdWMubji-. 
iįų- gilolfiJĮe gerai' gyvenoj Jį būr;

.-į laidotuyės. Jaįrmė;. 
dtfe-Tabai patiko, turi kitokį sko- 
iųgAtrodb, kad jis yra sū kruo
pelėmis. Ji girdėjo, kad šitas me-

Jonas Jokubonis

vome visi sveiki.
Kelioms dienoms po laidotu

vių, karvė apsiveršiavo. Pirmo
mis dienomis' buvo skanių kre
kenų už savaitės jau turėjo
me ir pieno. Visai kitokios at
rodė kruopos,' bulvienė ir net 
.burokėliai O kai paaugo veršiu-j juoti ant laiškų, šių metų ž'enk- 
kas, tai buvo ir mėsos. liukas vaizduoja sceną iš Dantės
? 1902 mėtų pradžia ;buvo pati] pragaro. Prie kraujo jūros stovi 
sunkiausioji. Atrodė, kad nesu- Andropovas su KGB ženklu ant 
lauksime pavasario ir daržovių, i krūtinės, ’ o horizonte . matosi 
Visi’ tiek? sūsiveržėme,' kad jau j Kremliaus bokštai. Užrašas sa- 
nebuvo ko veržti.

Laukinių bičių medus buvo 
pirmas žingsnis genui. Džiaugė
si ne tik tėvas su motina, bet 
ir vis! vaikai.
" - ; ; < Jonas Jokuboni^
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V K) LAUKIS EBM1, tafyfojoi Petronėlė* OrinMtė* attt 
mfnftnal tr mintys apie tsmesii* te vieta* neprOL Lietuvoje Ir pb 
m airiai* bolševikų okupacijos metai*. Knyga turi 234 puslapius 
bet kainuoja tik 1 t -i>«4»B|’|W*p*pHjr

< JULIUS JANONIS, poetą* Ir revoliucionierių*, nesupras 
ta* Ir klaidingai interpretuojama* gyvenime ir politikoje! tik •» 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po* 

Debar būtų jj gą&na pavadinti kovotoju už žmogau* td*« 
Knyga y** ifidello formato, 365 puslapių, kainuoja

novkljs ----- 1Mrr I. Vairia.

J
; amerikiečių vadinami “agents of 

influence”) sugebėjo nemažą 
mūių inteligentijos’ dalį ati- 
; raukti nuo anlikcmunistinės 
veiklos, arba bent neutralizuoti, 
o šie, per mokyklas, organizaci
jas ir nukrypusias į kairę vie-' 
auolijas, patraukė su savimi 
aunąją kar.ą.

Rašau apie lietuvius,, tačiau 
pabrėžiu, ųes turiu rimtų duo- 
menų. ka?T tos pačios bėdos kan
kina ir kitų pavergtų tautų žmo- i 
nes, kadangi tas pats priešas 
naudoja lygiai tuos pačius me
todus.

Šiais metais liepos 22 d. pasi- 
I taikė nepakeliamai karšta. Tai

K. Donelaičio lituanistinės mokyklos 
pradeda 1983-84 mokslo metus

Kristijono Donelaičio Pradinė
Aukštesnioji Lituanistinėsir

mokyklos sidabrinius !H^3-1984 
mokslo metus pradeda š.m. rug
sėjo 10 d. Francis M. McKay 
valstybinės mokyklos patalpose, 

.esančiose 64)01 S. Fairfield Ave., I 
I Chicago, Illinois. Nuo 9 vai. iki 
, 10 vai. ryto mokinių registraci
ja. Tuo pačiu laiku bus regist
ruojami ir nauji mokiniai. Re
guliarios pamokos abejose mo
kyklose prasidės nuo 10 vai. ry
to iki 1 vai. po pietų.

Pradinė mokykla
Pradinėje mokykloje veiks: 

vaikų darželis, parengiamasis 
skyrius, Linas, 11-tras, III-čias, 
IV-tas, V-tas ir VI-tas skyrius. 
Į darželį priimami vaikai ketu
rių metų. Į parengiamą skyrių

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAITĖS 
; DEMONSTRACIJA ČIKAGOJE

Eltos biuletenyje ir kitoje Duosiu tik savo įspūdžius, 
spaudoje rašoma apie įspūdingą Bendras įspūdis — apatija. 
Pavergtų Tautų Savaitės minė- Lietuvių spaudoje skelbimai apie 
jfmą JAV Atstovų Rūmuose ir demonstraciją pasirodė tik ke- 
Senate.

Pavergtųjų Tautų komitetas 
ruošėsi kruopščiai ir Čikagoje. 
Gerai suprasdamas politinę pa
dėtį, pasirinko ir atitinkamą šū
kį: “Freedom Thru Strength”. 
Išleido ir lipinėlius ant mašinų 
klijuoti, tačiau nepastebėjau, 
kad juos kas naudotų. Kaip ir se
niau, išleido ir ženkliukus kli-

koį “The Genocide of Nations 
į— Dante’š Inferno in Reality”. 
Čia negaliu nepaminėti v’eno su- 
jpuolimo: “The Wash ington 
Times” liepos 22 d. įdėjo veda
mąjį antrašte ■'“From the Infer
no”. Straipsnyje aprašo baisius 
poeto Armando .Vallądes Perez 
pergyvenimus komunistinėj Ku- 

į:boj. Straipsnyjęi“. sakoma, kad 
(poetas, praleidęs 22 metus Cas- 
įro kalėjimuose, “pateigia4nau^( 
;.ją žvilgsnį į Dantės pragarą”!' 
■Atrodo, kad komunizmo san
tvarka! tas .. vardas savaime 
limpa.' - i

Nerašysiu apie demonstraci
jos programą,; nei kalbėtojus,

<nes apie tai jau buvo spaudoje, pus (tikrumoje KGB agerrtait

Į lias dienas prieš: pirma Naujie
nose, paskui Drauge. Anksčiau
siai skelbimas pasirodė Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo parapijos 

, biuletenyje lietuvių ir anglų 
kalbomis. - >

Apatija pradėjo pasirodyti jau 
nuo seniau. Atsimename, kokie 
didingi būdavo Pavergtųjų Tau
tų paradai. Vėliau liko tik de
monstracija miesto centre šešta
dieniais. Dabar atkelta į'penkta- 
dienį, kai dirbantieji visai negali 
dalyvauti.

Pirmoji apatijos priežast's 
gal bus amerikiečių abejinga 
laikysena, kuri, kaip matėme iš 
kelių laikraščių . ištraukų, jair 
keičiasi. Čikagos'politinis klima
tas niekad nebuvo perdaug pa? 
lankus pavergtų ■ tautų reika? 
lams, o dabar žymiai pablogėjo; 
Laikraščiai dar kokią žinutę ar 
nuotraukėlę įdeda, tačiau televi
zija... geriau nekalbėti. Jei “et- 

Į nikės” išeitų su plakatais reika^ 
l.aųti vaikus žudyti, ar “šventin
as” j kunigus, tai rodytų visą 
savaitę.

Antra priežastis: KGB. propa
gandistų -įtaigotas “bendradar
biavimas su kraštu”. Visokio 
plauko “kultūrininkai” iš aną-

gerokai sumažino demonstraci
jos dalyvių skaičių, tačiau su 
pasididžiavimu reikia pasakyti, 
kad lietuviai dalyvavo gausiai ir 
organizuętai ne tik aikštėje, bet 
ir kaip programos dalyviai. Kal
bėjo vicekonsule, kun. V. Miko- 
laitis sukalbėjo giliai prasmin- 
gą. tai progai pritaikytą užbai- s r .
gimo maldą,' o p. Bacevičienės i ^a’ sena "Draugo” cenzorių tak-

vi«’ Ci, -»ro įTrio Izn 4olz4"llrovadovaujama f
grupė “Rambynas” atliįo didelę žmonių ant tvoros tikriausiai 
dalį meninės programos.

