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Pabaltiečių Taikos ir Laisvės trianjpai paminėjo, kad dalyviai 
Išvyka Baltijos jūra buvo didžiai yra taip arti ir drauge taip toli 
įspūdinga demonstracija, kurio- nuo.Lietuvos. Jis priminė Lietu-

* « - ,w - - **

Ogura kalnus, bet jis skrido tie
siai į Saku ir palietė Ogura kal
nų pašlaitę, kur įvyko ne
laimė.

^(fr^PUERTO~ Didžiausioji lėktuvo nelai
mė Įvyko Hončiku saloje. Lėk
tuvas iš Tokijo leidosi į pietus, 
praskristi Pacifico pakraščiu ir

- ... I pasiekti Osaką, esantį Japonų
J į 4 ,5 V"z s. - o .1 r T* \ I

COSTA RICA

-GALAPAGOS I.

BALTIEČIŲ TAIKOS IR LAISVĖS IŠVYKA 
BALTIJOS JŪRA

je visų trijų Pabaltįo tautų — 
ėstų, latvių ir-lietuvių jaunimas 
skelbė pasauliui apie sovietų -da
romą toms tautoms skriaudą, ir 
jų troškimą išsivaduoti is sovie
tinės vergijos. ’ Į ' '
- Kelionėje po Baltijos jūra lai

vu “Baltic Star’ dalyvavo 52 lie1 
tuviai, 51 estas, 198 latviai ir 51 
kitataiitis ' korespondentas — 
spaudos, radijo ir televizijos ats
tovai iš'įvairių Ėciropos kraštų.'

'. Žygis . prasidėjo liepos 25 d. 
Datjųjos,.sostinėje, -^Kopenhagojė^ 
kup visi dalyviai gavo pilną ūt: 
formaciją, išklausė keletą paskai 
tų ar turėjo spaudos konferenci
ją,', taipgi dalyvavo Baltijos Tri
bunolo byloje prieš Sovietų. Są
jungą. Vėliau per Kopenhagos 
miesto .centrą jie ėjo demonst
ruodami 2-1/2 klm. nuotolyje 
nuo Kopenhagos rotušės iki So
vietu ambasados. Tos dienos va
kare dalyviai išvyko traukiniu į 
Švedijos Šeštinę Stbckh?51mą7.kųr 
jie jirgi turėjo spaudo:' kiShlerėTV 
ei ją, išklausė paskaitų, dalino 
pūtikai lapelius, ir t.t. Inepos 
26 d. vakare Jai vas-.“Baltic Star’- 
iškflming  ̂BIyĮĮ(ęi^§ą?§tockhol- 
nto uost^r'Pi’ieš .n^kstJtot lai
vą^ turieje Įbūft' rtiki^engas'' gi- 
vųš pranešimą apie gal^iosJaom- 
boš bu vimą; laive;; d ei ' škis prie
žasties išplaukta vėliau negiį nu- 
matyta. - "
' Liepos 27' d. ląivuijplaūkiant 
pro" Gdtlandd, salą, Į 7 Saį.\. ryto 
buyo atliktos gėdų! i n gos pantai? 
dos už 1944-tais metais pabėgėlių 
iš Pabaltijo valstybių aukas, ku
rių, rėžinomą skaičių nuskandi
no vokiečių-ir sovietų karo lai
vai. Laivui pasiekus apytikriai 
56-tą lygiagretę, 4 v. p.p... įvyko 
labai įspūdingas Lietuvos pr^si-

vos kančias ir tautos raudą už 
lūkstančįus lietuvių žuvusių nuo 
bolševikų rankos. Sugiedojus pa- į 
trįotines dainas ir Lietuvos him
no atgarsiams aidint buvo meta 
mi vainikai, gėlės, ir buteliai su i 
rašteliais ir laiškais lietuviams, : 
■tikintiems, kad bent keletas jų ! 
pasieks pavergtus tautiečius. Lai- i 
Viri praplaukiant Latvijos ir Es-Į 
tijes krantus, latviai ir estai taip- i 
?i. įvykdė savo kraštų paminėji- į 
mus. Tai buvo'ypatingai jaudi-’ 
nantys 'momentai. Laivas laikė- j 
si. J-7-kos hiyĮių'atstumo'tono Pa- j 
bąltijo valstybių pakraščių. Pra- j 
plaukiant Lietuvos pakraščius at- Į 
sirado du. .sovietų karo laivai, I 
kurie sekė ir lydėjo "Baltic Star’ j 
iki Helsinkio. Daugelyje švedų: 
ir.suomių laikraščiu, tilpo Tįuot- 
raukos rodančios “Baltic Star” ir 
sovietų .laivus. Iš laivo aiškiai ’ 
matėsi Saaremaa sala..
' Liepc< 28 d. laivui atvykus i Minėjimui prie .paminklo pa- 
Sumupą, Hėlshakio uosta, žygio _PabaltlK;14 .Ti,'“s ,r
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Amerikos ir Japonijos specialistai nustebę dėl 
Boening 747 sudužimo

TOKIJĄ, Japonija.—Milžiniš- kęs kabėje pusėje Koku mies- 
i kas japonų keleivinis lėktuvas, | tą, leidosi tiesiai į Saku, bet šio 
i Burning 7-17 pirmadienio naktį' miesto jis nepasiekė. Jam rei- 

trenkė iš Ogura kalno pašlaitės, kėjo pasukti į dešinę ir palikti 
, ir užmušė visus 521 keleivius ir j 
! patyrusius lakūnus, visą įgulą 
ir patarnautojus.

Washingtono aviacijos specia
listai ir Seatle Boening lėktuvų j

■ statybos specialistai išskubėjo į j 
, nelaimės vietą, kad galėtų nu-1
statyti pačios didžiausios keleL i 

, vių nelaimės priežastį.
Š. m. birželio 23 d.

keleivinis lėktuvas nukrito Į Al-'
i lantą ir žuvo 329 asmenys, tuo
: tarpu vakar žuvo 524 keleiviai 
j ir įgulos nariai.

Specialistus nustebino tas ^ak 
' tas, kad lėktuvas pasiekęs Oši- 
j ma salą, paėmė naujus kelei-
■ vius ir turėjo skristi pietų patk- 
: raščiu.

Pacifrko vandenimis, ties šiz- 
I noka pasuko į dešinę, pasiekė 
Į Ogura kalną ir rėžė į šio kalno

Nicaraguos maištininkai jau pastojo kelią sandinis- 
\ tams, kad neprasiveržtų į Honduras, o iš ten veržtųsi j 

Salvadorą. Maištininkams jau sukelti 25 milijonai do-

cilyvalu^įdStakfrvfetiį*gy- Iįai6vės JšvykoaAlyviai.
ventojų su vėliavomis. Visiems 
žygio dalyviams buvo leista iu- 
Trpti iš laivo ir policijos apsau
goje -^^ęįavę su vėliavomis, • 
plakaį^fe^^aįs didelėOsena, L . 
uZ- ' j i'riloiantiems. :Keh išvykos daly-dainudcafriWiajttrigs damas gat- . /, ■ . - . ,
vemis patra.Hkė jSEIelsinkio čent- 

jt’o aik^jk^įdjęjštovi’ pamink
las'ertu kareiviams, savanoriams 
rirrnmoMaasaulihio-karo metu ko ........................ ..... i sankryziuose susirinkę įsvvkosvoiustems-.uz. Suomijos neprik-1 f.

- - . - nnlxnna'iji7tvpnL’P ilinAnma <nvn
daiIscInyberi Prie.eisenos jungėsi 
minia vietinių gyventojų .ir žmo-1 
uių virtinė'greit-pasiekė 1 klm. I 
įlgi. Per visą žygiavimo laiką da- 
lyviah šaukė:. L“nyet, nyet So
viet”; Daugelio vietinių gyven
tojų veidais riedėjo ašaros ste
bint eiseną. ’ ‘

Žiūrovu minia buvo tūkstanti-

slaptai susitarę payieniui nueiti 
prie Sovietu ambasados. Tačiau 
suomiu policija .šitą pramatė ir 
buvo.uĮd^rĮusįi visas gatves vietjį 
/liąniS-gyvęhtejams ir denio^

■r

- viai buvo suomių policijos sulai-:
Ryti kai priėjo per arti Sovieto

• ambasados. Kvartalo atstume 
nuo ambasados Įvairiuose gatvių

ASADAS — GEMAJELIS TARIASI, O BEIRUTO
BLOKUS GRIAUNA

iĖiRUTAŠ'H^Eanas. —Ulba- “rytinė Beiruto ' ■
-no prezidenias Aonn Gema jei dalis bus išgelbėta, bet pasiro-|\ Lekluvąspaskendo liepsnos^

1983 metais Pietų Korėjos ke 
leivinis lėktuvas, praskrides Sa
chalino salą, leidosi į Japonų jū
res vardinis, bet sovietų lėktu
vams keleivinio lėktuvo nepa
siekus,, Lš apačios paleido kulko 
sv-aidžių šūvius, pramušė lėk
tuvą ir lėktuvas nėrė į Japoni- 
Cs jūros vandenis.

Žuvo 269 keleiviai, kure ti
kėjosi pasiekti Pietų Korėjos 
sostinę Scoulą.

dė, kad ir ten ėjo kovos, kol J^po^ų lakūnai, bcskrisdanii Į 
buvo išgriautos žaliosios lini- kalnų pašlaites, pastebė-1

| jo degančią lėktuvo uodegą. Jie 
1 prisileido arčiau ir aiškiai mirta-1 
tė; jog tai buvo keleivinio lėk-1 
tuvo palaikai.

Tuojau padarė nuotrauka ir į 
pranešė artimiausiai policijos į 
stočiai, kaip galima greičiau pa. j 
siekti lėktuvo nelaimės vic-

— Radijas praneša, kad japo
nų gaisrininkams pavyko pa
siekti Ogura kalnų pašlaitę, ku
rioje rado labai apdaužytus, bet 
dar gyvus 7 žmones. Rasta 8 
metų mergaitė ir josios motina. 
Jos apraišiotos ir leidžiamos 
nub kalno, kad galėtų nuvežti i

penkias valandas tarėsi su Siri
jos prezidentu Asadu apie Li-
hanui^ _ „J J x .
taiką, Jyet -pačiame Libane tai- ( Praeitą sekmadienį šijilų ar. " 

htilerija išgriovė visus namus, 
•• esančius pagrindinėje gat

vėje, supančioje aerodromą.
Vėliau .pastatė kulkosvaidžius- 

kuiie pasiekdavo kiekvieną, į- , 
žengusį į tą tarpą. j

Niekas net katė ar šuo, ne-, 
galėdavo žengti į pravalytą tar- I 
pą. I

Žmonės negalėdavo pasirody
ti, nes tuojau buvo nukir
sti. |

Tiktai šitokiu būdu jie galėjo 
garantuoti, kad Libano aero
dromas saugus. Tai Beri dar
bas.

§ reikalingą tarpusa vinę jos.

': pusavio kovos tęsiamos.
Aerodromo srityje šijitai iš- 

! griovė didžiausios gatvės abi na- 
■ mų eiles, kad niekas negreitų 

, sienos ir neįrengtų Į aerodro
mą.

Šijitai išgrovė plačios gatvės 
namus, kad niekas negalėtų pri 
artėti prie aerodrome.

Kol ėjo namų griovimas, pa
čiame aerodromo pakraštyje 
ėjo tarpusavės kovos.

Vakar 10 žmonių jau žuvo, 
o 75 buvo nugabenti į artimiau
sias ligonines.

Galimas daiktas, kad kovos 
i Laikui bėgant aprims, bet Šijitų 

vadas jau turi pakankami jėgų 
gintis nuo falangistų.

MOTERYS NEŠA VAIKUS 
Iš BEIRUTO

ligoninę.
dalyviai užtvenkė judėjimą savo 
susibūrimu. Šiaip jokių inciden- 

j tų nebuvo. Pabaltiečiai taipgi pa
dėjo vainiką prie Suomijos mar
šalo Mahnerheim’o paminklo 
Simboliška grandinė, nešama 
45-kių pabaltiečių apsirengusių 
kalinių rūbais vaizdavo 45 Pabal 
tijo okupacijos metus- Vietinių 

i gyventojų nuomone, ši Pabaltie
čių demanstracija buvo pati di
džiausia Helsinkio mieste nuo H 
-jo oasaulinio karo pabaigos.

Liepos 29 d. 10 v. ryto laivas 
sugrįžo į Stoskholmo uostą, kur 
jį iškilmingai sutiko susirinku,!' 
gausi minia, Išlipę iš laivo daly- j 

! viai išsirikiavo eisenai Stockhol- 
į mo gatvėmis. Eisena, su vėliavo-Į 
j uris, sovietų aukų atvaizdais ir 
i šūkiais, išsitiesė apie 4-5 miesto 
blokus ir buvo stebima žiūrovų 
tei saudos ir televizijos atstovų 
Miesto centro aikštėje, išklausę 

į Švedijos parlamento atstovų svti 
kinimų ir kalbų, susirinkusi mi- 

' nia sugiedojo visų trijų Pabalti - 
j jo tautų himnus. Kalbėtojų pas
tebėta, kad Lietuvos himnas pir
mą kartą skambėjo Stockholmo 
mieste.

