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Chicagos Lietuvių Taryba, iškilmingą minėjimą. Tylos mi- 
Vytauto Didžiojo rinktinė, Sa- nute pagerbti žuvusieji ir nu- 
vanoriai, Rėg. Liet. Bendruomę- kankinti už Tėvynės laisvę. Pa
ne, Ramovėnai, Vyčiai, Gen. 
Daukanto kuopds šauliai suren
gė Marquette Parke Birželio 
trėmimų minėjimą.

10:30 vai. ryto Marquette 
Parko’ aikštėje Vytautos Didžio
jo rinktinės šauliai pakėlė vals
tybinę ir tautinę vėliavas. Su
giedotas Lietuvos hiinnas. Daly
vavo per 200 asriiėnų.

Po to, rikiuotėje, nešinos 9 
vėliavomis, paminėtos organiza
cijos žygiavo' į bažnyčią.

Šv. Mišias atnašavo kleb. A, 
Zakarauskas, ’ asistuojant kuni
gams: Gelažiui, Kuzminskui, 
Juozevičiui ir Marikui. Klebonas 
pašakė giliai patriotinį'pamoks
lą, primindamas mūsų tėvynai
nius, vedančius žūtbūtinę kovą 
už religiją ir Tėvynės laisvę.

Mišių auką nešė generalinė i E- Mikužiūtė, J. Balčiūnas, inž. 
konsule J. Da'užvSrdienė ir J. .P- Adomaitis,': p. Pranevičius, 
Tamulis, Savanorių pirminiu- ‘ agr. Aridrašiūnaš, p. Maukus, B. 
kas. Prie šv. Komunijos ėjo 
daug žmonių. Dalino keturi ku
nigai. Pamaldų metu giedojo 
parapijos čKoraš'"vatitfvžiJainaš 
muziko A. Lino/Vargonais’ gro
jo, berods, p-Iė, Eitutytė. Pabai
gai sugiedotas Lietuvos himnas.

Orgariizacijnšj. nfešjridš vėlia
vomis' žyg’iąvo -į prir^pujos salę.

grindiniu kalbėtoju pirm. Bučas 
•pakvietė Vytautą Kasniūną, ku
ris, gerai susipažinęs su pogrin
džio spauda ir komunistine lite
ratūra, padarė gražius palygini
mus ir išvadas. Manau, kad jo 
prasminga ir turininga kalba 
buvo užregistruota ir bus ištisai 
paskelbta spaudoje.

Po to studentės Indra ir Gai- 
lė Antanaitytės išpildė gražų-Į 
montažą, kuris susilaukė šilto 
publikos pritarimo'.

Bažnyčioje ir salėje dalyvavo: 
dr. K. Šidlauskas, Ig. Petraus
kas, St Vanagūnas, pulk. Dabu-j 
levinius, Jūratė ir inž. E. Jasiū- į 
nas, rašytojas klaipėdietis Priš- 
montas, lakūnė p-lė Liorentaitė, 
Ig. Serapinas, ■ p. Balzaras, p. 
Garbenis, kuri. K. Kuzminskas,

Žukauskas, p. Vilutis, Tričiai ir 
daugelis kitų žymių asmenų.

Vėliavų palydoje buvo mote
rys,pasipuošusios tau toriais rū
bais. 'Prie' įėjimo'-ponios linko 
airius.

40 metų trėmimo akademija 
baigta . Lietuvos himnu. ..Jpirmi- 
nin k asP.T> ūčqs\ isiėms^vpšir-

4- -^.'^9

Kinijos, jūreiviai ir kariai maršuoja paradų aikštėje. Sekretorius Haig sekmadienį ir pirma 
. . . . . - dįenį tarėsi su Kinijos užsienio* reikalų ministeriu. ą- - -j - . -

RENGIASI SUSTIPRINTI KRAŠTO ŪKĮ, 
SUMAŽINTI BEDARBIŲ SKAIČIŲ

PARYŽIUS, Prancūzija’ — 
Praeitą sekmadienį vykusius j 
parlamento rinkimus laimėjo! 
prezidento Francois Mitterrand 
vadovaujamą socialistų demo-f t 
kratų partija. Dar ne viskas ga-.^ 
tutinai apskaičiuota, bet pirma
dienį kompiuterių apskaičiuoti 

■ duomenys rodo, k-ed socialistai 
gavo 55% balsų, o visos kitos 
prancūzų politinės partijos pa
jėgė pasidalinti likusius balsus. ■ i 

Ateinantį sekmadienį bus bai
giamieji rinkimai, nes sekma
dienį vikusiuose rinkimuose vi
soje eilėje distriktų nebuvo atvi-, 
rai pasisakyta už vieną ar kitą Į 
kandidatą. Jeigu nei vienas kan
didatas negauna 50% balsų savo 
distrikte, už savaitės pravedami 
nauji rinkimai, kur pasisakoma 'sekmadienį turėjo pikniką Voz- 
parenkant vieną iš dviejų pir- niako kieme. Laike pikniko bu- 
muajančių kandidatų. : i vo transliuojama Solidarumo

Specialistai apskaičiuoja, kad vado Lech Walesos padėka, įre- 
ateinantį sekmadienį socialistų, gistruota juostelėje. Jis padėko- 
'ainiėjimai bus dar didesnį pa- jo* už paaukotą maistą ir vais- 
■eiškė premjeras-P; Mauroy.-" ' tus, -kurie jau gauti Lenkijoje.