Kokios organizacijos dalyva
vo? Mačiau ALTos valdybos na
rius (ALTa turi savo atstovus 
prie Pavergtų Tautų K-to ir vi
sokeriopai jo veiklą remia). 
Kaip visada, dalyvavo vyčiai. 
Organizuotai dalyvavo lietuviai 
veteranai. Gausiausią organizuo
tą grupę su vėliava ir daugybe 
plakatų sudarė R. Liet. Bendruo
menė. Pavienių asmenų gal bu
vo ir iš kitų organizacijų, tačiau 
tik pavienių. ^... .,,, . ,, •

Specialiai dar noriu sugrįžti j 
prie tautinių šokių grupės^Kas 
sako, kad jaunimas tbk'^se de- 
monstracijose nedalyvauja? Su

• i-iv. . v.w .jl'LU , . '* 2 rfe

tautinių šokių ^ika. Su tokia vaikiška taktika /•- V • a a 1 • _ •* _ SĮ

j nepasiseks užsodinti, jei ir KQB 
’to nesugebėjo padaryti,' tačiau 
I juos sugėdinti, ir . uždaryti bur- 
’ nas galima. “Draugo” leidėjams- 
ir cenzoriams siūlau štai ką: į se
kančią antikomunistinę demons
traciją atvykti T.T, Marijonams 
ir atsivesti “Draugą’’' štabą su' 
p.p. Drunga ir Kvikliu priešaky
je. Į laikraštį dėti tiek ir tokių 
reklamų, kaip prieš KGB filmų 
bei kitų programų renginius. 
Tada į antikomunistines de
monstracijas atvyks mažiausia 
pusė tų renginių lankytojų. “Rę- 
orgai” susigės ir nebesakys, kad 

lipant tvoros T .

pasididžiavimu žiųrėjome į-gnu-Y 
su šokėjus, tautiniais drabužiais|i 
apsirengusius berniukus ir mer- ' j 
gaites, judriai atliekančius pro- ' 
gramą, kada termometrai uodė 
gerokai virš šimto. Padėka tenka 
vadovei p. Bacevičienei. Jauni
mas eina ten, ki|r juošžk^ječlą-L 
vadovai.

Čikagos afganistaniečių veikė
jas prof. Anvar Ahady privačiai 
išreiškė susižavėjimą ir nuosta
bą lietuviais, kaip veikliais ko
votojais prieš komunizmą. Ten
ka nuleisti akis... Kur skautai? 
Kur ateitininkai? Kur jų kape-, 
lionai? Kur ta skailtinga “jau-j 
na” LB? Kur šauliai? Kad afga-, 
nistaniečiai pamatytų kiek susi-' 
renka į KGB rodomus, filmus...

Liepos 26 d. “Draugas” įsidė
jo smulkų reportažą apie Pa
vergtų Tautų demonstraciją.! 
Viskas kruopščiai aprašyta, tik . 
praleista gausiausia organizuota > 
grupė R. LB. Nieko čia naujo..

JD

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
l ' . (

; 2a01 W, 69th St, Chicago, ILL 60629 ♦ TeL 925-2737

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

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

5"*,^ Atdara šiokiadieniais nuo
9 vaL ryto'iki 10 vaL vakaro. 

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

priimami vaikai penkių metų.
šiais mokslo metais mokyklo

je veiks specialus skyrius silp
nai arba visai lietuviškai nekal
bantiems vaikams.

: *’ Į

Aukštesnioji mokykla'’

Aukštesnioje mokykloje veiks 
V-ji, Vl-ji, VII ji ir VIII-ji kla 
sės. Į V-tą aukštesniosios klasę; 
priimami mokiniai, išėję Lietu-'’ 
vių Bendruomenės nustatytą^ 
pradinės mokyklos programą ic 
pristatę baigimo pažymėjimą arj 
ba išlaikę įstojamuosius egzami-t 
nūs. Egzaminai bus rugsėjį 
10 d. Francis M. MęCay mokyk
loje 10 vai. ryto. Mokiniams, ku
rie yra baigę Kr. Donelaičio pra-' 
dinę mokyklą. įstojamųjų egza
minų į V-tą klasę laikyti ne* 
reikės. į

Registracijos metu bus rę4 
gistruojami vaikai Pirmajai Ko
munijai paruošti. Visi mokiniai,; 
gavusieji pataisas, po registrai 
cijos rugsėjo TO d. 10 vai. rytų 
turės laikyti pataisų egzaminus. 
Mokinių darbai bus tikrinami tą 
pačią dieną pamokų metu.

Registracijos metu dus galima; 
įsigyti reikiamus vadovėlius^ 
Tėvų Komiteto nutarimu v-sį 
tėvą! prašomi registracijas die* 
ną įmokėti bent pusę moksla- 
pinigių nuo kiekvieno vaiko. 
Dėl informacijų mokyklų reika
lais skambinti telef. 776-2036 ar
ba 778-0358.

Direktorius Julius Širka

' *’New York o uostan įvežama 
prieskonių daugiau, negu bet ku- 

4D. T. .name kitame uoste pasaulyje.• , * * • —

ŠUSiyffiNĮJEViAS MĘTUVIŲ. AMERIKOJE
yra. didziai^ia Ir . tuffengįausia' lietuvių fraternalinė

A, organizacija, .lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti Jir kitiems, kurie tuos 

' ■■■ ■■ 1 ■ 'darbūs dirba. ►' - ' įA■
. sLa — išmįl&jeMdąagiau kaip AŠTUONIS MJLUjONUS doleriu 

apdraūdif savo nariams,. ’i ir.-4'-i
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 

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

? • Susivienijime apsidrausti iki $10,000.
■ SLA — apdraudžia ir ’ Taupomąja apdrauda ■_— Endowment 

Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, sieldanmam 
aukštojo ’ mokslo ir. jų gyvenimo pradžiai.

— vaikus apdraudžia pigia terminuota3 apdrauda: už
- $1,000 apdraudos sumą .temoka tik ;$3.00 metams.

SLA — kuopų yra visęse lietuvių kolonijose. . ; 
Kreipkitės į savo' apylinkės kuopų veikėjus, 
jie Jums mielai paeefbės į SLA įsirašyti. •

• Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą: ”

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St, New. York, N.Y. 10001 
ė Tel. (212) 563-2210

50 metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA,Mli

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, ka* bet kada Ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvį lietuvius 
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kuru Jaunium ir prof. K«

lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimu* 
tr patarė mums toliau studijuoti

3 — Naujieną, Chicago, 8, UI. Tutsdiy, Auįust 30, 1983
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Lietuviškoje bažnyčioje garbina 
Guadalupes Nekaltąją

Užpraeitą savaitę, rugpiūčio 19, 20 ir 21 dienomis, Pil- 
sen srities meksikiečiai minėjo Saulės šventę. Visa 18-oji 
gatvė, pradedant nuo savo laiku lietuvių apgyventos Des- 
plaines gatvės iki Blue Island, buvo papuošta. Įvairiais 
kaspinėliais. Tomis dienomis kelis kartus pražygiavo 
arba pravažiavo meksikiečiai, niūniuodami savo dainai 
ir nešdami Įvairiaspalves vėliavėles; Kiėkrieną. dieną po
licija lydėdavo žingspiupjąnčius mekrikiečitis, kurių tar
pe buvo suaugusių politikų, mokyklinio' amžiaus jaunimo 
ir vežimėliais stumianių vaikų.

Demonstracija prasidėjo prie lietuvių statytos Dievo 
Apvaizdos bažnyčios ir baigėsi prie Ashlande ir 19-toj 
gatvėj esančios katalikų bažnyčios. Seni Amerikos lietu
viai, statę Dievo Apvaizdos bažnyčią 1914 metais, pradėjo 
bėgti Į 19-tos gatvės bažnyčią, kai meksikiečiai nuo 1960 
metų pradėjo veržtis Į jų statytą Dievo Apvaizdos baž
nyčią. Lietuviams buvo geras galas nužingsniuoti, bet 
ten bent meksikiečiai su vaikais nesuIĮsdavo Į jų užsa
kytus suolus.