šis žygis buvo plačiai skelbia- 
; mas ir komentuojamas daugelio

Dar aušrai neprašvitus, poli
cijos specialistai jau pasiekė ne
laimės vieta. Jie tuojau pranešė 
Tokijo aerodromui, kad nėra 
nė vieno gyvo.

Visi lėktuve buvę keleiviai re. 
tumėje žuvo. Dauguma ne tik 
žuvo, bot dar ir sudegė.

Atrodo, kad lėktuvas

— Japonų helikopteriams te
ko nubisti žmonės virvėmis, 
kad pasiektų nukritusį lėk-
tuvę.

— Boeing bendrovė prane
ša ,kad sudužęs lėktuvas buvo 
pagerintas (a prasme, kad jam 
pridėtas didesnis sandėli 

pali- kem pervežti.

KALENDORSI.IS

minimas, kuriame angliškai VIJ-1 nė. Prie paminklo pagrindinę 
Ko> vicepirm. I.iūtas Grinius f kalbą pasakė Vladimir Bukovs-

Popiežius Jonas Paulius II-sis vakar buvo Kamerūno 
sostinėje Jaoundoje. Klausytojų buvo milžinišką minia. 
Popiežius pasisakė prieš Pietų Afrikos vyriausybės ne
pripažįstančias pagrindines juodžių teises.

Rugpjūčio 15 d. Žolinė, šv. 
Amidfas, Utenis. Sigita.

Saulė teka 5:57, leidžiasi 7 #3.

Šiltas, vėjuotas. < i

DAR APIE JAPONŲ 
LĖKTUVO NELAIMI

Prie vairo likęs lakūnas

CHINA

WONSAN

Milės 
0 100

CHONGJIN

SEA OF JAPAN

Pueblo seized 
3 Jen. 28, 1968

< SEOUL

pa-' Į 
prašė Tokijo, kad jam padėtų 
pasiekti Osaką.

Tokijo stotis patarė jam nu
sileisti 20.000 pėdų aukštu- ’ 
mon. j

Tuo pačiu metu Tokijo aero
dromas paklausė, ar jis nenorė
tų grįžti į Tokijo, nes jis bu- i 
vo tiktai 70 mylių atstum°j nuo 
Tokijo.

PraAsu padėti man grįžti į 
Tokijo.

Tai buvo paskutiniai žedžiai, 
kuriuos žuvusio lėktuvo, pilotas Į 
atsakė.

neša ir veda vaikus 
Įrtl;ki_ 

ne-
!S

-VLADIVOSTOK-—

Motery
Beiruto. n^s prieina 

. ninio kad laikos Beirute 
bus.

Pradžioje kovos ėjo Beirute 
jūros pakraštyje, kol buvo iš
griauti patys modern iškiausieji 
namai.

Dabar tas pats daroma su- 
priemiesčiais.

N.
KOREA

'i PYONGYANG

Reconnaissance plane 
shot down 

April 15, 1969.

Europos valstybių spaudoje ir 
televizijoje Sovietu agentūra 
TASS apie šį įvykį atsiliepė ašt
riai. piktai, pavadindama pabal- 
liečius piratais ir provokatoriais 
ir tuo. žinoma, prisidėjo prie jo 
išgarsinimo.

Šį žygį reikia laikyti nepapras
tai pasisekusiu ir didžiai pasitar
navusiu Pabaltijo tautų laisvės 
reikalo pabrėžimui Europoje, net 
keleriopai prašokusių rengėm vii 
tis. Kopenhagos Tribunolas ir 
Pabaltiečių Taikos ir Laisvės 
Ryžto žvgis yra didelis VLIKo 
įnašas į Lietuvos laisvės kova.

Nukelta j 6 pusi.

Daugiau nieko negirdėjo ir 
lėktuvu s neatsiliepė.

Visi gyvi likusieji keleiviai 
vra be sąmonės. Jie kelianr nuo, 
kalno žemyn ir vežami j ligoni“

Sąmonę turi tiktai <8 
Miką. l>et ji nepraverčia 
akių.

Penkios lėktuvo durys 
pravertos.

metu

buvo

S. KOREA

—-38TH -s—
Varau ėl^

-JAPANS

Didysis lėktuvas sudužo apatinėje dešinėje pusėje, iš—Jei kapitonas bū t y nedltfcs-
kęs nuo vairo, tai būtu išven* Tokijo skridęs į Osaką, kurios nelaimėje žuvo 524 kelei- 
ges nelaimės. viai ir patyrusių lakūnų įgula.



TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ

sakysime į

ėti k.altsiiną: 
b an iš negi r

— I\i kia nauda. 
ivimo‘r Supiaa- 
vienas savitai at"!

Kūno, proto ir jausmy Jarnos pagrindai

Naujamūę mokslo žirny populiarus perteikimą*
JONAS ;WOMAVACIUS. M. D

X ERTA SAUGOTIS GIRTAVIMO (12) 
Kiekvienas savaip saugokimės girtavimo.

Mediciniškas raginimas

kos gerinimo ir dėl to išvengi
mo girtavimo?”. Kiekvic-naiM dar 
įdek pram Turinčiam yra aišku, 
kad vertos yra pastangos gerini
mui vidinės aplinkos idant apsi
saugojus nuo alkoholizmo. To
kiam taip pat aiškių kad reikia 
kas nors daryti šeimos ir savęs 
•ipsailgėjimui nvo girtuoklystės.

Pagerinimas žmogaus kūno vi
dinės aplinkos visai pakeis H-, 
giristą gyvenimo kebą Į sveikes
nį, blaivesnį, daugiau vilties tu
rinti- Lž tai verta domėtis an- 

w į “Į
.••auga nuo girtavimo.

Jei nesustabdysi girtavimo, jis! 
paraidji’ii sunaikins visus, žmo j 
iaus -gyyenimo kampelius. To
dėl kiekvienas pagalvokime apie 
psfcholcgiheš jėgas tūnančias Į 
kieSviiąflkihe. žmoguje: kiekvie-j 
uas iš rnūsū savu nusiteikimu ir 
savomis ’pastangomis galimą sto
ti akisiaton sn įpročiu girtauti ir 
galime ' Žvengti nereikalingų 
kančių, kurias teikia Įprotis gir- _ 
tinti.

'MįuėČėi hv.šiteikušysis 
šiaušių ligų. Blogiausia, kad ta i kąąmą apsaugos hųo g 
-liga nejuntamai supančioja žme-; vž&lą 

zgų Už tai kiekvienas turįiie buf j garjją 
- dėti niro alkoholizmo f l"i saugoje.

VIDINĖS KŪNO APLINKOS -• 
GERINIMO NAUDA t 

- 1 § Kiekvienas atsakykime į kitai 
žvarbu klausima;-.—= "‘Kokia nair. 
7da man iš kūno vidines aplirt-;

Jei e^i t’kras kacLniekana ne-J 
ofriauri — tai ir. toliau tvarkin-t z . .i
giri gvvenk ir tuo reikMlu nesuki 

gal\ O". Tik atsiminkime, kad j 
nė vienas nesame visiškai sau |

i girtuoklystės. Silpr.es- 
itrikirpo žmogus, šaky-mo

sim. žmonai mirus nei iš Šio. nei 
is to ima taip gerti, kad darb
davys jam darbą atsako — o pir- * 

"rha jis ne iašo svaigalų nevarto-i 
fo. Taigi, kiekvienas turime bu-! 
dėti, kad nepatektume į alkohoj 

riio spąstus. didžravriam abs-j 
linentųi kartais pasitaiko ? įpulti į 
į girtavimo liūną. Tuo atveju ap- į 
sauga ‘turėtų žmogui būti labai į 

‘svarbių reikalu, ne$ yr& baisios 
girtavimo paikos. Vidiniai prieš ; 
taravimai atsiradę dėJ girtavimo,! 
baisi kankynė sekanti šią ligą, i 
beviltiškumas, pairę s<i žmonė- j 
mL santykiavimai, ’ atkaklumas’i 
... daro aikohbEzma viera bai- Į r į re*- 

girtavimo

ųs išdidus egasytvar-
Rįfcš a p

f -Kiekviena? iš girta vitno balos'į 
prisikėlusysis suteiks ne. tik sau I 

į didžią naudą, Bet ir viŠuomeBot 
!ėfei žmoniškai pasitarnaus: sa
vu pavyzdžiu jis trauks iš alko 
ijolio liūnę kitus', Šveiko proto 

reikalaT^mams pak lusniuosius.

ALKOHOLIZMO GILTINĖS 
DALGIS LABAI AŠTRUS

Tiesioginiai dėl girtavimo žūs
tančių žmonių yra didelė gausy
je. Net 31 procentas savižudžių 
yra alkoholikai- Pastarieji net 58; 
kartus dažniau nusižudo negu 
blaivieji. ■ . ‘-t '

Pusė (50 procentų) visų su žu- i 
tomobHiais nelaimingų atsitiki
mų esti girtavimo pjisekcs. Kas
met tokiošė nelaimėse čia žūsta 
40.000 žmc-HiąfPusė jų ėsti gir
tavimo pašėkus. Jei Vietname 
per 13 metd-žuvo 56.000 ameri
kiečių j .tai F&ąta laižą čia ha- j 
muos^^tė'' nėiiitnėše žūva tu- į 
žiną kartų djįgikir šio -krašto 
žnftssių. Taifį' "šešis kirtus iau- 
giaū ser. girtavimą čia žūsta, ne
gu Vietname - buvo žuvusiųjų 
amerikiečių. O kur dar kasmeti
nė dvejų milijonų sužeistųjų dėl 
girtavimo armija! Kur dar dide
lė dalis kriminalo įvykdyto per 
girtuokliavimą- Blogiausia, kad

do, kad tčkie ir pinaras jaunuo- , 
fiai eiftž pržiūtiCs Keliu, bet jiems 
.\tfcxlo, kad taip nėra.

Save gelbėdami, imki-
I MĖ GELBĖTI JAUNUOLIUS

i Viši jtnaftgfisi'ėji, yįTač bent mi
nimaliai savus nusiteikimiks (as- 
irtenybę) patvarkiusieji, savu 

f blaiviu pavyzdžiu pradėkime kai 
bėti visiems kitiems, ypač jau
nuoliams. Tai labai sunkus ke
lias (jis dabai Alvudo einamas), 
bet jis viėnas ir vienintelis: ki
to kelio nėra išlaisvinimui jauno 
žmogaus, ir pagyvenusiojo, iš al
koholizmo. Mokykimės iš žydų- 
jų šėimų stiprtnhits, tamprumas, 
ciarbui nafidnigarti atsidavimas, 
iš savęs visko tefkalavimas, savo 
darbi kitam nepavėdtrtias-.. nu-, 
teikia žydišką jaunimą reikiamu' tnirigi, nors vieną is alkol blizmo 
gyvenimo keliu. Todėl jie ka- 
uiudliot riešpSrdo, tšverndse ne
baudžia, savų senesniųjų neap
leidžia... Už tai ir lemia sau tin- 
Karilą tiek ekonominį, tiek vkub- 
iriėdirij bei politinį gyvenimų. 
Niekas Uėinato jų jaunuolių iki 
iš naktų laboratorijose dirban
čiųjų, o tik vėliau mėgina jiemš 
pavydėti, kai jiė sėkmingiausiai 
savose prof&sijcse verčiasi.

Laimė, kad yra ir žydų sveiką 
elgesį įperšančiųjų, ir lietuvių 
gausus kiekis išsimokslino pro-

1
blogo bininkai ateityje, kai jtėnis rėi-

; kės stoti Į darbą dabartmiu sit- 
į atigfnciųjįr vietoje. Baisu ir pa 
Į gįlvSti apie jų atliekarną tadd
I ciąrbą. Krašto gefbuyjs turės
I krĮM neatsisnkdamas. Tada tik ]
* rai labai nukecftė> Visi ‘gyvento Į

4*^.1 • • -į . ... 1 tesoriąis, įmonių vedėjais ir sek-‘DAbar 14-1? metu gdnanciujųi •. „ /- i - ‘ ° ■ -7 j rangiausiais

už I tiWdsditi milijohų. Jiefturi vfe-|

iiaii girtauja, lyg nieko 
nebūtų atsitikę.

EKONOMIJA KENČIA 
GIRTAVIMO

šiandien šiame kt aitė yra ma
žiausiai 30 milijonų jnnų ir sa- 
augusrų žinolfhj, kuriems ,^-esia 
žydintis gi'rtavim^s. Dešimt mi
lijonų jau čia yra alkoholikų. Jų j jąūrm&lių šrirtie krašte trys sii‘ 
mūtiugihnsž :yia gaiįsėsnis i 
negeriančiųjų. Jei ir toliau taip jiięRiąš bei kitokias štmkenybes, 
gausės girtavimas, tai naujų de
šimt milijonų iki šiol negerian
čiųjų užims 
kų vietą.