Šiandien 19-tos gatvės bažnyčią valdo tos pačios rū
šies tikintieji, kurie užvaldė Dievo Apvaizdos bažnyčią. 
Ją stačiusiems lietuviams jau nėra vietos ir naujai pasi
rinktoje. Bet jiems, ko gero, jau. nereikia žingsniuoti 
Į 19-ąjv, nes jie jau spėti išvežti f Kazimierines.

Pasirodo, kad Despiaines-Blue Island-16-tos ir 22-ros 
gatvių srityje Įsistiprinę meksikiečiai valdo šešias kata
likų bažnyčias. Jie turi savo klebonus, savo mokyklas, 
savo vargonininkus, klebonijas ir reikalingus kunigus. 
Jeigu dar nėra vietos kunigų, tai atvažiuoja iš Meksikos. 
Jie noriai Amerikon važiuoja, nes čia jiems lengviau Įsi
kurti ir tvarkyti tikinčiųjų reikalus, negu pačioje Mek
sikoje. Ten reikia bažnyčias statyti, o čia jiems pastate 
lietuviai, čekai, airiai ir kitų tautybių tikintieji.

Šiose bažnyčiose meksikiečiai Įvedė ir savo papro

čius. Pasibaigus mišioms’ ir pamokslams, viii leidžiasi 
Į rūsyje Įrengtas sales, kuriose yra virtuvės ir kepyklos. 
Ten kiekvienam atsilankiusiam maldininkui duodama 
šiltai kepta bulkutė su padažu ir puodeliu šiltos kavos. 
Pavalgiusieji nesitenkina viena bulkute, visi gauna dvi, 
o išnikusieji gali ir trečios paprašyti. Užkandą paruošia 
bažnyčių šeimininkės, o išlaidas apmoka turtingesnieji 
prekybininkai, valdžios vietas turintieji pareigūnai, dak
tarai ar kiti profesionalai. Paskelbiamas mokėtojo už vai
šes vardas. Užkandę, pamažu žingsniuoja Į namus ir da
linasi žiniomis.

Meksikiečiai nebesutelpa šešiose bažnyčiose ir ne
dideliame Pilseno plote. Nėra nė vieno kito Chicagos 
ploto, kuris būtų taip tankiai apgyventas, kaip Pilseno 
sritis. Žino tatai šešių bažnyčių kunigai. Jie viską žino. 
Meksikiečiai jais pasitiki, nes jie gyvena vieningai. Vie
nas apie kitą viską žino ir vienas nebijo kitam pasakyti 
apie savo griekus, nes žino, kad iš meksikiečių tarpo tos 
žinios neišeis.

Pilseno srityje gyvenančių meksikiečių dauguma čia 
atvyko be profesijos, be paso, be jokio asmenį liudijančio 
dokumento. Jie nori tapti Amerikos piliečiais, bet nemoka 
angliškai, neturi jokio dokumento asmenybei nustatyti. 
Jie gyvena susigrūdę mažuose kambarėliuose. Dažnai 
miega ant grindų ir suolų, apsirengę dienos drabužiais. 
Šion apylinkėn šimtmečio pabaigoje atvažiavusieji lietu
viai du arba trys naudojo vieną lovą. Kai vienas išeidavo 
į darbą, kitas guldavo jo lovon. Šiandien meksikiečių di
desnis susigrūdimas, negu buvo lietuvių.

Prieš mėnesį Pilsen apylinkėje ryte Įsiveržė Į vieno 
dirbančio meksikiečio butą du jauni vyrai, paklausė, kur 
buto savininkas miega, prie jo priėjo ir lovoje nušovė. 
Niekam nepasakė, už ką ir kas jį nušovė. Pasklido gan
das, kad nušautasis paskundė jokių dokumentų neturin
čius meksikiečius. Kiti sakė, kad jis nesutiko Įsijungti 
Į meksikiečių mafiją.

Prieš savaitę 19-tos gatvės, bažnyčia buvo pilna. Iš 
Meksikos atvykęs,: vienuolis. Jo. galvą buvo nuskustą 
o aplinkui buvo'paliktas nekirptų plaukų vainikas. Jam: 
beaiškinant šių dienų.gyvenimą, bažnyčion Įbėgęs vienas 
meksikietis pasakė, kad prie bažnyčios laukia du valsty
bės agentai. Visiems buvo aišku, kad jie nori suimti Įta
riamą meksikieti. Plikagalvis ir vainikuotas vienuolis 
tęsė pamokslą. Kiti būtų jo nesupratę, bet bažnyčioje 
buvusieji suprato. Jie apsupo laukiančius du agentus, 
kad jiedu ir pajudėti negalėjo. Tuo tarpu iš bažnyčios 
išvaikščiojo visi dokumentų neturintieji meksikiečiai. 
Pamažu išsivaikščiojo ir agentus apsupusieji. Nuėjo na
mo ir agentai, nieko nepešę.

Anksčiau į Naujienas užeidavo Dievo Apvaizdos pa
rapijos klebonas Albavičius pasikalbėti su dr. Grigaičiu. 
Kada buvo- pravestas greitasis vieškelis, klebonas Alba
vičius buvo iškeltas Į Cicero. Tada Į Naujienas užeidavo- 
kun. Šantaras... čerkutės išgerti. Šiandien užeina 40 me
tų kunigas Fred Brandstaedter. Jis gimė Peoria gatvėj, 
Pilseno apylinkėje, senų vokiečių ainis. Jis baigė Quig
ley kunigų seminariją. Buvo pasiųstas Į Panamą, kad; 
pramoktų ispaniškai. Pramoko. Jis sutraukė Į bažnyčią 
visus meksikiečius ar iš pietų atvažiavusius kitus ispa
niškai kalbančius ateivius. Laužyta ispanų kalba jis pa
pasakojo, kaip iš Ispanijos atvažiavusiems Guadalupėj 
pasirodė Nekaltoji Dievo Motina. Jis pridėjo,, kaip iš 
Meksikos gyventojai atvyko Į Chicagą. Kai jis atvyko 
Į Dievo Apvaizdos parapiją, sušuko: “Tegyvuoja Guada
lupes Šventoji Marija!” Visa bažnyčia jam atsakė: “Te
gyvuoja! Tegyvuoja!” Lietuvių statytoje bažnyčioje te-

VL. BAKCNAS

PASTABOS IŠ TOLO
(Tęsinys)

Nėra ko ir stebėtis: skyriaus 
pirmininkė yra žurnalistė Rūta 
Šakienė, o jos talkininkai— kiti 
valdybos nariai: vicepirm. L. 
Mažeikienė, sekretorius — L. 
Mockus, iždininkas — Ramūnas 
Bužėnas ir narys — Pranas Do
vydaitis.

Gegužinėje buvo viešnia iš 
New Yorko — Lietuvos Nepri
klausomybės Fondo pirmininkė 
(anksčiau buvusi net dvi kaden
cijas Amerikos Lietuvių Tauti
nės S-gos Centro V-bos pirmi
ninke) Emilija čekienė^ su kuria 
turėjau progos ilgiau pakalbėti 
apie to fondo leidžiamą (dr. ,A. 

’ Geručio bajgikmą .rašyitij Lie- 
.. ttfvos Diplomatinės Tarnybos is
toriją. Pagąl 'Ę. /Lekienės turi
mas žinias, dr. A.' Gerutis jau 
rašo paskutinę (ketvirtą) tos is
torijos' dalį ir dėl to tos istori
jos, jau spausdintos, pasirody
mas ne už kalnų. Tos istorijos 
rašymo užbaigimą vilkina ta 
aplinkybė, kad dr. A. Gerutis 
būdamas labai atidus istoriniams

ta balių rengti spalio mėn. 29 d. 
Šv. Kazimiero parapijos salėje. 
Baliaus programą ruošia muzikė 

. O. Metrikienė: dvigubas oktetas 
arba sekstetas. Bus gera muzika 
šokiams, vaišės-vakarienė, lote
rija, baras.