DĖL

stfciStas su girtavimu, f" - •
T Šūdūgtfšiėji tūrėtų Ifeutis pa- 

nhiusiųjų alkoholi- jjK^slavę jiems apie blaivumą, o 
i pradėti pavyzdžiu šSvų rodyti 

r T - y ■ -. • -rt" 4 iiėmš blaiva gvvėniifio kelia.Jei mes ans^ugotuyiertmo Str-1 - , - . - -• " t.. j u ; L t ilk'kai suaugusiųjų pavvzdysavimo bent dešimt procentu te-} -,. .. " ...,.... - .,'• -i kaįbes .jaunimui, tik tada, bus vtekiu ligoniu, mes pramonei su j/Z.. j ’ _ .. . .
raupytum pustrečio b?hjoKo do-4 * J r ’ -
ierių kasmet. Jei mes tokio gero 
darbo neatliksime, mes pasiro
dysim esą menkos asmenybės ir 
menko išsilavinimo ’ žmonėmis. | 

; Pagaivckime apie gėri, kuris Į 
' gyvu kūnu taptų, jei dabartiniai 

...... gh tuokiiai save nagan . sūrini tų,• del tokios ologybes visi tyli, to- į ?avyje

Į Įžiebtų į gėrio ^liepsną. Jie gie
žiausiai save papuoštų, iš alko
holizmo balos prisikeltų ir imtų j

mą prigimtą savitumą — indivi
dualumą, apie svarbą jų kūno 
vidinės aplinkos sveikumo, apie 
įvairių maiste esamų (paslėptų) 

t Shemiknlų būtinumą žmogaus 
sveikatai. Mės turime liautis tiek 

■ skelbimais, t tok savu gyveriimu 
iod^ti ir nuteikti jaunimą prieš 
krinti, būk svarbu žmonės lais- 

‘ 1-.  ̂ . „Jvai girtauja.

.-rJki šiol mes neparengėme jau- 
savimi žmoniškai rūpintis. Tada i huolių kovai su gii-tavimu. Mes 
mes prašahntumė žmonijos bai-1 ssąme dviveidžiai peikdami vai
siausią rykštę. Tada milijonams j kus, norihčins pamėgdžioti su- 
širdgėla paliautų, milijonai šei Į .ugusiuosius- Mes save .žemina
mų džiaugsmo susilauktų ir ap | me, .bardami vaikus Resisted- 

pančius susilyginti stf žymiais ir 
nirtingais ■ girtaujančiais mūsų 

.■iš’.’.omenės nariais.

JAUNUOLIAI NUNEIGIA . 
GIRTAVIMO BLOGĮ

Jaunas žmogus dažnai nežino. 
;ą jis daro. Geriantieji>studen
tu daugelį blogų dalykų skaito 
erJs. Štai vienas jų tvirtįfia, 

Kad, -jis nemažai geriąs, SėtUtSfs 
am, visai nekenkia. — 4‘As gbrtli 
aųčiuos ir aš nesu alkoholike 

—* Toks melą laiko tiesa.
— “Oažnai aš girtas vairuoju 

našina ir tas man nekliudo. Aš 
aip gerai van uoju, kaip ir ne
tirtas... — niekus tauška antras.

— “Mes per naktis vasaromis 
iliavojanie ir gerai laiką pialei- 
Jziame ' savęs žudymą lai- 
i o gerybe treciasis.

— “Aš žinau, kad mario kepe 
lys niekais eina, bet as turiu 
m^gimlą girtaudamas...” — tik 
ą blogybę mėgina nuneigti ket

virtas. O čia penktas giriasi savo 
ismenybė> (nusiteikimu) men- 

XifrnU:
— “Aš 

egęhm. 
-fru

savo srities žino
vais. jų rodomu keliu mes visi 
turime pradėti ruoštis eiti kuo 
skaitlingiausiai. Mūsų sėkmingų
jų blaivus ir mokslui nuteiktas 
gyvenimas lai stovi kiekvienam 
prieš akis.

IŠVADA. Pėr mitybos pageri
nimą ždkohclizmo naikinimas la- 
bai patnažu ima leisti šaknis vi- 
u|> sft t jį blogybe kovojančiųjų 
,f '•.A ■ m -J
tvirtino,’ ka<i'žmogu> su nauja 
idėja yra laikomas keistuoliu tol, 
kai ta idėrą pasiseka.

Nenusiminkime ir rankų nenu- 
lėisknne visi su alkoholizmu ko- 
vojanti^ji. Mums nepakeli ai stf

tais, kurtė tvirtint, kad ko 
eiti prieš girtavimą, žmonėt gė
rė ir gers — čii tu nieko nepa
keisi..- Tai senių — besmegenių 
lusiteikimas kalba ir veikimas. 
Kaip visi išradėjai, kaip Kristus, 
kaip visi žmogui gerą darantieji 
įskaitant ir Alvtrdo veiklą) buvo 
ir yra laikmni nepraktiškais visų 
gerų darbų n esi griebiančių jų, 
taip ir kovotojai su alkoholizmu 
vis dar sunkiai dirba save girta
vimu sergančiųjų pagalbai. 
Džiaukimės gerą darbą dirbdami 
ir visai nekreipkime dėmesio į 
gero darbo kito naudai nesigrie- 
biančiųjų akmenimis svaidymąsi. 
Kaiį) laiiirėjo išradėjai, kaip ža
vi visus Kristus, kaip geradariai 
višų yią geru minimi, taip ir ko
votojai su svaiginimąsi jausis lai-

liūno ištraukę.

ŠLsQ5 kad ir Alvudas. be rū- 
kdltj, be svaigalų savo buveinėje 
; prieidamas teikia gėiį visiems, 
ypač pagyvenusiems jų auksini 
saulėleidi dar lai Jau auksinda
mas Visus ir visas organizacijas 
jis kviečia eiti jam talkon.

Mes visi tapkime blaivumo 
apaštalais, husiž urėję į vyskupą 
Valančiu. Teisingai Victor Hugo 
tvirtino, kad vienas vienintelis 
‘dalykas gyvenime yra stipres
nis už visas armijas pasaulyje, 
Idėja, kurios laikas prisiartino.

Dabar atėjo laikas mums vi
siems lietuviams stoti kovon 
prieš girtavimą. Tat ir eikime sa
vanoriais kiekvienas tokion ko
von, kaip ėjo mūsiškiai savano
riai. Lietuvos išlaisvinimo idėjai 
prisiartinus, ir kaip jie laimėjo 
taip sėkmė ir mus lydės. Tik tnai- 
roniškai visi į darbą greičiau, 

, tik užsidekime kito pagalbai la- 
biau, tik visi pradėkime sausin

i. y" Mlvt: v KZX_. ZV’_7 V W I cllivi LAj 'U. . • • ; - ,? ; „ j. . .. , _ <*' t? lietuvio smegenis nuo.svaiga-ėrpė. Teisingai Mark Twain , , _ . , . ° > s -
hihSękniės visieriis taip naudin
goje veikloje!

Pasiskaityti: Dr. Roger J. Wil- 
lia'ins: The Prevent on of Alco
holism Nutrition- Banta in Boc-

gėrio liepsnele

ai save papuoštų, iš alko-

liiku draiigėA...n

š sau sakau, kari (langiau

sauga nuo gii tavimp būtų suteik Į 
i milijonams vaiku.

‘‘Partizanu’

• Rašytinė lietuvių literatūra

S-

1

f*

Chicago, X Ill

Sy- >

Baisu ir pagalvoti, kad mes per 
alkoholizmą netenkmnė pačių 
pajėgiausių mūsų- visueanehės 
narių. Jau Abrr Linkoihas daii : 
giau negu prieš šimtą metų (18 j 
48) tvirtino, kad girtavimo šė ' 
tonas geria kraują-genijų ir ge . 
rtdaiių. Faktas-yra, kad girtau 

■ ja nepaprastai gabūs • žmonės.
Todėl dėl to> bkgvbės visuome 
nė netenka d mg talentingų žmc 
nių.

Pritaikius savo" gyvenime ap 
-augą nuo ghtavime, bus galima 
apsaugoti nuo rpinėto netekimo 
gabiųjų mūsų visuomenės narių.

ALKOHOL I KAI' MENKINA 
EKONOMIJĄ

i dažniausiai nedir 
a blogai savo darbą atlib- 

ažnai atsiduria ėkonb- 
;ingainę stoVyjė. Daž 
nas itios nttyeda j 
renirttą.
la kelia padorieriiš.

Alkoholi! 
ba, ai b 
ka. Jie

f Kova, verdanti Lietuvoje, 
yra kova už žmogaus pagrindi
nes teises ir teisingumą, už tik
rą demokratiją, tautos laisvę ir 
valstybinį nepriklausomumą. 
Lietuvio kovos kietumas atžymė
tas šios knygos puslapiuose, tegu 
bus šaukliu visuose pasaulio kam 
pėliuose Ksibarsčihsiėms bro
liams ir sesėms nepamiršti savo 
faūtbs reikalų ir visokeriopai rem 
ti žūtbūtinę kovą už Tėvynės 
laisvę bei klebenti į vakariečių 
sąžines, kad būtų iriiamaši efek
tyviu priemonių gelbėti naikina- 
irtos tautoms iš bolševikines Ru 
sijos vergijos.

yra senesnė už mūsų spausdin
tą knygą: pirmoji mums žinoma 
spaiisčiinta lietuviška Knyga — 
Mažvydo Katekizmas — pasirc 
dė 1547 in., tuo tarpu du seniau
sieji hiūsų rašytojai — Stanislo
vas Svetkūs Rapolionis ir Ab
raomas Kulvietis, abudu įnirę 
'545m: Jų išlikę rankraščiuose 
darbai dalimi pateko Į 1570 m- 
Mažvyde giesmyną, kuriame yra 
po vieną giesmę, pažymėta Ra
polionio ir Kulviečio vardais, bet; 
ktir tarp nėvardiniu giesmių hea- 
bejotihai yra ir daugiau anų 
dviejų rašytojų kūrinių.

(Lietduių Rašytojų k.alendo~

PIRKIT! JAV fAUPYMO »cW*w*

LISKeJI.MAS TĖVYNEI
Kaip saulė iš žemės gelmių 
Pažadina šaknis ir diegus duoti vaistų, 
Taip aš sau ištvėrmę iš tavo išteklių šįrrliu^ 
O tėviškė, kutins per amžių ftėapfeidu.
Vokai ir skm-piotiai nuo sfefiiai 
Nii&difigai gėlia tavo ktifta^ geria ki-aują 
Ir pfiktarhių plėšri} būriai 
^pllhk tavas žemes liždus sau kraują.
Pfiė pikto kelio setitėvių namai, 
Statyti sti daiha pilkų sermėgių. 
JtidSė krūtinį kalavijais ardė motinų vetkšffiai 
Kai į Ameriką tafifeji sūnūs bėgo.
Kiti šu gęstančia gyvybės šakele
iš Sibiro tau nėšė griaučius.’. į
tTž saviškai kaftietą maldą svetima jtalia 
Atėjttš btivti jų tiaikiftt if jų pastogių gi-iatltl. 
tiablf pf-n langus byra dangiška šviesa, 
mti «*iai pradeda žydėt, atsiveria iaitiftiai. 
Klaiku tik, kad kardais tebemojuoja netiesa, 
Kad fief mažai vieningi sofius paskutiniai.
liaip sauierinftriu* pakrašty ’ j
PaŽMlnft Skraidyt bitelę ir žuvėdras 
Taip aš, bebūdamas prie tavo vieškelių arti 
GeidžM kfed amžifrii tau būtų i-ytas giedri

in^sdav

<
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RUGIAPIūTe ŽEMAITIJOJE

Subangavo aukso juro^ suliū 
liavo! \

Nusviro liūdnai geLvps vai-___ __ r._., _
pos, it saulėtosioms dienoms.$w mergėmis. Ir taip išsitiesė baras
ilizv.. _ 1._J__ r*), i_______ i- _ • • i i 

rugių rinkti — didžioji mergė. 
Po tų stojo, kaimynų didieji ber
nai, paskui pusberniai su ptu-

dięv besakydamos... iSuskamtyj 
plieno dalgeliai visose paklonėse 
ir prasidėjo rugiapiūtė Žemai
čiuose, pati vėlyvoji mušame 
krašte...

Kaip ir- visiems svarbiesiems 
(ląrbams, kur nepakanka savos bekeik daugiau ožių 
šeimynos jėgos, taip ir rugiapiū- ir kirto pirmąją pradalgę, 
tei yra kviečiamos talkos-Tai yra Mat per rugiapjūtę bernai su 
x'ienas iš ryškiausių mūsų kaimo . mergęm suveda visokias sąskai- 
įendradarbiavimo papročių.; tas. Jei kirtėjas piktas ant savo 
Ypač senesniais laikais, kada so- ■ rinkėjos, tai ima labai smarkiai 
džius buvo visokiais atžvilgiais kirsti, jog ši nebespėja rinkti, 
libai kolektvyiškas vienetas, tai-| Taip besmarkaudamas, pasiveja 
Kų papročiai buvo labai įsivy- j 
ravę turėjo daug lietuviško gro
žio ir trądięiju.

Bet ir šiandien dar talkos že 
maišiuose bėrą -išnykušios.
•f P i’-- •'f. i. f

Ir.Nuorauka aną dieną nužingi 
spiąvp parugėmis. Grybštelėjo' 
keliose vietose kepure per rugių 
Varpas. Ir radęs pakankamai įbi- 
riisių grūdų, tris kartus pasikasė 
pakaušį. O tai žemaitiškai reiškė, 
jog pats laikas jau kirsti rugius 
ir reikia talką suprašyti...

Ir’.taip kitą ‘dieną, dar prieš 
saulėtekį,. Nuoraukos kieman.-: 
pradėjo gūžėti kaimynų bernai]

per visą rugių lauką.
— Jonai, nesmarkauk perdaug, 

nunersiu tau gėlėtas pirštines, — 
niekam negirdint pasakė šeimi
ninko mergė didžiajam bernui.

— Gerai, Ona, bet, žiūrėk, ne- 
į..., atsakė šis

antram bare rinkėją ir pralen
kęs pradeda dvi pradalges vie
non sukirsti. Tada jau rinkėjai 
pasidaro visai liūdna... Tačiau 
tokiais atvejais tuoj pasireiškia 
moterų vienybė: jos tuoj pade-; 
da nebespėjančiai, ir kirtėjas ne 
kažin ką jau begali padaryti.} 
Bet, žinoma, yra geriau jau iš; 
laiko “susigerinti” ir berneliui 
pažadėti gėlėtas pirštines...

Bet dažnai talkose pasitaiko ir j

Anastazija Tamošaitienė: Versmių šakos. Guašas.

VISI I GAMTA

kų vaišingumas, nuoširdus ii; 
malonus sutikimas kiekvieno 
svečio. Kaip žinoma, K. ir J« 
Čiurinskai yra daugelio patrio
tinių organizacijų nariai bei 
stambūs rėmėjai, tai nespvilki- 
m? jų triūso, rengiant šią gegu
žine.

Gausiai dalyvaukime šioje ig

vaikais ir senomis bobutėmis 
-enka pėdas ir stato į gubas.
— Vū-ū-ū-ū' — suūkštavo Nuo- • 

raukienė prie gluosnio, ranka** v A r 1 . | 1 ctULtNlv. lie pi iv
visai priešingai. \ra tokių ap- už.i(1 įs mi0 sauI
sukriu mergų, kad kirtėjui be 
gailesčio lipa ant kulnų... Taip 
šį kartą atsitiko ir tam Dirsės i 
Kazimierui. Bernas, rodos, žagas,;

baltom trinyčiom kelnėm ir dal-, jėgos neapskaičiuotum. Varo pra 
gėmis ant pečių..,Mergos atėjot'dalgę plačiausią, o negali nei at- • 

sikvėpti, nei prakaito nubraukti 
— Šilgalių Marytė be perstojome 
ražais bado jam užkulnius.-. Rin
kėjos prunkščia, ^kirtėjai viens 
kitam šypsosi... Nebeiškentė Ka
zimieras, mato, kad nepabėgs, 
jiąpustė dalgį ir tarė atsigrįžęs 
meiliai: Į

— Liaųtumeis, Maryt... Neda- ‘ 
ryk gėdos, nupirksiu tau per Šv. j 
Mykolą .gražią špilką ir didelį1 
mėdaitninką...
. Auksiniai rugiai gula baras po 
baro. Rinkėjos atydžiai ieško ru-j 
gio su dviem varpom. Kuri rado,1 
ta džiaugiasi laiminga, nes tikisi, ’ 
jog šiais metais tikrai ištekės-.. 
Laikas nuo laiko skamba plieno 
dalgiai, b.'dtakelniu kirtėjų pus
tomi. Išpusto ir būtinai galąstu
vu paskambina, pažvangina. Pas 
kui nusišypso savo rinkėjai...

Išvarę kelis barus, kirtėjai su-Į 
A eina užsirūkytį Čia oūtinai už- 

SužvaiTgo daigiai. .’Talka iš-, traukia kurios dainos vieną pos- 
kryk^tey&. j laukus... j ?

Pirmasis stojo: kirsti rugių

tuščiam, rankom, kaip paprąstai 
kad/ėm.a į rugiapiūtės talkas. Iš’ 
vakaro, ištinti dalgiai, atsirėmę 
agt. tvoros, sidabru sužiba pirf 
imiosiuose saulės . spinduliuose. 
O raūsvūs mergos, niekada nuo
vargio nežinančios, linksmai 
krykštauja' sustojusios ant; prie- 
klėčio. i.v 4 -r.

— Ei,.Kazimier. aplami viens,: 
—sukliko'Šilgalių Marytė.

. Ir gavo Kazimieras plaštakų 
per šiaudinį skrybelį, kam Mary
tei šlaunin ignybo... Aukso rytas, 
biržėje linksmai gieda paukšte-' 
lįaij-p jauno berno.kraujas dūks
ta. .

Kieman įdardėjo ratai iš Žeb
rokų, “Keturi dalgiai” atvyko 
mielų. Nuoraukų giminaičių tai-, 
kon. Jei tarp giminių “krenta 
rodą’’,' neatvykt Vinei pas kitus 
talkon,:.būtų senu tradicijų žįait-. 
rus sulaužymas.

Reiškia, ant stalo jau ganio
jo pusryčiai — tradicinė žemai
tiška košė su lašiniais ir rūgusiu 
pienu. Yra jau nuo seno te’-: 

į paprotys, jog rugiapiūtės talkai 
į laukus niekas valgyti neneša. 
Kiekvieną kartą talkininkai ei
na valgyti i namus. Pavalgę, kir
tėjai sode dalgius iština, o rinkė
jos sau krykštauja-..

Kas gi nežino, jog įdomiausia 
rugiapiūtės dalis yra pabaigtu-, 
vės. Baigę kirsti rugius, talkinin
kai nupynė'iš rugių varpų vai
niką, papuošdami jį mėlynomis 
vosilkomis ir uždėjo ant galvos 
gražiausiai rinkėjai, ši kaną Ma
rytei Šilgalaitei. Susžvangino 
paskutini kartą plieno dalgelius 

i ir, ratu apsupę vainikuotąją, nu- 
. žygiavo namo su daina,

— Pro mano tėvo aukštą dva-

Tiys jauni žalnierėliai...
Prie ž:iliu kaimo vartų mieląją 

talkclę pasitiko drūta šeiminin
kė su dangiška šypsena veide. 
Kirtėjai su turininga “rugio kal
ba” nuėmė nuo gražiosios rinkė
jos galvos vainiką ir įteikė šei
mininkei. Ji pakabino vainiką 
.jut gryčios gale kabančio Nu
kryžiuotojo, kur jis išbus iki ki
tų metų rugiapiūtės, o taikiniu- 
kus pakvietė prie vaišingo nu- 
baigtuvių stalo.

Paprastai vaišingumo šalyje — 
žemaičiuose^ pabaigtuvių stalas 
lūžta nuo pyrago, putojančio 
Jaus ąsočių, na, ir nuo šaltos, 
baltos...

Mėnulis jau buvo pagilęs ties 
kryžium, kai linksmai 5tšlkinin- 
kai išklegėjo kieman.»

Ant priekliečio sūiShkd armo
nika. vienakio muzikrinto 
rio tampoma, o skripka

• neliu linksmai tūravejo: ;
—- Vai tu seni, senutėli, 

manęs norėjai...
Dūko jaunimas atsiklastęs, tik 

dulkės rūko'... Liekia pora už po
ros, trenkia vyžom žatian žoly
nam net žemė bilda...>;^ene pa
žins čia kas nucvargį.dsl^ta per 
dieną rugiu lauke prh«a|tą? Tik 
duok, Pondiev, kojotn valią, o

Dab- 
būb-

kurs

mą ir vėl kerta,
O pats šeimininkas Nuorauka i 

Nuorauku didysis, bernas, po jo? turi savo atskira “talka”. Jis su
- . ? < r"... • • • • • ■" "

Krėvės, Igno H&peHo, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankcs 
f. Rankflo, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* ir V 
MeSaua įtraipsniai bei rtudijdė, Iliustruotos nuotraukomlf %

ttrjbof poveikiais. J65 puri. knyga kainuoja tik KL

' < DAINŲ JYENTfiS LAUKUOSE, poetės, rtlytojoe ir tas
žali lokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dalng 
kentei bei jų Istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojsiB 
Heras, gėrintis autorė* puikiu rtūiumi Ir surinktais duomenim^

> VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apr&iy 
Tuok) Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne tatiM 

gyvenimo bruožų apraiyum, bet tiksli to laikotarpio buities Ht» 
eatflrinė studija, suskirstyta ikiraneliaia Ta 200 puslapių knyr

> LIKiU V11KASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamalaatt 
jfcmlaJ parrfyta riudija apie Rytprūrius, remianti! Pakalnis j 
Dfbguvoa apskričių duomenimis. Aprriyma! Jdomili kiekvienai 
SeturiuL Leidiny* Ūiuatmotai auotraukomla pabaigoje duodami 
ritorardžių pavadinimaMi jų vertiniai J1 vokieAų kalbą. EaSri 
įaudLngoje X3S puri. knygoje yra Rytprtafų tamriayla. Kaina M

1 KA GAUBTI LIMA. raiytojoi Petronėlė# Orintaltėa tft.
m Intel ai Ir minty* ap1< lamenij Ii rieti! neprlk. Lietuvoje Ir plr 
tnaisleli bolievikų okup>HJo< meteli. Knygi tari 234 puelapie?
bet kainuoja tik HL _

> JULIUS JANONIS, poetai fr rerollucfonlerfu*, nearaprss 
to Ir klihtngaJ interpretuojamai gyvenime Ir politikoje^ tik » 
fargjo Jažinako knygoje apie Juliau! Janonio gyvenimą Ir poe 
ilją. Debar būtų JJ galimi pavadinti kovotoju ui imogaui teta*' 
Kayfa y*a tfidelio formato, 965 puslapiu, kainuoji M.

V UTYKNm NOVKLtS, M. fo^enko kiryba. >. VririBt į 
lijlinil |M |4l knygoje jm lt sąmojumi aovrilv. Kabu U

fįgjfaa prraasnea 1JW Be. Vribtod Ii-, ED«sf<
3 MIL C9WMI eHNM. pfiltB Mv| pastsritai UtaHim

Juods vieškelėlis ėjo.
Tuo vieškelėliu, tuojau juo- 
ducįu
Žalnierėtiai vandravo.
Ir atvandravo, atmaršavo

Atdara šiokiadieniais nuo

2759 W. 71st St., Chicago, HL 
2VFESTINGAJ IŠPILDOMI RECEPTAI * FANNI3 M 

DUMYNAJ ’ KOSMETIKOS REIKMENYS

Sekmadieniai nuo 9 vai. ryto iki 8:80 vaL vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

For constipation relief tomorrow 
> reach for EX-LAX tonight, c

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-Lax is z 
“The Overnight Wonder?

Read label and foiled 
directions.
C Ex-Lax, Inc., 19S2

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI
1. Dr. Kario Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,

(H tomo _____________ _____—..............  310.00

2. Prof. Vaclovo Biržiško*, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl.___ _ 16.00
n dalis, 229 psl. ____ £6.09

3. Miko ŠOeikio, LIUCIJA, proza. 178 pst ... ............ — S5.00

4. Janinos Nertinės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl. $5.00

5. Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psL -__ M-00

6. J. Venelevo, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA-
60 pal. — 12.00

NAUJIENOS, 1799 So. Halsted St., Chicago, DI. 60608 siųs
kite tekj Ir pridškti vienij dolerj perriuntimo IflrkJoma.

I

vienakiai Dabriui stiprybės ar
moniką tajnpyti.-.

Laimingi tie, kmių nevaržo 
tušti etiketai nepieluoja kaklo 
aukštos, kietos apikaklės... Lini
niai marškinėliai ir plačios šiau
dinės skrybėlės žaibais švaistosi 
po kiemą, sakytinu, čia būtų ko- 
kia noi*s parodija, kokia šventė 
dulkėtoje miesto aikštėje, išro* 
dymas gyvo kaimo paveikslo... 
Ne. čia natūralus juokas, tikra 
linksmybė! Rodos, regėdamas 

J < s—
taip linksmai dūkstantį jaunimą, 
tuoj ir nusišypso liūdnasis Rū
pintojėlis čia senai sėdintis po Uė 
pa, rankele pasirėmęs...

O patenkinta Nuoraukienė-pa- 
iakoj a ant prieklėčio . seniams 
?avo šiurpų nuotykį kaip vieną 
kartą, seniai ją gudriai prigavo 
su pietumis talkininkais pasiver
tę kipšai... į

O kai seniui Dabriui visiškai 
pavargsta ranka armoniką bevirk 
dant, sustoja mielieji talkinin
kai ratu prie kryžiaus, viduriu 
moteris įleisdami, ir galingais 
balsais užtraukia žemaičiu mė
giama ‘"daina be žodžiu”-

— Ok tat ra lia-lia, ramtat ri 
lia-lia...

Vyrai būtinai kairiąja ranka 
pridengia kairę ausį, kad girdė
tų kaimyno “toną”, o dešine ran
ka pasiima už smakro ir šaukia 
tada atsispirdami...

Per daubas, klonius ir sodžius, 
plaukia tylų vakarą potalkio 
daina...

Alb. Valentinas

K. Lietuviu Bendruomenės 
East Chicanos Apylinkė rangia; 
gegužinę š. m. rugpiūčio 18 d.,1 
sekmadieni K. ir J, čįiųrinskų so i 
dyboj, 11233 W.80th Courlh St. 
John, Indiana. Pradžia 12 vai. 
dieną.