Radijo valandėlė išsilaiko iš 
aukų ir jos balių pelno. Skelbi
mai sudaro labai mažą dalį va
landėlės pajamų, dėl to skaitlin
gas-valandėlės klausytojų daly
vavimas baliuje yra didelis įna
šas į valandėlės išlaikymą. Dau
giau ir smulkiau apie šį balių 
bus pranešta vėliau.

sjc 4:

Taip pat BALFo balius

Paskiausias, bet ne paskutinis 
jau dabar užregistruotų, balius 
— tai Los Angelę^ BALFo sky
riaus .balius/, itfirfafyt&šž rengti 
Ij^kriešomėn. 5!d.‘šv. Kazimie- 

į rO. parapijos ' salėje. Programą' 
' atliks vyrų kvartetas (Polikai- 
: lis, Dą^Šys,.'Stiukas ir dr. Jara- 
šūnasj.

BALFo- skyriaus valdybą šiuo 
metu sudaro: pirmininkas VI. 

"Pažiūra, pavad. M. Naujokaitis, 
sekretorė J. Rukšėnienė ir iždi
ninkas A. Milkevičius. Valdybai 
taikina didelis skaičius įgalioti- 
nių. įvairi.osė yietovėse už Los 
Angeles ribų. Piniginis BALFo 
vajus čia prasidės jau spalio 
men. 2 dieną.

—- Izraelio kariai išeis iš po
zicijų, kai jas užims- Libano pa
ruošti kareiviai.

daviniams, visais jam prieina
mais- būdais tikrina ir patikrina 
kiekvieną jo aprašomą faktą.

“Lietuvių Dienų” piknikas

Taip pat po stogu, šv. Kazi
miero parapijos salėje rugsėjo 
mėn. 18 dieną. Rengia A. Ski- 
rius, “Lietuvių Dienų” ir “Lie
tuviai Amerikos Vakaruose” lei- 

- dejas. Anksčiau rengęs piknikus 
užmiesčio valdiškame parke 
(Burbanke), A. Skirius dabar 
jau kelinti metai savo spaudos 
pikniką rengia parapijos salėje, 
tuo sumažindamas savo išlaidas, 
o svečiams — tolimo kelio į par

aką. Jo piknikai lankomi labai 
skaitlingai lietuvių iš arti;ir tolį’

* * * -fT
, Radijo valandėlės balius

Kalifornijos radijo klubo, iš
laikančio lietuviškąją Los Ange
les radijo valandėlę, valdyba, 
kuriai pirmininkauja žurnalistė- 
rašytoja Rūta Klevą Vidžiūnie- 
nė, savo paskutiniame posėdyje 
aptarė ir šiųmetinio radijo va
landėlės baliaus reikalus. Nutar

.skambėjo- Guadalupės vardas. Lietuviai nežino, kas ta- 
Guadalupė ir kodėl lietuvių statytoje bažnyčioje turi 
skambėti josios vardas.

Kun. Fred Brandstaedter Į Quigley seminariją jau 
Į pasiuntė 20 jaunuolių. Jie moka angliškai ir ispaniškai. 
Jie pasklis po visą Chicagą ir padės meksikiečiams per
imti kitas bėgančių katalikų bažnyčias. Jam ne tiek svar-' 
bu ėjimas Į bažnyčią, bete nori aukų ir pritarimo Gua- 

' dalūpet.
Jeigu lietuviai bėgs iš savo apylinkių, tai jų statytos 

bažnyčios nueis Dievo Apvaizdos bažnyčios keliais. Visi 
Pilsen apylinkėje apsigyvenę meksikiečiai eina Į Dievo 
Apvaizdos mokyklą mokytis angliškai ir amerikiečių 
papročių.

Marquette Parke popiežius buvo pravežtas be susto
jimo, tuo tarpu prie lietuvių statytos Dievo Apvaizdos 
bažnyčios jis buvo sustojęs ir palaimino Pilseno apylin
kės- katalikus.

— Visi- penki- astronautai iš va
kavo- buvo pasiruošę iškilti į 
erdvę.

— Buenos Aires laikraštinin
kas Guillermo P. Kelly iššoko iš 
važiuojančio automobilio ir pa
bėgo nuo grobikų.

— Šį kartą astronautai naudos 
mašinas pakilti ir nusileisti. 
Akimis Žemės nesuras, nes naktį 
nematys.

J. PUŠĖNAS

SUSITIKIMAS MONTANOJ
(Tęsinys)

— Jūs visi prieš mane, žinokitės! — pasakė 
motina ir nutilo, sumezgė n-utrūkusį verpiamą 
siūlą ir vėl jos ratelis tyliai sudūzgė, bet ji tylėjo 
riša vasarą, o Petras nebegalėjo jos prakalbinti. 
Už kiek laiko, Petro kalbinama^ ji pagaliau 
pasakė:

— Tu neri mane palikti. Pradėsi mokytis 
ir paliksi.

Ji daugiau nieko nebesakė, nors Petras ilgai 
šnekėjo ir norėjo Įtikinti, kad j» jos nepaliks. Jos 
ratelis sukosi pagreitintai, kol buvo šviesu, ir 
skarelės kamputis keletą kartų sugėrė nepaklus
nią ašarą.

Karią sekmadienį Morta parėjo iš Pelkinį
— Ką bažnyčioje užsakė? — paklausė mama.
— Nieko, tik sakė, kar rytoj bus Įstojamieji 

egzaminai progimnazijoje.
Petrui suplazdėjo širdis. Jam taip norėtųsi 

eiti Į gimnaziją, bet mama nenori jo leisti. Bet, iš 
tikro, juk tas negalima. Kaip jis mokysis, kad 
nėra ko valgyti. Kam dar čia kalbėti, mamą py- 

j,- graužtis? Jis tuiės pragyventi visą savo 
.-inižių, rr. kyklos nematęs. Jam suspaudžia širdį, 
lyg kas būtų gėlęs, >et jis nieko nesako, tik iš
bėga i alksnyną duoda laisvę savo ašaroms.

Pirmadienį n ama anksti atsikėlė. Petras ma

to. kaip ji tvarko jo rūbus, apžiūri sagas, ran
kioja kojines. Kažkas neįprasto: taip anksti atsi
kėlė ir neina verpti, bet jo rūbus tvarko.

— Mama, kodėl taip anksti atsikėlei ?
— Reikia tavo rūbus sužiūrėti, juk turi eiti 

i progimnaziją egzaminų laikyti. Eisiu ir aš, kaip 
gi kitaip?

— Tai kaip aš eisiu, kad mes nieko neturime,. 
— sako nustebęs Petras, o širdy džiaugiasi, kad 
mama staiga pasikeitė.

— Tai kaip nors išsiversime. Visi dirbsim, ir 
tu dirbsi vasarą. Iš namų vaikščiosi kasdien, ne 
taip jau toli.

— Na. labai gerai, reikia pamėginti, gal man 
gerai seksis, gal aš prasimokysiu, tuomet visiems 
bus geriau.

— Aš tavo mokslų jau nebesulauksiu, kad 
tik tau būtų geresnis gyvenimas.

— Matysi, mama, kaip greitai aš mokysi uosy 
aš daug mokysiuos, man gerai seksis, o gal ir 
kunigu būsiu.

— Kuo norėsi, tuo ir būk, vaikeli, man tik 
svarbu, kad tu būtumei patenkintas ir laimingas.