Iš Marquette Panko kurios 
' autobusas,kuris ificis 12 vai. die-
i i:į, tuojau po lietuviškų panyal- vykoje —gegužinėje ir linksmai 

dų. nuo 69-tos ir Washtenaw I praleisLhhe sekmadienio popie- 
gatvių kampo, prie bažnyčios, i tę gražioje gamtoje ir malonioj 

j Norintieji gegužinėje dalyvauti, nuotaikoj.
Į prašomi r?gistruc!is šiais tele

fonais: J. Bagdčius —434-3713, 
J. Kreivėnas — 434-4639 ir A.

į Repšienė — 431-4615. Prašome 
i skaanibinti, nes vietų skaičius 

ribotas.
Žmonių pageidavimu iš Cice

ro isies kitas autobusas nuo Šv.
I Antano parapijos salės ir sustos 

Brighton Parke ,ties 44th ir Ca 
lifomia Avė. Cicero rėgistrac- 
tis šiais tel. A. Skopas 863- 
5135, A. Dumčius 863-6492 ir 
St. Pranckevičius 656-2550. 
Brighton Parke skambinti V.Po 
cius 523-0148.

Jau kelių metų praktika pa
rodė, jog pas K. ir J. čiurinskus 
suvažiuoja iš visų apylinkių di
dokas lietuvių skaičius. Maž
daug vidurkis siekdavo apie 200 
svečių. Kokia šio gausaus daly
vavimo paslaptis? Ogi ši: labai 
graži apylinkė, po medžių pa
vėsiais-sustatyti gražiai padeng
ti stalai, geras ir įvairus mais
tas .malonus patarnavimas, vęr 
tinges' ‘dovanos laimėtojams, 
veiks .baras,- šokiai prie- gero 
orkestro vėsinamoje salėje.

O svarbiausia gausaus daly
vavimo priežastis yra: šeiminiu,;

Tad visi į gamtą — pas K. J. 
čiurinskus! Iki pasimatymo! .

A. Repšienė

NAUJAS CSCE PIRMININKAS 
KALTINA SOVIETUS

Europos saugumo ir bendradar, 
biavimo komiteto Vašingtone, 
naujas pirmininkas senatorius 
Alphonse D’Amato (ręsp., N.Y.), 
vertindamas pasitarimus Otavo
je, pažymėjo, kad jie turėjo sa
vo prasmę išryškindami, jog So
vietu Sąjunga laužo savo įsipa- 

1 ręigojimus žmogaus teisių srity
je. Ateityje reikia turėti atsargu
mą sudarant naujas sutartis su 
Sovietais, kol jie nesilaiko anks
tyvesnių savo įsipareigojimų su
tartyse.' Sen. D’Amato yra' tos 
nuomonės, kad Helsinkio susi- J ♦ ’tarimai ir jų laikymosi tikrini
mas jas sudariusiu tautų posė
džiuose yra naudingas, nes yra 
forumas spausti Sovietus dėl įsi
pareigojimų laužymo, ų ,

kurs yra atėjęs iš-tolo., (ispanu).

> ■»’ Svetimi laurai neduoda už- 
Į migtį. savieji*^ migdo- (japonų)

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ; ir turtingiausia lietuyiij fratemaHnA 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau'. ?er 97 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti £r. kitiems, kurie tucg 
darbus dirba. a ‘ <•

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS M2LU0NUS dolerį 
apdraudų savo nariams . ■ ‘ j t ’ ' - žų- .

* - - ' ' ..%r

£LA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas, lietumis ir lietuvių draugas gali 
Susiviėnijimeiapsidrausti iki S10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja a£dtauda

aukštojo mokslo ik jų gyveninio'pradžiai^
SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: id 

$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 meUmx
SLA— kuopų yra visose lietuvių-kolonijose. - 

Kreipkitės J savo apylinkės kaepę veikėjui.

i — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, aekiaufias

~ Mane draugas gyvena te- 1 
kioje miesto dalyje, kur niekas I 
nepaklausia laiko: ten jie ne- I 
klausdami laikrodį pasiima. j

Galite kreiptis Ir tiesiai I SLA Centrą:

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

TeL (212) 563-2210

50 metu studijavęs, kaip

t ATEINA LIETUVA
p&ražė 700 poslapiu knygą, kurion sudėjo viską, kai bet kaSa ir 
Bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, Hetuviui 
fr lietuviu kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir proi. M. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padari 
lietuviu kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius verttmu* 

ir patarė mums toliau studijuoti

KaIm Jpg. Kteti yfrJetiAU Smitai p " w

' SAtlJIEROI
SSJ, B/® 3, Existed St, HHt»sro, id kmm
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mehėi, toks balsavimo hėpopdnifumo bfidii. Jau ienit! 
buvo rašoma ir kalbama, kad JAV rinkimai Benčteuo- 
mehei nepriimtini, ir tai dėl to, kad šiame krašte lietu
viškoji visuomenė perdėm yra įsijungusi į įvairias orga
nizacijas ir susivienijimus.

LB-nė yra dar viena tarp tų daugybės esahčių or
ganizacijų naujųjų ateivių įsteigta olgaftižacija. Ji ne
populiari senosios kartos tarpe, nepopuliari net naujo
sios išeivijos jaunimui,kuris yra įsiųungęs Į ateitininkų-, 
skautų organizacijas.

Tad JAV lietuvius reiktų apjungti tik fedėraciniu 
principu, taip, kaip vadovaujasi inūsu laisvihiino veiks
niai : ALTAS ir VLIKAS.

Atrodo, kad toks priheipas, JAV LB-nės vd'dartis, 
nepriiihtinas. Jie tokio klausimo nekelia ir nė diskutuo
ja. Žinoma, šitoks būdas užkerta kelią užgrobti bėndrūb-! 
menę vienai, kuriai nors grupei. Sakysiih'e, frohtinin- Į 
kahiš ar akiratininkainš, nors ir federacinis principas 
yra taip pat deiribkratiškas. -

Br. Nainys savo ''ėdamajame “Pasaulio lietuvyje” 
bando surasti šių metų rinkimų nuosmukio priežastis. 
Kai kur savo rašinyje ir dr. A. Butkus “Bendruomenės 
rinkimams praėjus” (liepos mėn. 11 d.), Nainiui prita-

Lietuves nepriklausomybės Įsikali 193/ metais Kėdainiuose pastatyta gimnazija
.wwiHrtiji

n H

Du - * ' i 4 * 
i ■ / ‘ 4 *

Pinigus reikia siusti pašto Moner 
Orderiu kartu iu užsakymu. ,

NAUJIENŲ rastinė atdari kasdien, išskyrus sekmadienin*. 
nuo 9 vai ryto iki 5 vai popiet, šeštadieniais — iki 12 vii

NESEKMINGl LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
RINKIMAI

ria. Bet gi, faktas, kad šiais metais, tokie rinkimai bu- i SOVIETŲ VERGĄ MOKO NE-, Sovietų Sąjungos, dabar jis Va-l 40-tįrą karo pabaigos sukaktį 
KRITIKUOTI MASKVOS ddvaiija Informacijos apie Sb- Sternas Pavadino sovietinės pro- 

vietų Sąjungą Cėiitrui Jeruzalė- pagandos Įvykiu ir ragino Kana- 
jė.

Kalbėdamas Kanados Komi
teto Sovietinėj -Žydįjai Remti 'dėj- 
legatas, štębhšš pareiškė, kad 
sovietai neturi teisės pozuoti kaip 
iiacių migalėtojai Antroje Pašau 

kymą Maskvoje. 1981-iiiais ffiė-' linib Karo nietū. ries šiandiėh jlė 
tais jaih buvo leista iši-ykti iš patys panašiai persekioja ž^Ūtiš.

KRITIKUOTI MASKVOS

Sovietų persekiotas žydas, at
vykęs į Otavos žmogaus teisių

vo ištikti didelės nesėkmės.
Jau tai liudija, kad balsuotojų balsams suskaičiuoti 

reikėjo per šuvirš mėnesio, ir pasirodo, tokių balsuotojų, 
juos palyginus su Amerikoje gyvenančių skaičiumi, bu- | konferenciją, patyrė, jog kai Su
vo vis tik labai mažas.

Tikrai, reikia tik stebėtis, jei JAV prezidento išrin
kimą amerikiečiai sužino tą patį vaakrą, kuris prezi
dentinis kandidatas tapo išrinktas. Tuo tarpu LB-riei 
renkant, rinkimų balsams suskaityti buvo skirta tiek 
daug laiko.
pakelti balsuotojų skaičių. Kalti yra ir rinkimų organic

Br. Nainys kaltina visuomenę dėl jos nerangumo 
zatoriai. Bet jam tai suprantama, kad jų šeimyniški rei
kalai jiems trukdė daugiau laiko pašvęsti rinkiminei 
propagandai. Jis mano, kad rinkimams pakenkė pėi 
trumpas laikas. 5 •

MM, vieno savaitgalio neužtenka. Bet jis ’dėl to ’dar 
nemato tragedijos. Ateityje reiktų-toki balsavimą išplė
sti paštu.

Nėra abejonės, kad balsavimas paštu padidintų bal
sų skaičių. Bet kas tada tokiais rinkimais galėtų pa
tikėti? Kas galėtų tokius balsuotojus kontroliuoti, kad 
jie paštu dėžutėn nenuneš glėbius balsų?

juk jau yra žinoma, iš ankstesnių rinkimų, kad 
į pašto dėžutes buvo gabenami šimtais balsų, kad išjung
ti tokius, kurie Bendrubmeriėš vadams buvo nepriimti
ni. Kas garantuos, kad ir šiuo atveju balsuotojų skai
čius nebus padidintas?

Ė.NMnyš rašo,kad balsavimu yra geriausias būdas 
sudaryti Įvairias vadovybes. Tai tiesa, Bet ar federaci
nis būdas yra blogas ir juo negalima Sudaryti vadovy
bės, višoms veiklūs sritims?

Dr. A. Butkus šavo rašinyje taip pat prisimena tą 
faktą, khd išeivija jau nesidomi rinkimais. Jisi rašo, 
kad lietuvių sostinėje dalį rinkėjų, tikriausiai, atbaidė 
neiemtaš LB-nės suskilimas ir neigiama priešrinkiminė 
propaganda.

T'ešh., kad Bendruomenės suskilimas turėjo įtakos 
rinkimams. Bet jis netiesą parašė, kad rinkimams pa

riė vakariečiai nedrįsta ar rfe- 
įnėgsta kritikuoti Sovietų Sąjuft 
gos. Juris Šteinas buvo nukentė
jęs už slaptą hebrajų kalbos riio-

Jau nuo šių metų pradžios, mūsų spaudoj buvo gar
sinami LB-nės rinkimai, kurie turėjo vykti gegužės m. 
18 — 19 dienomis.

Br. Nainys “Pasaulio lietuvyje”, L.B-nės oficioze, 
šiuos rinkimus plačiai., garsino ir: aiškino jų tvarką ir 
tikslą. Aiškino,” ■ kad tokie rinkimai yria LB-nės ba
rometras, rodantis ivdsuomėhei apsidūmdjihią; jos dar
bais keliais ir veiklos kryptimi. 0 taip pat, rodantis jos 
populianimą, demokratiškumą ir tarpusavį solidarymą. 
Aiškino, kad svarbiausia rinkimų dalis tinkamas kan
didatų parinkimas, jų populiarumas.

Nepaisaht viso to, jis mato mūsų visuomenės ir šio
kį tokį apsnūdimą. 0 šalia to ir kai kurių čik^iėčiij 
priešbendruomenišką krapštinėjimą.Tad-kvietė į darbą, 
padidinti balsuotojų skaičių. Ragino nugalėti “prieš- 
bendruomenišką krapštinėjimąsį”, nors ši. jo manymu, 
kliūtis nedidelė-, bėt vis gi, suctaro šiokį tokį nepatogu
mą. Tai tokia buvo Br. Nainio skelbiama rinkimų rei
kalų, propagandinė “agitacija”, kad tik pakėlus rinki
mais LB-nės prestyžą.

Man neaišku, kbdėl jie radd beikalą baimintis tais, 
kurie krapštinėjasi prieš Bendruomenę,jei jų tokia ma
ža dalis, ir kurie nesudaro pavojaus, o tik mažą n'epato- 
togumą. Ar gi tada jam dėl tokio mažo nepatogumo 
reiktų sau aušinti burną? Ar tai, galėtų pakenkti rin
kimams, kai tūkstančiai balsuotojų rinkimų metu ap
guls balsavimui skirtas urnas?

Deja, toks šioks toks nepatogumas, rinkimų metu, 
niekur ir nepasireiškė, kad būtų trukdęs balsuotojus. I 
Bet dar priešingai, ir tie jo pravardžiuojami reorgai , 
rarino rinkimus balsuoti? Tad kyla klausimas, kas gi. kenkė RLB-nės priešrinkimine propaganda.