Didelis, su daug kambarių, dviejų aukštų mū
ro pastatas stovi moksluose paskendęs už aukšto 
pylimo, prie čiurlenančio upelio, o dideli jo lan
gai atvirai žiūri Į pasaulį ir mokslų spinduliuoja. 
Viduje laiptai plačiai veda Į viršų. Koridorius šn 
durimis Į abi puses; ant durų viršaus pažymėti 
klasių numeriai, o ten viduje matosi platūs spal
voti žemėlapiai, su mėlynuojančiais vandenimis 

ir ruduojančiais kalnais. Stambiuose žėgliuose 
Įtaisytos stori juodos lentos su padėtais kreidos 
gabaliukais. Visur pilna mokinių, vieni maži, o 
kiti — vyrukai. Daug matosi visokio dydžio mer
gaičių. Visos vienodai apsirengusios su rudomis, 
plysuotomis suknutėmis iki pusės blauzdų ir juo
dais kvartukėliais.- Dailiai sušukuoti ir supinti 
jų plaukai daro- žvalų Įspūdį ir ilgos kasos pa
traukliai svyra ant jų nugarų. Jų veidai spindi 
lengvu gyvenimu, nerūpestingumu ir žydinčia 
jaunyste. Koridoriuose skamba juokas, kalbos, ir 
klasėje ūžia, lyg bičių avily, kol įeina mokytojas, 
su švarutėliu, išlygintu kostiumu, dailiai sušu
kuotais plaukais, šu balta apikakle ir kaklaraiš
čiu. Iškilmingais žingsniais jis ateina prie stalo 
klasės priekyje ir padeda plačią knygą. Visas ūži
mas klasėje nutyla, lyg koks orkestras, dirigentui 
lazdele pamojus. Prasideda pamoka.

Naujas pasaulis atsiveria Petro akims. Jis 
jau aštuoniolikos metų. Iki šiol jis matė tik alks
nynus, pievas, basas, traškančiais nareliais, Ma
rytės kojas ir sunkų, prakaituotą darbą. Dabar 
mokykloje jis atsiduria lyg pasakų šaly. Praeities 
alksnynų gyvenimas išnyksta, kaip žiemos snie- 
'gas. Jis paskęsta mokykloje ir pamokose, kurios 
atrodo taip nepaprastai trumpos. Atsidėjęs jis 
seka kiekvieną mokytojo žodį, daro visus uždavi
nius ir mokosi viską iki raidės.

Didžiausias jam malonumas, kai mokytojas 
kartais pašaukia jį atsakinėti. Jis viską atsako, 

lyg iš rašto, ir penketuką parsineša Į suolą. Visi 
stebisi jo sugebėjimais, ir mokytojai kartas nuo 
karto jį pagiria. Jei pirmiau mokiniai kiek šai
pėsi iš jo lygios eisenos, iš prastų jo rūbų, tai da
bar susigėdo. Jie pastebėjo, kad žmogaus vertė 
negali būti nustatoma pagal jo eiseną, rūbus- arba 
gudriai žėrinčias jo akis. Petrui, žinoma, mieli 
buvo visi pagyrimai, bet jam svarbiausia buvo, 
kad jis vis daugiau ir daugiau galėjo mokslo pa
žinti. O jį traukė risi mokslai, ypač matematika. 
Daug žinoti, daug mokėti, būti mokslininku, rašy
toju, kaip Maironis, o gal būti kunigu?

Jis kasdien pėsčias vaikščioja kelis kilomet
rus į mokyklą Kiekvieną vakarą pareina namo, 
į trobelę prie alksnyno, čia niūru, asla kai kur 
purvina nuo įnešto ant kojų sniego, langai storai 
apšalę, silpna lempelė spinkso, šalta. Bet čia su
kasi mamos ratelis, čia Morta skuta bulves ir ver
da vakarienę. Čia tėvelis sėdi ant lovos galo, susi
supęs ilgais kailiniais, ir krato pypkės pelenus. 
Viskas taip žinoma ,taip įprasta, tačiau šie namai 
Petrui nebeatrodo savi. Jo visas pasaulis jau 
persikėlė į mokyklą Jis nebedaug ką beturi pa
pasakoti net Mortai, nes ir jai mokyklos gyveni
mas nėra pažįstamas. Kas kita mokykloje su savo 
klasės draugais. ;

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

tokiu adresu:
Naajieikos, 1739 S. Halsted St, Chicago, EL 60608

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wart charter Community klinikos 
Medicine* direktorių*

1538 S. Manhaim Rd., Wastehastar. 111. 
VALANDOS: 3—8 darbo dienomia 

ir ku antrą šeštadienį 8—8 vaL 

TeL: 562-2727 arba 562-2728

TEL 233-8553 
Sarvica 855-4506, Paga MOM 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

39C7 Wert 103rd Stroat

Valandoa pagal ausitarimą.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71rt St TaL 737-5149 

Tikriną akis. Pritaikn gXimui 

ir “contact leaaea”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES I* 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtai E—7 vaL vai 
Oftoe telefonu: 776-28*8, 

taddaacij** toMu 44E-556Č

FLOSIOA
M J A. _  --------------- ._a -a * L—

DR. C. K. BOBELIS 
Prostatos, inlretij ir šlapumo 

taką chirurgija, 
y 5025 CENTRAL AVE, 
St Petersburg, Fla. 3371g

TeL (8132 321-420$

PBRK.RAUSTYMAI

MOVING 
L*idimai — Pilu* *pdr«wM 

3EMA KAINA 
Priimam Master Chart* 

ir VISA Korteles.
K. iERiNAS, Tai. 925-8863

_ M 0 y I N G 
A*dr«usta* p«rkraustynMa 

ii ivairiy atrtiMBY.

ANTANAS VILIMAS 
T*k 376-18*2 arba 3764996

— ■

SOPHIE BARČUS
radijo šeimos valandos

Šeštadieniai* ir
nuo 8:30 iki 8^8 vaL ryto.
Stotie* WOPA - HM AM 

tranai i uo j amo* ii mū*v 
Marquott* Parko,

V*d*|a — Aldona Daukw 
T*W.: 778-154* 

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL 6062*

“Lietuvos Aidai”
KAZt BRAZDŽIONYTE

Kaadiea nuo pirmadienio iki peak 
tadienio 8:30 vaL vakaro- 

Vlaoa laido* ii WCEV stotiM, 
banga 1450 AM.

St Petersburg. Fl*-, 12:30 vaL p.p. 
li WTIS atotiea, 1110 AM bang*.

t6« W. 71st Street
Qkicaga, Ulinoa 60621.

TakL 778-U74

PATIKSLINIMAS

Rugpiūčio 24 d. žinioje “Vai
dinta Cicelis. Turėjo būti: A. Za- 
dita Cicelis. Turėjo būti: A. Ža
kas. Po žinia pasirašė ne Žakas, 
bet Dalyvis. Atsiprašome,

Vasaros pramoga
Gražioj gamtoj pabuvoti ir 

malonioj draugijoj praleisti lai
ką yra vasaros gražių dienų iš
naudojimas.

Tokia graži ir jauki vietovė 
yra netoli Chicagos J. K. čiu- 
rinskų sodyba, prie didelių kryž
kelių. R. L. Bendruomenės, East 
Chicagos, Ind., skyriaus valdy
ba, š.m. rugsėjo mėn. 5 dieną, 
ruošia gegužinę ir kviečia na
rius ir svečius atvykti į pasi
linksminimą.

Gegužinės pradžia 12 vai. 
Svečiai laukiami iš Cicero, Mar
quette Parko, Brighton Parko ir 
kitų apylinkių.

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

Automobilių pastatymas ir 
įėjimas į gegužinę — nemoka
mas. Nepalankiam orui esant, 
gegužinė įvyks po stogu.

I
J. ir K. Čiurinskų adresas: 
11233 W. 80th Court, St. John, 
Ind.

Korespondentas

• “Moters piktumas arba liū
desys yra panašus pavasario au
drai; būna smarkus ir tuom pat 
sykiu labai trumpas”.

KNOW YOUR HEART

HELP ¥OUR HEART FUN

Mokytojai

A. A. STASEI BALČIŪNIENEI 
(Ankudavičiūtei)

okupuotoje Lietuvoje mirus, 
seserį Aldoną, jos vyrą dr. Valentiną Plioplį, JAV R. 
IJB-nės Tarybos Prezidiumo pirmininką, ir visą jų seimą 
bei kitus artimuosius šioje liūdesio vaisioje .r. nu<£ir’ < t \ x ✓ ~r 4
džiai užjaučia. f"

A V R. LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ

Ant Kuršių marių

I - - . • . I
I Funeral Home and Cremation Service I H K. . ... 

Charles Stasukaitis 1729 S. Halsted St.
I FD. LE. ‘ Chicago, IL 60608 |

(312) 226-1344 24 Hour Service

J. KARIBUTAS

Kova su okupantu dėl savo pinigų
(Tęsinys)

Lagaminas toks sunkus, kad 
aš jo nei nepakeliu. Baisu. Vis
ką susikraunu netoli raštinės, 
kad jie mane matytų. Kitaip pa
mirš, ir sėdėsiu čia keletą die
nų. Vėl einu į raštinę ir klausiu, 
ką aš turiu dabar daryti.

— Pinkis bilietą į Maskvą ir 
važiuok sau sveikas ieškoti dek
laracijos.

— Gerai. Bet bilieto nepirksiu 
tol, pakol jūs man neparašysite 
raštiškai, kad jūs mane siunčia
te, nes deklaracijos neturiu. Ki
taip, jūs dabar manimi netikit, 
kad aš ten deklaracija palikau, 
o jie manęs netikės, kad jūs jos 
reikalavote ir dabar aš vėl atsi
radau Maskvoje. Ką tada da
rysiu? 'Dri) i

— Ne, — visai tvirtai ji man 
pareiškia. — Mes jums jokio 
rašto neduosim.

— Gerai. Tada aš iš čia niekur 
ir nevažiuosiu.

— Tai iki kol tu čia sėdėsi ?
— Iki jūs man raštą duosite. 

Kad ir tris dienas, — dar tvir
čiau jai aš atkertu ir vėl įsitai
sau prie savo lagaminų sėdėti. 
Nervai iki pačio aukščiausio 
laipsnio. Sėdžiu ir stebiu, kaip 
turistų grupės atvyksta ir iš
vyksta. Viena grupė vokiečių. 
Su jais prąjįedu kalbėtis. Jie pa
stebi mano nerviškumą ir ima 
teirautis, kame reikalas. Jiems 
aš paaiškinu. Linguoja galvas ir 
jų veiduose gailesys. Kiti net 
man siūlo patarnavimą: atnešti 
valgio ir gėrimo. Jau apie antrą 
vai. po pietų. Einu vėl į raštinę 
ir prašau angliškai kalbančią 
mergaitę, kad mane vestų pas 
viršininką. Išaiškinu reikalą, kad 
be raštiško pakvitavimo aš tik
rai iš čia neišvyksiu. Ką ir kaip 
pasiaiškinsiu Maskvoje? Veda ji 
mane pas viršininką. Rusiškai 
jam išdėsto visą reikalą. Tas, jau 
senyvas žmogus, nužiūri mane, 
kaip keistuolį, užsispyrėlį, ir. 

kiek supratau, pažada mano už
sispyrimą patenkinti. Einu vėl 
prie lagaminų. Tik dvi mergai
tės kalba angliškai. Joms jau pa
gailo manęs ir prašo, kad aš ei
čiau užvalgyti. Nurodo ir resto
raną. Jos lagaminus pasaugos. 
Dėkoju joms už supratimą, bet 
eiti valgyti neturiu noro, atsi
sakau.

Mergaitė atneša telegramos 
kopiją. Jų viršininkas davė tele
gramą Maskvos muitinės virši
ninkui, o man, kaip to reikalo 
Įrodymą, kopiją. Prašau, kad ji 
man perskaitytų, juk rusiškai aš 
nieko nesuprantu. Perskaitė. Ta
da ją prašau, kad padėtų parašą 
ir datą, kitaip galvos, kad aš tą 
telegramos kopiją gal kur nors 
radau. Pasirašo ir padeda datą.

— Ar dabar eisi pirkti bilie
tą į Maskvą? — klausia ji.

— Taip, einu ir perku. Su nuo
rašu tikiu aš ten surasiu kelią ir 
savo, kaip jūs vadinate, valiutą 
išsivesiu.

Perku bilietą už rublius. Su
moku 40 rublių. O už to pačio 
lagamino viršsvorį sumoku tik 
4 rub. 51 kap. Net rankos sudre
bėjo, kai pagalvojau, kad iš 
Maskvos sumokėjau 285 dole
rius, o už bilietą, kai čia Los 

| Angeles agentūroje pirkau iš 
Maskvos į Damaską, sumokėjau 
688 dolerius. Taigi, kadangi čia 
i Maskvą tik 40 rublių, o iš Eri- 
vano į Damaską tik trečdalis ke
lio, tai, vadinasi, iš Maskvos į 
Damaską turėtų būti tik apie 80 
rublių, kas būtų apie 132 dol. 

JUOZAS BENETIS
Gyvenęs Chicagoje

Mirė 1983 metų rugpiūčio 26 dieną.
Paliko nuliūdę: mylima žmona Amanda, draugai ir arti

mieji Amerikoje ir Lietuvoje.
Kūnas pašarvotas Petkaus šermeninėj, 2,'>33 W. 71st St. 

Atsisveikinimas įvyks antradienį 7 vai. vak.

Trečiadienį, rugpiūčio 31 d., 9 vai. ryte bus lydimas iš 
koplyčios į Šv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po 
gedulingų pamaldų bus laidojamas Šv. Kazimiero Lietuvių 
kapinėse.

Visi a.a. Juozo Benečio giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 

I paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.
Nuliūdusi lieka: Amanda Benctis

laidotuvių direktorius D. Petkus. Tol. 176-2345.

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

BIELIŪNAS
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

7

4348 So. California Avenue
TeL — 523-3572

- - ----------------------------- - ” ■—111 ‘

VASAITIS-BUTKUS A

f LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI V
i ' . -

1446 South 50th Avenue i
Cicero, Illinois \

/ Telefonas — 652-1003 \

I 5 — Naujienos, Chicago, 8. HL Tuesday, August 30, 1983 Ą

Taip su kiekvienu sužinojimu, 
su kiekvienu pagalvojimu, jauti, 
kad tave iš visų pusių stačiai 
apiplėšia. Pagavai turistą, iš jo 
lupk devynis kailius, o jei jis 
dar amerikietis... Koks biuro
kratizmas, koks iš žmogaus pa
sijuokimas! Piktas, už viską su
moku ir neturiu kam tą pyktį 
išlieti...

Rodos, kad virš trijų valandų 
skridimas ir aš jau esu kažko
kiame, ti'k ne tarptautiniame Še- 
remetjevo aerodrome. Bijau, i 
kad čia niekas nekalbės anglis-' 
kai. Kaip aš susirasiu, kas man 
reikalinga? Bet nuogąstavimas 
baigėsi gerai. Inturisto maža 
raštinėlė, bet viena mergaitė 
graibosi angliškai. Buvo keblu
mų iki pasiekiau tarptautinį 
aerodromą, o iš ten gavau, kai 
parodžiau telegramos kopiją, ‘ 
veišbutį, už kurį sumokėjau 65 
dol., bet tai jau pirmos klasės 
viešbutis. - -

' 7 T>

Po visų tų didelių nemalonu
mų ir bėdų, dabar jau lagami
nas mano. Pakviečiu ruselį, ku
ris su replėmis nuima plombą, • 
aš išsitraukiu savo pakaitalus: 
batus ir kostiumą. Kaip gerai 
pasijuntu! Staiga mintis Į gal
vą, kad tuojau skambinti į Vil
nių, tegul atvalžiuoja ir parsi-J 
veža lagaminą. Kai paskambinu' 
ir sutariame kur susitikti, pra
dedu abejoti, ar man džiaugtis, 
ir ar vertas tas visas vargas, kad .■ 
atgavau lagaminą. Žinoma, ge
riau negu nieko, žmohės bus la- 
bai patenkinti, nes pajutau di
delį dovanų trūkumą, kai tas la
gaminas stovėjo Maskvos sandė
lyje užplombuotas, saugojamas.

(Bus daugiau)

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

.............................. . ..................... ■ ■ ; 

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME

vb/ 2533 W. 71st Street v 
£ Jh į* 1410 So. 50th Avė., Cicero

Telef. 476-2345
I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

, VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, Ill 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ . . I

Patarėjai ir laidojimo direktoriai: x

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

■f Aikštes automobiliams pastatyti



Gydytojų dienos Darbo dienos savaitgaly
bei “Gaja” narius. Pamaldų me
tu gi^os soliste Audronė Gai
žiu lienė.