_ _ Žinoma, ne tas JS ainio
suminėtai krlpšti^ėjimasis, o pats Amerikoje Bendrao- kė RLB-nės, Marquette Parko apylinkės suruoštas rin-

i kiįny sekmadienyje bažnyčioje; už žuvusius, lietuvės

, .į’ J Nei „A. Butkus, nei /tie, tokių netiesą’ >skelbi|r 
toks jų pareiškimas tik yra užuomina, be fąk^^. tąŲ lite
ra rimtas kaltinimas. •. «'Į \ .5. -t. ■

; ' Tiesa, RLB-nės vai.kėjai paskelbė atsišaukimą, 
riamė. klausė rinkėjus, ar jie nori, kad jų -balsas ;Ų^tip-: 
fintų ^LIKo ir ALTos griovėjų užmačias ? Ar tokių i 
griovėjų L'B-nėje nėra? Ar riūkėjai mino, kad išeivijoj 
veikloje nereikia pasidalinti darbo sritimis, o veikti, sa
varankiškai, nežūrint, ką kiti 'daro? Ar toks-klausimas

dbs vyriausybę hedviprasmiškai 
pareikšt!;, kad . pažeidinėdami 
žmogaus teisės sovietai “suteršę 

i .-Savo riuopeihtis”. < • . . -
Kanados Žydų Kongreso atsto

vas. Ataii Rose pamokė ŠterUą, 
kad tbkię komentarai Kanadoje 
nesusifeiiiksiantys priferimo, O 

lOlkndi^js parlameni o atstovė 
Norą Safofnonš pavadino Šterno 
pašKakj’inu^ “kontrapredukty- 
vfeiš”. “Ar iliums na tinka ar nA

A1 :

Štferii'o’ uuumon^?.?‘žfebnės taip 
bŲd būti lięihaHdagaiš su nusi- 
kllLėliška, valstybe”, -pareiškė jis, 
"Sovietinės ‘diktatfarbs niekas ne- 
išl-fhkb. ir iifekak-iiegafi jos kdnt- 
fdliubti. Ji:.pažeidinėja visas žmo 
guiiš tėišėš:’. (ŠK pasikalbėjimas 
su šternu tilpo gegužės 5 d. 
Otavos diėnt^Štyje ThėCitizen).

V .-- / ELTA
ir Arba, ir vėl klausimas, ar manai-, kad . Maskvą šW- 

ktaį atskirti jaunimą, nuo vyrėsiiiųjų yra iiaužlii^š iš
eivijai ir visokeriopai Mintinis? Ar te tbkš klaųsiinas' 
galėjo atbaidyti rinkikus nuo balsavimo?

Pagaliau, ir toks klausimas, ar /tiki, kad asmenys-, 
kurie traukia savo tautiečius į amerikiečių teismus yra 
verti atstovauti visiems lietuviams? ■ ]

Juk tokie klausimai, skirti rinkėjams nėra koks 
“pasikrapštinėjimas” kaip rašo Br. NMiiys ar priešrin
kiminis nusiteikimas? ■ -

Priešingai, rinkimų metu, rinkėjams statomi įvai
rūs klausimai, kad jie būtų sąmoningi ir žinotų, kokius 
kandidatus rinkti ir kokių nerinkti. Bet tai nereiškia, 
kad tokie paklausimai skatintų neiti balsuoti.

Priešingai, atsišaukime raginami kandidatai eiti 
ir nesvyruoti balsuoti Į gegužės mėnesio rinkimus. Be 
to, tokie paklausimai nėra naujas dalykas demokrati
niuose rinkimuose. Ir tai, nėra balsavimo trukdy-Į 

nakenkė rinkimu pasisekimui? Žinoma, ne tas Nainio Kai kas aiškina, kad Chicagoje rinkirtiams pakėn- Irias. . chicagoje kyla gaisrai ara_
P Ui -DT D -PovVa . A. SviforilS bu kvartatu<fee.

LAisVT.S ŠTATULA • NEW 
YORKk

Šimtmečio Sukakties proga 
brgainzubj^inaš LžišVes- statulos 
New YbTkė 'kbaUffrirtūas ir imi
gracijos nlbžlejų steigimas. Tam 
rėiJKShli šiftlary tlm k'omit&tui va
dovauja pasižymėjęs ekonomis
tas Lee A lacocca- Jam Aimer. 
Liet. Tarybos' pirmininkas Teo
doras Blinstrubas pasiuntė raštą, 
pažymėdamas, kad ALT tani 
sumanymui pritaria Džiugu, kad 
ALT siidėtin Įeinančios organi
zacijos kai kurios jau Įsiparęigo- 
jo ši reikalą finansiniai paremti.

A

Dr. K. Šidlaiiskaš
Ai'ife tttffcA&tfe LffiWVWš ffi 

bEffltbkftAfy bAitmi

(Tęšinyšj
Nors žtatbrius sako, kdd Re jo studijos tiks

las duoti Chicagos lietu'ių bendruomenės socia
linę analizę, bet jis randa rei kalą iškelti eilę 
lietuvių organizacijų, kurios vaidina didesni ar 
mažesnį vaidmenį šios grupės politinėj veikloj. 
Jis sako, kad tautinės grupės politikas yra pri
verstas kreipti dėmesį į įvaikins tokias tautines 
grupės organizacijas, kad SUdakytų bent pavir
šutinišką Įspūdį, jog visa grupė solidariai re
mianti jos politinės vadovybės siekimus.

BetidHi htškiroj tautinėj grupėj labai svar
bus dalykas esąs įvairių inažų sušigrupavimų bu
vimas ir jų vefkluhias, ką tieSrig galitna laikyti 
grupės kompaktiškumo barOhietru.

Reikia atminti kad kiekvienoje lietuvių 
crganizacijoje lietuvių tautybės pajautimas yra 
ryškinamas ir stiprinamas, t. y. mūsų kaip lietu
viu bendravimas plečiamas.

Cėl šios priežasties tautinės grupes (šlitinė 
organizZr.fi^ (pvž. Lietuvių D'dft^dkrat'j l'yga) 
turi labai dldde dalimi remtis mokyklomis, baž- 
r kiub A dr&ugvjbmis ir kitomis šocta-

alėtu išlaikytis

grupės Idlrpusavę politinę veiklą.
Buti| visai beviltiškas reikalas kurios nors 

tautybės politinei organizacijai bandyti “atsto
vauti” tautinei grupei, neturinčiai jokios tarpu- 
savęs šbcialinės veiklos.

Kaip tik dėl šios priežasties Chicagoje ir ne
sama jokios “Rusų Demokratų (arba Respubli
konų) Lygos”, nors gyventojų surašinėjimu da-

J. ŠARAPNICKAS
NEPAMIRŠKIME MŪSŲ DIDVYRIŲ 

PARTIZANŲ

Kada rusų karo jėgos 1940 metais okupavo 
Lietuvą, 'okupanto lietuvių tauta buvo apiplėš
ta. o patfriotai lietuviai, išsimokslinus Įeina, pa
prasti ūkinfūkai ik darbininkai buvo areštuoja-

viniai rodo dideli Cook apskrity gyvenančių bu- |mi į>b teismo žudomi^ gyvuliniuose vagoriUO^e
sų” skaičių.

Į pirmą vietą studijos autorius iškelia lietu- 
! viškas parapijas su jų mokyklomis ir jose rtlbkS- 
Jma lietuvių kalba, kaip svarbiausius lietuvi^ Ben
druomenę apjungiančius ir ją tautine grupe iš
laikančius faktorius.

Iškeliamas ir nepaprastas gausumas Chica- 
I goję visokių lietuvių organizacijų ir susigrupa- 
'vimų, pradedant filatelistais ir baigiant grabe
liais, ir kad tokių organizacijų prikaitoma per 
j 300, pagal Lietuvių Prekybos Rūmų 1952 m. iš
keisto “Chicagos Vadovo” paduotas žinias. Šitoks 
lietuviškų organizacijų gausumas parodo mflšty, 
kaip tautinės grupes gyvastingumą.

Iš svarbesnių Chicagos liehiritj organizaci
jų, tiesioginiai paremiančių lietuvių grupės poli
tines aspericijaš, paminėtos sėkahcios: Lietuvos 
vyčiai, abi karių veteranų organizacijos — Da- 
rius-Girėnas Post ir Don Vartias Post hei Lietu-

'mis. (Pabaiga)

be ori) ir vandens vežhtoi į Sibirą vėTgų dąf*- 
bams, nes katėjimuose nebebuvo vietds.

Tie, kurie pateko į kalėjimus. buVo tardo- 
tai ir MkalaUjAihi, kid iMudtų pavardes lietu
vių, nepatenkintų sovietų įvedamu darbo žmo
nėmis tojttfcii. UŽ fiėprisipiižihiTftą kaliniai bdvb 
žfeuHai kankinami. Kalifitatfis teko iškentėti 
žiatdriilš shtūgiuš hūb NKVD-istų tardymo, kol 
netekdAVb Sbnftri&s. Atgavus šątnonę, vėl kali
niai buvo žiauriai ftHiŠkhri, fcdfi prisipažintų 
ėsąs liatttifefc pHS^fis ir prikHttikąš pogrindžio 
veiklai, kuri ruošiasi nuversti Sorietų Rusijos, 
darbo žmonių v&ldžią.

Kada kalinyj pb kelių diėhU iš Čilės be mie
go ir valgio tardomas, nusilpdavo, tuomet buvo 
NKDV-tų paskutinė Jųauriagsįa, priemonę, nau
dojama durimai ^u snrulkiomis ylomis į pirštų 
panages, neginanta oaa.

Vienas kitds išlikęs gyvas kalinys, prasidė
jus vokiečių — rusų karui, apie tokias baisybes

per tardymus yra rašęs spaudoje, bėt tikiu, kad 
nė vienas iš jaunosios kartos lietuvių nėra , skai
tęs apie tai. Jaunoji karta turėtų daugiau at
kreipti dėmesį į žiaurią Sovietų Rusijos okupa
ciją, kuri savo žiaurumu nėra pasikeitusi nuo 
pirmos, 1940 metų okupacijos, iki šiol.

Kiekvienas logiškai galvojantis lietuvis, gy
venąs laisvajame pasaulyje, ar čia gimęs vadi
namu DP šeimofe, tegul pagalvoja, kokius nesą- 
mohlrigiis klausifnus kalihiatos duodavo, ir ver
te prisipažinti kad “daryvaūji pogrindžio veik
loje ir ruošiatės nuversti ddi'bo žmohių rinktą 
sovietų valdžią.”

Lietuva, tebuvo virš 3 milijonų tauta. Ka- 
ritfdrtteriė būv'o miginkluoti. Ar buvo pagrįsti 
kaltinimai ir masintai žūdbriii ir tremiami i Si
birą vergų darbams?

Sė ibfejo, kobinništihė Sbvfetų Rusija, api
plėšusi Lfeluvą, tuVejo ^lietuviui bumą užčiaup
ti, kad prieš plėšiką, žmogžudį nepasaką ai tia
ros žodžio, kad neišvadavote Lietuvą, ir nėįvedė- 
te “rojų”. Lietuviai nesidžiaugė, Apsoliuti 
dauguma su širdgėla visa tai pergyveno.

. (Bus daugiau)

PATC CKAltYK IR KITUS PARAGINK 
SKAITYTI DIENRASŲ 'NAL’J.SNQSV
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Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vai. vakaro.

Visos laidos is WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p.

H WTIS stoties, 1110 AM banga.
2646 W. 71st Street

Tel: 562-2727 arba 562-2728

Service 461-8200, Page 06058

SIMONAS DAUKANTAS

Telef. 778-5374

KAZĖ BRAZDŽIONYTE
Programos vedėja ' ‘

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ; AKIŲ LIGOS 

3921 West 103rd Streei 
Valandos pagal susitarimį

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community kliniką 

Medicinos direktoriui 

1934 S. Manheim Rd^ Westchester, 11L 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

0^-

® “Lietuvos Aidai

Modernios poezijos knyga. Kaina 5 dot Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

Dr. ALG. KAVALIŪNAS
Vidaus ir kraujo ligos. Nechirur- 
ginž venų išsiplėtimo hemo- 
roidų gydymas.

5540 S. PULASKI RD.
Chicago, HL 60629
Tek: 585-2802

... OPTOMETRISTS
KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St Tel 737-5149

Apie trėmimus 1945 m. vasa-l 
rio mėn. J. Daumantas “Parti
zanuose” aprašo sekančiai:

“Tremiamieji daugiausia buvo 
seneliai ir vaikai, nes fiziška: pat
varūs — pabėgdavo.

Dideliame šaltyje, sugriuvę! 
sniege, vaįtajo priešindamiesi šė 
neliai, melsdami enkavedistus 
nužudyti juos savo žemėje, kur 
vargo per keliasdešimt metų, ne
gu atiduoti kaulus Rusijos tyr
laukiams. : Klaikiai klykė ir bai
mės ir šalčio -motinų sterblėse 
kūdikiai. (...) ■

Netruko ųei dešimt dienų, kai 
dvidešimt su viršum, tūkstančių 
lietuvių tautos senių, vaikų ir 
moterų, sugrūstų į gyvulinius 
vagonus, išriedėjo i rytus”.

ir “contact lenses”,

a

Vide f i — AMoni DaOku

GfiJc taUfonas: /76-2S80,
Kaxidencijos 444-5545

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 West 63rd Street 

Valandos: antrad. 1—4 popiet,

7159 So. Maplewood A ve. 
Chicago, IL 60629 

Tdet 778-1543

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Šeštadieniais ir sekmadieniĖiš 
nuo 8:30 iki 9:30 vai ryto. 