Po pamaldų prie Žuvusiems 
pagerbti paminklo bus padėti 
gydytojų ir l?raterndas Litnua- 
nica vainikai. Trumpas kalbas 
pasakys PALGS ir Fraternitas 
Lithuanica atstovai. Po žuvusių
jų ir mirusiųjų pagerbimo, fra- 
lernitiečiai -tietės bei jų šeimų 
nariai vyksta į Li^t. Tautinius 
namus, kur bus korporacijos vi
suotinis susirinkimas ir pietūs.

Mokslinė programa vyks nuo 
1-mos iki 5 vai. popiet. Modera
torius — dr. Jonas Daugirdas. 
Prelegentai gydytojai: Leonas 
Bekeris, Augusta šaulytė, Arvy
das Vanagūnas, Antanas Razma 
ir Jonas Daugirdas.

5:OO-7:(K) vai. Korp. '‘Gaja” 
| suvažiavimas ir vakarienė. Buc

kingham kambary.
Šiais metais kaip tik sukanka 

20 metų, kai Pasaulio Lietuvių 
Gydytojų Sąjunga tapo Įkurta. 
Prieš įkūrimą buvo plačiai susi
rašinėta su lietuviais gydytojais, 
gyvenančiais Anglijoj, Vokieti
joj, Prancūzijoj, Venecueloj, Ar
gentinoj, Australijoj, Brazilijoj 
ir kitur. Iš visur gauta sutikimas 
ir pritarimas PALG Sąjungą 
įkurti, kad labiau apjungtų laisy 
vojo pasaulio lietuvius gydyto
jus ne tik profesiniam, bet ir vi
suomeniniam darbui.

1963 metais Amerikos Lietu- 
1 vių Gydytojų suvažiavime, pir
mininkaujant dr. St. Biežiui, ta;- 
po įkurta Pasaulio Lietuvių Gy
dytojų Sąjunga.

Tenka pažymėti, kad fratei> 
nitiečiai prisidėjo prie Amerikos 
Liet. Gyd. ir Pasaulio Lietuvių 
Gydytojų Sąjungų įkūrimo. Tai’ 
rodo, kad per pirmąjį dešimt
metį Pasaulio Lietuvių Gydyto
jų Sąjungos pirmininkais buvo 
gydytojai fraterniečiaiL V. Tau
ras — 1963-65 m., S. Budrys — 
1965-67 m., H. Brazaitis — 1967- 
1969 m., V. Paprobkas — 1969- 
1971 m., F. V. Kaunas — nuo 
1971 iki 1973 m.

Pasaulio Ųetiivių Gydytųjų 
Sąjungos Valdybai, 20 metų įkū
rimo sukakties-proga, tenka pa-- i Viktoras Kožica, iš Marquette: 
linkėti apjungti visus lietuvius Parko, lankėsi Naujienose. Dė-

19X.3 m. rugsėjo mėn. 3 ir 1 
dienomis, Čikagoj, W**stin vieš-l 
būtyje. N. Michigan it Delaware,' 
įvyks Pasaulio ir Amerikos Lie
tuvių Gydytojų Sąjungos suva
žiavimas, į kurį kviečiami at
vykti visi lietuviai gydytojai.

Rugsėjo mėn.. 3 d. Mayfair 
kambary, 3-me aukšte

9.00-1.00 vai. vyks dalyvių re- ■' 
gistracija.

9:30-12.00 bus jaunųjų gydy
tojų simpoziumas.

1.00 vai. Suvažiavimo atida- 
ryihas ^ dr. hftrfdaugas Vygan
tas, III. Lietuvių Gydytojų drau
gijos pirminipkas.

Invckacija — vysk. Vincentas 
Brizgys.

Atidarymo kalbą pasakys dr. 
Jonas Valaitis, PLGS ir ALGS 
pirmininkas.

Gen. konsule J. Daužvardienė 
sveikins suvažiavimą žodžiu.

Sveikinimus raštu skaitys dr. 
Arvydas Vanagūnas, PLGS ir 
ALGS sekretorius.

2:00 vai. “Lietuviai gydytojai 
aušrininkai”, paskaita—dr. Mil
da Budrienė.

. Lietuviai gydytojai aušrinin
kai — paroda. Vadovaus dr. Ka
zys Pemkus.

3:30-5:00 vai. Jau seniai buvo 
numatytas Korp. “Fraternitas 
Lithuanica” 75 metų įkūrimo 
sukakties minėjimas. Tačiau, 
darbo posėdžio įterpimas į vi
suomeninio pobūdžio paskaitų 
ciklą yra tolygus Iškvietimui tų 
paskaitų dalyvių - klausytojų iš 
Salės. Taigi, F.L. .minėjimas su 
dienine dalimi teko atšaukti. 
L PLGS pirm. dr. Valaitis pa

skyrė simbolinį Korp. “Fraterni- 
tįas Lithuanica” 75 m. įkūrimo 
minėjimą atlikti prieš meninę 
programą, vakarienės metu.

Meninę programą atliks sol. 
Audrone . Gaižiūnienė su sol. 
Bernardu Prapuoleniu. Po va
karienės bus šokiai.

gydytojus, išblaškytus po visus 
pasaulio kontinentus, raginant 
juos d>bti visuomeniniai, nenu
tolstant nuo lietuviško kamieno. 
O tai gal ina atsiekti lik per Pa
saulio Lietuvių Gydytojų Sąjun
gos žurnalą “Medicina”. Deja, 
kad minėtas žurnalas būtų įdo
mus savo mokslinėmis žinio
mis. yra būtinas reikalas kontak
tuoti mūsų jaunuosius gydyto,- 
jus, turinčius ryšių su medici- 
nos mokyklomis, einančius asis
tentų ar net profesorių pareigas. 

' i
Mūsų gydytojai dirba visuo

meniniai įvairiose draugijose, 
Lietuvių Fonde, aukoja BALFui, 
aukojo Jaunimo Centro staty
bai ir kiliems kulltūriniams už
mojams. Vienok visuomeninėj 
veikloj pradedame jausti apsnū- 
dimą. Lai gydytojų suvažiavi
mai išjudina senesnės kartos gy~ — pratęsė prenumeratą metams 
dytojus, lai jie paskatina jaunes- 
nuosius gydytojus visuomeni
nam darbui. Taigi, visi gydyto
jai yra laukiam’ Čikagoj susi-! 
tikti su savo kolegomis ir rasti, 
naujų pažinčių, naujų darugų.

O Aušros laikų gydytojai te
būna mums kelrodžiu, siekiant1 
ir vėl atkurti laisvą ir nepri-.- 
klausomą Lietuvą.

Dr. V. Tauras
------------------------- — .1

RIAL 1STAT1 FOR SAL*

TIKRIEJI GARBINTOJAI
O

AmmL Lwm — r*rde*lm*i
REAL ISTATI FOR SALI

kui už vizitų, naudingus pokal
bius ir -$15 Naujienoms paremti.

Sekantieji lankėsi Naujienose

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM y 
IB A IS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSMOKEJIMAI8.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fc ’’

UTUAL FEDERAL SAVINGS 1 
t PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

ir įteikė Naujienoms paremti: 
Anton Derasky, iš Marquette 
Parko — $10, Leonas Stanius, iš 
Winnipeg, Man. — $10, ir Jonas 
Kreivėnas, iš Marquette Parko.

Širdingai ąčiū visiems.
— Penktadieni, rugsėjo 2 d., 

7 vai. vak., Lietuvio sodybos sa
lėje įvyks Chicagos Lietuvių 

j Spaudos klubo narių susirinki- 
! mas. Bus Įdomus pranešimas. 
I Visi nariai privalo dalyvauti.
I Valdyba

I
IŠVYKA Į EAST CHICAGĄ

R. LB-nės East Chicagos apy-
Sekantieji skaitytojai pratęst linkės valdyįa ruošia pikniką

Sekmadienį, rugsėjo 4 d.

10:00 vai. Pamaldos Tėvų Jė
zuitų koplyčioj, 5620 So. Clare
mont Ave., už visus žuvusius ir 
mirusius gydytojus ir korpora
cijų “Fraternitas Lithuanica”

prenumeratą vieneriems me-» 
tams ir pridėjo Naujienų para-;
ma*’ T .JI sode.

pų $10 — Anna Jankus, is j ,
Kimberiing.; City, Missouri, ir j 
Vladas ' Jomantas, iš Bedford;' 
Mich.; . . 1

po $5 —’A. Ašoklis, iš Cicefo, į 
III., M. Bajorūnas,-iš Marquette 
Parko, Chicago j, K. Balčiūnas, 
iš Lemont, Ill.,,ir.Bronė Kaselis, 
iš Chicago, UI.;

po $5 už kalendorių — A. But? 
kevičius, iš Brighton Panko, Mo* Į 
nika Cicėnas, iš Marquette Parnl 
ko, ir C. Yurczis, iš Sun City | 
Center, Fla. ■

Širdingai dėkojame visiems. •

rugsėjo mėn. 5 dieną, Labor 
Day, gražiame ponų čiurinskų

Iš Chicagos jšvykstame dviem 
autobusais. Vienas iš Marquette 

• į Parko, Lithuanian Plaza Court 
Į ir Washtenaw, 11 vai. ryte, o ki

tas iš Cicero, 15th Št. ir 49th 
Court, 10:30 vai. Pakeliui šis 
autobusas sustos Brighton Par
ke, prie California ir 44th St. 
Išvykstame bet kokiam orui 

[ esant.
Kviečiame -wisus pasinaudoti 

i rudens saulute ir praleisti die- 
: na sode, gryname ore. Vietų skai
čius ribotas. Registruotis: Mar
quette Parke telef. 434-3713 ir 
925-1089, Ciceroje 863-6492 ir 
656-2550, o Brighton Parke — 
523-1048. Rengėjai

“Ir Viešpats kalbėjo visus ši
lus žodžius: Aš esu Viešpats, 
tavo Dievas, kuris tave išvedžiau 
iš Egipto žemės, iš vergijos na
mų. Neturėsi svetimų dievų ma
no akivaizdoje. Nedirbsi sau 
drožinio nei jokio paveikslo, pa
našaus į tai, kas yra aukštybėse 
danguje ir kas yra žemumoje 
ant žemės, nei į tai, kas yra van
denyse po žeme. Nesilenksi i 
jiems ir negarbinsi: Aš Vieš-

BUTŲ NUOMAVIMAS
R NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

9 NOTARIATAS • VERT1MAL

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA: n

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

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.

pats, tavo Dievas, galingas ir pa- Pajamų bungalow — 1% aukšto mū- 
vvdus' atkeršijąs vaikams lig.dnis, 3 butai: 1 su 2 mieg Garažas.: 

. ‘.i Marquette Parko centre. Nebrangus.trečiajai ir ketvirtajai kartai už 
tėvų neteisybę, kurie manęs ne
apkenčia, ir pasigailįs lig tūks
tantinei kartai tų, kurie mane 
myli ir sergi mano įsakymus”. 
(Išėjimo km, 20:1-3).

Kviečiame visus pasiklausyti 
šios “Gerosios Naujienos Lietu-j 
viams” šiandien 8:45 vai. vakarei 
radijo banga 1450 AM per “Lie
tuvos Aidus”.

Sekmadienį per Soprie Bar
čus radiją 9 vai. ryte išgirsite 
“Apsirikimas”.

Parašykite, prisiusime knyge
lę “Atraskime ŠsZRašto loby
ną”. Mūsų adresas: Lithuanian 
Ministries, P. O. Box 321, Oak 
Lawn, Ill. 60454.

2 aukštų mūrinis. Pirmame aukšte' 
6 kambariai, 3 mieg. Antrasis aukštas 
padalintas i du butus. Batų siuvėjų 
dirbtuvė rūsyje. Geros pajamos. Lith
uanian Plaza Court (69th St.) ir 
Washtenaw.

ŠIMAITIS REALTY

ELEKTROS {RENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto SoHbaą,
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžinlngaL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS J

4514 S. Talman Av«. ■-
Tel. 927-3559 *

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

TeL: 436-7878

PLUMBING AND HEATING 
(Vandentiekis ir šildymas)

• Rūpestis užmuša oaugiau 
žmonių nesu darbas dėlto, kad 
pirmas paliečia mūsų gyvybės 
ccentra — nervus.

: ELEKTRINIS NUTEKĖJDIŲ 
PRAGRĘŽIMAS

pagrindinio ir plaunamosios bei 
plaujamosios ir vonios drumz

lės. Kalbame lietuviškai.
757-3790

i

REPAIRS —TIN GENERAL 
įvairus Taisymai

s Ne tada žmogus yra senas 
kai nustoja kartoti jaunų dienų 
kvailumus, bet tada kai jis pra
deda tuos kvailumus piktai 
smerkti.PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

p?

18.00

F4.00

B2.0B

it V J!

J 0

KOVOS DEL LIETUVOS

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS: LIETUVIŲ ISTORIJOS

* i . 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 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

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

KAINA — S17. (Persiuntimui pridėti $1)’ 
”• Siusti čeki: A?

MM

1

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
H erman Dečkys 

Tel. 585-6624
!■■■ ■ l ■—ii i l m ■■ nu .. . . I .

DR. ANTANO J. GUSĖNO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atiiminimua^ .

A. Guseen — MINTYS IR DARBAI. 259 psl.. liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas lr; 
•usirūpinimą------------------------------------ ----------- -

A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra. įvelka ta ir 
grožis. Kietais viršeliais------------------------------

Minkštais viršeliais, tik------ —-----------

Dr( A. J. Guasen — AUK‘TA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik------

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

dedant II persiuntimo išlaidom*.

JAU ATSPAUSDINTA

J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS
NUSIBASTYMAI

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

3

D Ė M E S I/O f i 
62-W METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automabllia: 

Liability apdraudimas pansizi^-,: 
karas. Kreiptis: r ;

A. LA U RAITU
4445 So. ASHLAND AVL ū

TeL 523-5775 (

Dengiame ir taisome visų rš* 
šių stogus. Užs darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 

434-9655 ar 737-171

Laikrodžiai tr braafeayMc r
Pardavimas ir Tatsyroaa -j
U44 Wwt Htk SfnM |
T»L REpubilc 7-1941 |

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

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

Mr. K. Januta,

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039
---

i KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėt?, “Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomis 
formom!*

Knyga su formomis gauna, 
mt Naujienų administracijoje

“LIUCIJA”
Ave.. Chicago. IL 60629.

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

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

Siuntiniai j EietiLv| 
ir kitus kraštin

P.-N ĖDĄS, 4059 Archer Ąvęnub, 

Chicago, III. 60632, Tol. YA 7-59*1

■f
—t

Notiry Public .
INCOME TAX SERVICE

059 S. MapUwood, TeL 254-7459
Taip pat daromi vertimai, giminią 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

Homeowners Insurance
Good service/Goodpr/ce

F. Za polis. Agent *’ 
320814 W. 95th SL > 

Everg. Park, III.
60642 - 424-8654

t
Advokatas

GINTARAS P. ČEPĖNAS
Darbo valandos: Kasdien: nuo 

9 vaL ryto iki 6 vaL vakaro, 
šeštad.: nuo 9 vai. r. iki 12 vai d.

Ii pagal susitarimą.
TeL 776-5162 ‘

2649 West G3rd Street
Chicago, HL 60629

nuori mv taupymo «omu»

*SERVE WITH PRIDE IN 
(THE NATIONAL GUARD

advokatų draugu a
V. BYLATTIS 

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

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

<606 S. Kedzle Ava. 
Chicago, Iii. 60629

TeL: 778-8000

— Naujienos, Chicago, 8, IK Tuesday, August 30,1983