Stoties WOPA - 1490 AM 
transliuojamos iš musęi itudijos

Marquette Pirko,

Prostatos, inkštų ir jląpnfno 
takų chirurgija,

5025 CENTRAL AVĖ.
1 3t. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

stės; tu negavusys tad iš liepos vaiš atminami darr Žemaičiuose 
!tinku demblius drabužius, atidė, 
Jau avalus vyzo, iš mauknų pa- 
lagus, punes ir lapines sau dirbo, 
apynių virkštėmis ir plaušomis

Telef. 476-2345

TRYS MC3BN1ŠK0S KOPLYČIOS
AIKŠTŽS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

y Florida

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

5

2424 West 69; h Street — Tel. RE 7-1213

Fl

—

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Telefonas — 652-100 3

■—— —

■■Ml

Laub ' ių Direktoriai

—---

--------------- --------

» Nuolatinių išvežimų ir ypač 
paskutiniųjų masinių trėmimų 
pasėkoj Lietuvoje paliko gana 
daug tuščių sodybų. Nie
kas nesirūpino nei jų žemės ap
dirbimu, nei pastatu priežiūra. 
Bolševikai tokias tuščias sody
bas pradėjo griauti. Vienus tro
besius. sugriovę, pasiėmė kurui, 
.iš kitų gi persivežę į miestus, 
statė dabokles, sandėlius m kito
kius jiems reikalingus daiktus. 
Tokio pat likimo susilaukė ir 

I ūkiuose likęs kilnojamas inven- 
I torius: ūkio mašinos, padargai 
bei įrankiai.

‘‘Partizanai”

Apdraustai p^rkrrustyrntt 
ii Ivebdy atstumu 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-1882 ar 376-59»f

HATfOHAL OSTEOPATHIC MEDICINE WEER 
BE QBSEPyED f-Z 1380^ B^AUSE - •

DOCTORS OF OSTEOPATHS 
DLO.^ ARE THE FASTEST 
growing HEALTH CARE 
PROFESSION. A K.ELLOGO 

0 foundation STUDY
PROJECTS A 71% GROWTH 
FOR THE OSTEOPATHIC 
PROFESSION DURING 

THE 19&O3.
PIRKRAUSTYMAl

Leidimai —. Pilni apdriudį 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

I. ŠERĖNAS. Tel. 925-3063

SOPHIE BARČUS

RAPY PROVIDES

Kožnas čh numano, jog tos 
girės buvo jiėms rie vien piimą- 
ja pastoge ir uždariga nuo žiau- 
rio oro, bet dar klėtimis visų jų 
turtų, kuriose pavalga, apdaras 
ir lobis "bfivo paklėstas. Bitys bu
vo' jiems visų naudingiausiais gi
riu gvvuliais, nesgi nešė medų 
ir vašką i dreves; ir medaus da
te riiidų. o vašką tankiai leido į 
svečią šalį: kaipogi metuose dar 
1467 išleido Į svečią šalį dvi tūk
stanti pundų vaško. Prašaleitis, 
Žemaičiuose, gyvenąs dar mė- 
t'Uose 1540, sakoj jog rtsoįe pa
gaulėje nesą taip didžiai balto 
medaus, kaip . Žemaičiuose, ką 
vardai patys — bičiulis, bitkopis, 
bitnikas vaškiriykas stygavoja,

galvriib Į savo nafnuš įsteigti.
Kas dar yra didėsniii, girės 
jtiOs lildė Ir ne viėh riuo biaurių 
dargafių. lytų ir speigų bei vėt- 
tų, bėt ir nuo pačiu neprietelių 
glemžė: kaipogi, kad kitas tau
tas pilys, kalnai ir jūros nuo ne
prietelių gyniojo, tad žemaičius 
it Rąlnėhits arba aukštėjus traiš
kančios girės ir versmės danga
vo. Todėl senieji kalnėnai ir že
maičiai apsikapėję savo girėse ir 
versmėse it pilėse ilgus amžius 
laimingai gyveno liuosybe savo 
bočių džiaugdamos ir vieną Die
vą pasaulės, Perūną garbinda-Į 
mys.

Regėdamys senimai tokią nau 
dą iš tų girių didžiai jas gerbė 
ir augino, žalius medžius laikė, 
o posausius tiktai namų medžia
gai ir padarynei tėkirto, o san
kritomis ir saušakėmis namuose 
šildėsi; ir taip, juo naudingesnis 
mėdls žrhcgatls gyvenimui buvo.

LIETUVOS GIRIOS SENOVĖJE
(Is knygos “Būdas Sehdvės Li^thviiĮ1’

bei vytimb siūlojo ir raišiojo. Iš 
tu pačių lu'nktl vijo taip pat vir
ves ir nariui padargą tiekė, ką 
šiandien dar daugioje vietoje 
tebdaro Iš tošių, šaknų ir vyčių 
pynė ir siuvo namų stotkus, bė
ję: rakandas, kurvius, rėčius, sė 
fiįveš, pintines,- kretilus ir t.t. 
Žilvyčių, blendžių yytęs virbga
lių vietoje dėvėjo. Iš beržų ir 
klevų sula leido, sakūs, dervą 
ir degutą žibtiriui tiekė. Kailiais 
meškų, lūšiu briedžių ir taurii 
jau patys, kaip sakiau, darės, 
jau pluoštų ir Vaičių vietoje Įtei 
ūpis keldamies, naudojo. Vebtų 
sabalų, kiaunių ir .ūdrų, audinių 
blorriaš leido į svetimus kraštus, 
kėisdariiyš jjtŠ į'fSkaiingus sali 

ė istatyrirai Lietuvos apei drė- daiktitš, bėję: į gėlėlį ir druską, 
vės tą aiškiai rodo. Girėse taip Pačius ragų žvėrių; viėfiriš ant 
pat atigo apyniai, kūfiii-osė pati- kesčių galų maustė ir rūgbtirieš 
piaiš rhiko ne vien dėl savęs dirbo sau gmkffiŲ'ffėšgi geležies 
aitri ir midui daryti, bet dar at- dar nežinojo,'iš.kitū gėrė, nuo 
minamai vėžė Į Triugę -parduoti, 
•arp kitų rffėdės apynojų yra 
metuose 1456 garsiais minavoia- 
mys žemaičiuose apygardų Skir- 
snemuriių, Pamūšio, Joniškės; 
mėsa paukščių ir žvėrių patys 
maitinosi, o nuo speigų ir dar
ganų jų kailiais dangstės ir siau-

i

kb- iki -šiolei- geriamą stokėli se
nu Įpročiu taure arba taurage 
tebevadina. Uogos pačios ir gry
bai medėjo augo. Ąžuolai, šer
mukšniai, ievos ir ’ putiliai taip 
pat vaisių nešė, kuriuomi jau 
žmonės^ jau paukščiai maitino
si. o prielaidus labiau nekaip ja-

barišjo. Visi tie daiktai taip di
džiai reikalingi žmogaus gyveni
me. juk be ju niekaip negalėjo 
gyvuoti, nekaine kitur, tiktai 
tose girėse tebuvo gaunamys. 
Ir taip, aiškiai anie regėjo, gi
rės jiems šimtą kartų da ogesnei 
naudingų gyvolių ir paukščių 
bei putnių augino. ir lesino, ne 
kaip patys galėjo sU didžiu vargu

CAREERS WITH A FUTURE

W/APt/T PATIENT
ANO HOT JU ST THE

LAc Ž OC C'--’

Crab Salad Served Id Melon Boars

WltW mMoAi abundant flow at loal markets, an exciting 
Wn4WMn 14ea. k Curried CHb Melon Salad. Family or guerta- 
♦it ihjof th4 light, yet i^Usfying combination of 
ABbft Ktnf crib and juicy Hfeet honeydew melon.

Alaska King btab is sliced and tossed with crisp 
vegetable® ani a curry-ceitbned mayonnaise dressing. The 
kiįfl M served on peeled Ihd quartered melon “boats’* ow 

lettwle-lined lalad plates.
Alaska Kin| crab meat m inowy white in eolor with bright 

rvd atriationaf Fully cooHd% with tendons and cartilage 
i^rMved, the Meat is ready to be enjoyed in a favorite recipe 

defrosting. In-shell paefcf of wbole Alaska King crab loęs 
Mid iplit legs aH also available.

Curried Ctab Melon Salads
1 packag|(6 to 8 or) 

froaea Alaska Kinį 
eraoįleat, thawed 

cflp celery
i Lablespdbns chopped 

greeifbnion
Druitt and

Blend mąyo

1/3
1/2
1/4

1
1

cup mayonnaise

teaspoon sugar 
t^a.tpoon lemon juieę 
honeydew melo* 
Salad green*

crrb. Combine with celery and green onhx.
%Ainy powder, sugar and lemon juice;

ixtura. ChttL Cut melon into quarter! length
remove freed* and rina. Place melon quarter* on

ac

_

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

1729 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

iuo didesnei jį saugojo, ne vien 
tūlus medžius, bet ir cielas gi- 
rėš tatipė ir už šventas turėjo, iš 
kurių bė žiriioš girių kunigo nie
kšai fiė vieno žalio virbelio iš
laužti, bet įž&ngti tenai negalėjo, 
tieskit galą darbinas, kaip šven
tėje Vietojė, gfcfaos sau veizėjo. 
Ąžtiolus ir ąžuolynus per vis di- 
dėsnei gerbė; kurių malka pa- 
gal jų ntiankiriėsį reikėjo šventą 
t’gnį tuo įtimpdš'dht Dievo gar
bės kūrinti iki pabangos šio pa
saulės, tbdėl ąžuolus kirsti, kaip 
šventus medžius, patys kunigai 
šventais kirviais tegalėjo. Ne 
vieil buvo perdėti ant tų girių 
kunigai, kurie jas saugojo, bet 
ant didesnio jų orumo visu di- 
tlėliojo ąžuolo uoksuose, šėtra 
ilždėftgtus, savo dievų stabus lai
kė ir tenai meldės, šventa usnį 
kūriridaniys; nesgi kaip tuojau 
regėsime, bažnyčių neturėjo, 

1 bėt jų vieloje buvo ąžuolynai ir 
lieknai, kuriuose Dievą, šios pa
saulės Perūną, garbino, todėl ir 
tas girės it šventas vietas gerbė 
ir gbdojo.

(Nukelta į 6 psi.)

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 5211 0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

I 
■F

_/ TĖVAS IR SŪNUS
/ MARQUETTE FUNERAL HOME

I

2533 W. 71st Street
1410 So. 50(h Avė., Cicero . i ■

I
I

VANCE Fl

I 

I

I

s

1424 South 50th Avenue 
Cicero, 111. 60650

I

*

i

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti
■ 
į

I

į

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

s

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

I

į

*

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois v

r



LIETUVOS GIRIOS SENOVĖJ

Atkelta iš 5 pusi

HOMES

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicago, HL, 60608

autorius,

1959 metai)
ing to

Persiuntimas

JS67 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

FOR SALE BY OWNER
LAKE INCOME PROPERTY

425? S. Maplewood, T»I. 254-7458

Taip pat daromi vertiniai, ginMrr^ 
iškvietimai, pildomi pilietybės pre-

8247 S. Kedzie Ava.
(3120) 776.8700

S-GOS SFŪKlt 
VADOVAI

Paid on Smnn

iki mė- 
mokėti 
kasdien 
vakaro

S butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Nebrangus.

GET 
FREE 
GIFTS ‘ 
FROM 
NATURE'S 
REMEDY 
SEE
FO« DETAILS

JOHN GIB AITIS
Advokatų Įstaiga

^iext time you need a laxative, get relief 
the Nature’s Remedy way. Gently. 
Overnight.
Its natural active ingredients are so 
dependable you can take Natures 
Remedy tonight and feel better

Notary Public 

INCOME TAX SĘRVIC

Minkšti viršeliai. 90 psL Kaina $4.00. 
Už persiuntimą pridėkite $1.00.

Čekj rašykite ir siųskite:

— Vienoj Amerikos ambasa
doje, susirinko Pietų Afrikos 
valstybių atstovai, kad galėtų 
aptarti Pietų Afrikos padėtų.

Triaminic-12® Tablets 
For Allergy Relief 
that’s 

sneeze at.

(tęsinys iš 1-nio ousl.)

TRIBUNOLAS RAGINA SIEK 
TI LAISVES IR NFPRIKLAU 
SOMYBĖS LIETUVAI. LAT

VIJAI IR ESTIJAI

Naujienos, Chicago, 8, DI. Wednesday, August 14, 1985

Tuo reikalų Jums .gali daug 
padėti teisininko- Prano ŠULO 
paruošta iy teisėje •.AJjMjohaę 
WELLS pet^iūrėta -‘Sudįp?QŠn 
išleista knyga _sų legališkomis- 
formomis;k y ^L:-.

Knyga su -formomis. gauna - 
ma Naujienų1 administracijoje. 
Knygos kaina — $3.95- (su per
siuntimu); ‘ ’

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE. 

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

gydimą’rnųoį XXWmfHK^io 
Pradžiosjikl II PasauKnio'karo 

‘22- ilgesni' ir trumpesni apsa
kymai, 184 psl. Kaina $5.

Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6.729‘So. Campbell 

Ave., Chicago, IL 60629.

REIKIA MOKĖTI NUOSAVY 
BIIJ MOKESČIUS

MAL ĮSTATE FOR SALI

> — Antradienį, aukso . uncija 
kainavo $328.00.

t butų mūrinis. Labai geros pajamos, 
litelis butas savininkių. Geras inves- 
avimas.

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Be.”man D e č k y a 

TeL 585-6624

Fi ZapoM Agent 
rafto w. wth st 

Everg. Pirk, III. 
40642 - 424-8654

Ssa Fra Rra ts( Zst^xsr

Need'l 5 former .COMPTOME
TER* OPERATORS or FILE 
CLERKS for 3 to 4 day per 
month position. Loop location. 

7264422.

Triaminic® Syrup 
Triaminicin® Tablets

dėhnqt®iS£ ta£ property.
Cai .1-80^6£f6OOO 
\EXVUH-.96tį 
for information.

HELP WANTED — MALE-FEMALP 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

2212 WEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO, ILL 60608

Peter Kazanauskaa, Pres. Tel.: 847-7747
RDUMi MM.TU4.rrl.e-4 Tt>ur.*-t Mt, >-X 

SERVING CH1CAGOLAND SINCE 1505 .

REPAIRS — IN GENERAL 
jvalrOt Taisymai

INSURANCE — INCOME TAX 

2951 W. 63rd St 
TeL: 436-7878

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $126 pusmečiui airtomobifle 
liability draudimas pensininkuM. 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Av&, 

Chicago, III.
Tel. 523-8775 arba 523-9191

paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 
Chicagos lietuvių istoriją 

(1869
664 psl., vardynas.

Minkšti viršeliai Kaina

ŠALFAS S gos s|K>rto šakų ko
mitetu yra pagelbiniai ŠALFAS 
S-gos centro valdybos organai, 
kuriu tikslas yra rūpintis atatin
kamų sporto šakų reikalais. Pas
kirų sporto šakų komitetai bus 
skelbiami atskirais pranešimais.

Paskirais sporto šakų reikalais 
prašome pirmoje eilėje kreiptis 
i jų vadovus
ŠALFAS S-gos Centro Valdyba

— VYČIAI rengia antrą pik
niką s. m; rugpiūčio 18 d., šau
lių salėje, 2417 W. 43rd Street, 
Chicagojįe Pradžia 12:00 vai. d.

gėrimai ir šikiams 
gros A.Stelmokas. Visi kviečia
mi dalyvauti.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turtu Chlėagos mieste Irtdlata. 
Dirbu Ir užmiesčiuose, *refta 

3*r»ntuofsj ir sąžialn^rt. ; , 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Tilman Are.
TeL 927^559 . - 2 Y

— R. Lietuvių Bendruomenės 
East Chicago Apylinkės gegu
žinė įvyks sekmadienį, rugpiūčio 
18 d., o ne 11 d., kaip buvo pa
skelbta. Vieta: K. ir J. čiurinskų 
sodyboje, 11233 W. 80th Ct, 
St. John, Ind. Platesnė infor
macija bus paskelbta vėliau.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosevybės — kitur

PASSBOOK 
SAVINGS... te b«« wvy U

baltijo Taikos ir Laisvės Žy
gyje 1985 m. Liepos mėn 

25-31 d. ..s y ...
Kopenįtaga - Stock^lpĮ^Si'

vienkiemiuose, Žemaičiuose 
Kurše, Parusėję bei Kalne.

Simanas Daukantas

BUTŲ NUOMAVIMAS 
B NAMŲ PIRKIMAS PARDAVIMAS • VALDTMA4 

» NOTARIATAS • VERTIMAL 
: ' .' . j ? A

VBSŲ RCŠIĮ) DRAUDIMO AGENT0X1 

f. BACEVIČIUS — BELL REALU 
INCOME TAX SERVICE ;

6529 So. Kedzie Ave.

ADVOKATŲ DRAUGIJA

V. BYLAITIS
IrV.BRIZGYS
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto iki S vai. popiet, 
tertadieniais pagal siuitariisą

9606 S. Kedzl* Avė. .
Chicago, Iii. 60629

TeL: 778-8000 ? >

V t— U3 for 
finana’ne 

AT 0U1 LOW IATB

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEB4S TERMZNAMt 
ffi ĖEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSOfOKIJIMAIl.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTO L

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

£212 W. Cermak Road Chicago, DL

Tinklinio — Zigmas Žiupsnys, 
Chicago- LSK Neries narys, 
4501 West 100- th St, Oak Lawn, 
iL 60453. Tel. (312) 425-3379.

Ledo rutulio — Rimas Kulia- 
vas. Toronto lietuviu ledo ritulio 
klubo narus. 297 Kennedy, To
ronto. Ont. M6P 3C4. Tel. (416) 
766-2996.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas ilgai ir kruopščiai 
ruošėsi Baltijos Tribunolo po
sėdžiui ir Pabaltiečių Taikos ir 
Laisvės Išvykai Baltijos jūra.

Tribunolui buvo įteiktas bend 
ras visu trijų Pabaltijo valstybių 
vaidu kaltinamas aktas prieš So
vietų Sąjungą, ir papildoma. Lie 
tuvą liečianti medžiaga. Tribu
nolas posėdžiavo Kopenhagoje 
$. m. liepos 25-26 d. Lengvosios atletikos — Algis 

Malinauskas, Toronto PPSK 
Aušros narys, 1317 Hillvievz 
Cresc., Oakville, Ont. L6A 2C6. 
Tel. (416) 844-7694.

Lauko teniso — Antanas Bart
kus, Chicagos lietuvių teniso klu
bo narys, 2825 West 86 th Pla
ce, Chicago, IL 60652. Tel. (312) 
"37-7117.

Pateiktoji medžiaga Tribunolo 
buvo apsvarstyta ir liudytojų pa
rodymais patvirtinta. Tribunolas 
savo paskelbtame Manifeste ra
do, kad Lietuva, Latvija ir Esti
ja buvo Sovietų Sąjungos oku
puotos ir aneksuotos sulaužiant 
tarptautines sutartis, kad Pabal
tijo tautų tapatumas yra žymiai 
sužalotas kad Pabaltijo militari- 
zącija sudaro grėsmę pasaulio 
taikai, ir kad Pabaltijo tautu ap-' 
sisprendimas turi' būti atstaty-. 
tas. Savo išvadoje Tribunolas ra-; 
gina demokratines vvriausvbes 
kelti pasaulio forumuose Pabalti- 
io kraštu klausima ir reikalauti 
laisvės ir nepriklausomybės Lie-; 
tuvai, Latvijai ir Estijai. •

Š. m. liepos 26-29 d surengta, rys

Cook apskrities iždininkas Ed
vard J. Roswell praneša, kad' 
antrąją dali nuosavybės mokes-; 
čius galima mokėti iki šio mėne
sio paskutinės dienos.

Nuo rugpiūčio 12-tos 
nėšio pabaigos galima 
nuosavybės mokesčius 
nuo 8 vai. ryto iki 6 va 
Kas nesumokės antro pusmečio 
mokesčių, tai už kiekvieną mė
nesį turės mokėti 1.5% daugiau.

Kas nesumokėjo pirmojo 1984 
metų pusmečio mokesčio, tai pri
valo sumokėti be atidėliojime. 
Jeigu pats savininkas nesumo
kės, tai sumokės kiti, o vėliau bus 
brangiau iš jų išpirkti.

platų atgarsi pasaulinėje spaudo 
jė, radijo ir televizijoje.

‘ Tik nepaliaujamas darbas pa
dės mums neleisti pasauliui už
miršti lietuvių tautos teisėtos ko 
vos už laisvę.

■ Vyriausias Lietuvos Tšl; 
ino Komitetas ragina ir prašo 
iiis laisvame pasaulyje gyvenau-! 
čius lietuvius ir toliau remti šias 
pastangas aukomis ir darbu, sie
kiant laisvos ir nepriklausomos 
Įįietuvos atstatymo
į■ Vyriausias Lietuvos Išlais^ji- 
gynimo Komitetas
■A ' Pabaltijo Tribunole ir Pi]-

Stalo teniso — Jonas Nešukai- 
tis, Toronto LSK Vyčio narys, 
255 Silver Birch Ave., Toronto, 
Ont M4E 3L6. Tel (416) 691- 
-7798.

Golfo — Vytas Petrulis, Det
roito LSK Kovo narys, 30115 
Brockview, Livonia, NU 48152. 
Tel. (313) 525-0Ž94.

Plaukimo — Stasys Kėkštas, 
Toronto lietuviu golfo klubo na- 

31 Bnimell, Toronto, Onri 
Taikos ir Laisvės Išvyka Baltijos M6S 4G6. Tel. (416) 769-1068. 
jūra praėjo sėkmingai ir pakilto- Į Futbolo — Jonas Kaunas, Chi- 
je nuotaikoje, nežiūrint sovietų cago LFK Lituanicos narys, 2615 
grasinimų ir trukdymų. ; West 85-td Place, Chicago, IL

■ Tie abu istoriniai įvykiai rado. §0652. Tel. (312; 424-0768. ’
Šachmatų — Vytautas Nasvy- 

tis, Cleveland© LSK Žaibo na- 
rvs, 1234 West Blvd., Cleveland, 
OH 44102. Tel. (216) 631-0210-

Slidinėjimo — Mečys Empake- 
ris, Toronto LSK Vyšio narys, 
6 Robin Hood Rd., Islington, 

atsvim- M9A 2W7. Tel. (416) 231- 
Vl‘!.1487.

Raketbclo — Vladas Plečkaitis, 
Glev&lando LSK Žaibo ’ narys,

Tas dar yra stebuklingesniu,1 
jog tose girėse ilgainiui įsikūrė, 
atsikieminėdamys viehkiemiuo j 
se, per gerą šaukimą nuo kits ki-1 
to taip, idant balsą gaidžio ar 
šunies savo stęiedo galėtum gir
dėti, ką darė jau dėl išvengimo f 
tarp savęs barnių, kurie it vei- j 
kiai galėjo keltis, turint lygiai į 
pievas, dirvas, ir daržus, jau: 
saugodamys nuo gaisrų, idant,: 
vienam trobesiui užsidegus, ne-Į 
galėtum ugnis prigauti stisiedo 
trobesio, arba, nutikus viename 
kieme kokiai notie, idant antra- j 
sis, girdėdamas savo Susiedo šu- į 
nis lojant, pats galėtum tuo tar- j 
pu pasitiekti ojų nuo savęs rem- Į 
ti, ar antram, pagalbą duoti, jei. 
to būtų reikėję. Ir taip, išmintim: 
gi kalnėnai ir žemaičiai tokiij 
pasirėdymų pagalbą ir atsargą' 
viens antram. įsteigė, nesgi taip! 
gyvenant, nebuvo tarp ių nei I 
įžodžiui, nei įtartie, neigi skau- j 
gei-. vietos. .Pakajus tarp ių bu
vo jiems visų pirmąja iėta: kai-^ 
pogi šiandien dar klausiamas žę- ( 
.maitis, dėl ko nekišas į svetimus Bus valgiai, 
barnius ar vaidus, atsako: ne ma- ‘ 
no kiaulės, De mano pupos, ar
ba kas man lig to, noris sau te- Sabiną Klatt, Vyčių choro pirm, 
pasibučiuoja Taip šiandien dar 
daugioje vietoje tikrieji lietuviai 
tebegyvena, atsikieminėję sayo

Estate type home in lower MI
CHIGAN. 150’ lake frontage x 
525’ deep on clean spring fed 
lake, sandy beach. In addition 
to estate home, there are 2 year 
round homes & 1 summer cot
tage, 2 car garage & boat house. 
Write or call OSCAR OLSON: 

I 36004 Mill Lake Rd-, Gobles, 
MI 49005. tek:- 616/628-2557.

Kaoi’li Lune, Kicnmoud 
Heights OH 14143 Tel. (216) 
531 3474.

Riathlono — Algirdas Garlaus- 
ka-. Ckvelanito IJSK Žaibo na
rys, 20550 Ball Ave., Euclid, OH. 
Tel. (216) 436-6987.

Softbolo — Algis Nagevičšus, 
Cleveland© lietuvių golfe klubo 
narys. 7702 West Pleasant Val
ley Rd , Parma. OH 44130. TeL 
<416) 845-4954.

KCiL

?OVU

Krepšinio — Rimas Miecius 
"'oTonto PPSK Aušros naiys;
Garner Ave., Toronto, Ont 

!6G 1V5. TeL (416) 537-5714.

^Nature’s Remedy.
for GENTIL OVERNIGHT REUET OF CONSTIPATION

▼O FfT YpUP VitCOWR

siu stogus. Už darbą garau. 
tuo£pne ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tqlman Avenue 
, Chicqgo, R. 60629.. /

t *

v f

Advokatas

■ - J

•>

>•

GINTARAS P. ČEPtNAS
Darbo ralandoK Kasdien: cat 

9 vaL ryto iki S vaL Takxro. 
feštad.: nuo 9 vai r. iki 12 vai 4.

& pagal susitarimą.
; TeL 776-5162 ;

M4I Wert 63rd Strert ;
Chicaga, DL 60621