Rinkimų daviniai rodo, kad Jis gėrėjosi Amerikos lenkų pat- 
laugiausia pralaimėjo Prancū- riotiškumu ir noru padėti seną
jį jos komunistai. Daug prala’- jai tėvynei; taip pat pareiškė 

■^iėjo ir Charles de Gaulle sali- viltį, kad visi sunkumai bus nu- 
■įŽŠ^ąię-.Paiyžiaus miesto-meras galėti. i■ ■... ■ • .,
Jąčqtį^'‘- Chirac gavo daugiau 
"baisuj negu buvęs prezidentas V. 
GiscdVd;. '

Apskaičiuota, kad sekmadienį 
laĘtavo 25 milijonai turinčių te> 
sę .Lsdsūd'ti prancūzų. Dar ne. 
•zi^Lbalsai buvo suskaičiuoti, bet 

balsavusių paduoti 
gaisai rodė tokius davinius: už 
Uitterrando vadovaujamus so- 
rialistus buvo paduoti 9.2 imi. 
oalsų; Jacques Chiraco vado
vaujami degaullistai gavo 5.2; 
milijono balsų; buv. prezidento! Gaiuiiin rinkimų daviniai pa- 
jiscard vadovaujama Centro aiškės tiktai ateinantį sekma- 
jartija — 4.7 mil., o komunistai dienį. Didokas kandidatų skil
davo 4 milijonus balsų. 1 čius turės persiimti su kitai3

Iš visko atredo, kad premje- kandidatais, turinčiais labai pa
ns Maurov galės sudaryti vy- našų balsų skaičių. Balsuotojai 
iausybę be kitų partijų pagal turės išspręsti, kurį kandidatą 
jos. Pradžioje buvo kalbama, jie pasirinks. 
:ad jam reikės sudaryti koalici-, 
ię vyriausybę su komunistų pa
galba. Prezidentas Mitterrand 
risai neužsiminė apie jokią ko- 
nunistų pagalbą. Dabar paaiš
kėjo, kad galima sudaryti vy- 
'iausybę ir be komunistų. Ko-

NAUJOS RŪŠIES 
APELSINAI

Mokslininkams pavyko išau
ginti Floridoje naujos rūšies 

: apelsinus iš Australijos dykumų 
citrino, žinoirio lime vardu, ir 
apelsino. Naujasis augalas bei jo 
vaisiai yra atsparūs sausrai it 
šalnoms bei nedideliam šalčiui, 
kuris pakenkia paprastiems apei- 

1 sinų medžiams ir vaisiams. Ta
čiau naujieji vaisiai yra pan»- 

. šūs į citriną ir turi panašų . Į jį 
skonį. Tyrinėjimai tęsiami.

L. WALUSA DĖKOJA -i 
ČIKAGOS LENKAMS

Amerikos lenkų kongresas

kaip Lietuvių Eohdo dovąną. 
Po to, ta-pati leidykla atsiuntė 
dr. Vįtolip E. Vengrio kūrinį — 
Lithuanian Bdokplafes — Lie
tuvių ekslibriai.

• Šiomis dienomis ponia Aust 
ra Pūzinienė padovanojo penkis 
Povilo Puzino kūrinių albumus, 
skirtus įteikti progaį esant, ;kąip 
menimrilo" dovaną '. Pasiuntiny
bės’ svečiams.’

Lietuvos atstovas dr. S. A. 
Bačkis nuoširdžiai dėkoja vi

Lietuvoš Pasiuntinybes Washingtone 
darbai ir rūpesčiai h

WASHINGTON; D.C. — šių lankė į "porą lietuvių pobūvių 
'ftięių' gegužės mėnesį’ir birželio . Gegužės jis grįžo Romon, 
mėn. pirmoje pusėje 'Lietuvos * * . *
atstovas ir ponia O. Bačkįenė! Lietuvos Pasiuntinybė 
ęKyvąvd-kėleto Trečiojo Pašau- Į
Ji ° ir NATO valstybių aiubasa-, pastaruoju laiku Pasiun tiri vbė 
dorių rengtuose priėmimuose 1 gay0 e11e dovanu. 
jų tautinių švenčių proga bei 
eilėje kitų priėmimų. ( *

.1 ? * ,, Lietuvos žemėlapių du’ pakiėtė- siems aukščiau išvardytiehaA^ęj
®a^z^’.ijiu,- ;kąip dovaną Pasiuntinybei\ radariams už taip labai vęrtfn-

. informacijos tikslams.. ..- į gas dovanas Lietuvos Pa^Įuritf- 
e Amerikos Lietuviu Biblio- nybai, kurios patarnaus JinTOr-

' '.'.T-': -

1.

dėkoja

' J. Kapočius atsiuntė Lietuvių 
! Enciklopedijos leidyklos išleistų

Šalia •prezidiuhid 'stalrijvąlštybi- i džiai dėkojo. _ vaKp^^rySšūjų Bažnyčios Reikalų Ta 

viėšf-gęKpas'tėvus Vašingtone. Ta 
proga'buvo paminėta jo kuni
gystės 20 metų bei jo tėvelio 75 Į 
metų amžiaus sukaktys. Prela
tas per Atvelykį aukojo šv. Mi
šias Lietuvių Šiluvos- koplyčio
je — National Shrine, kurion šį
met iš visos Amerikos yra or
ganizuojami pelrinažai Šv. .Ma
rijos garbei.

Prelato A. J. Bačkio lankymo- j 
si proga Washington© arkivys- { 

i kūpąs James A. Hickey buvo pa
kvietęs ji su tėvais vakarienei 
į savo rezidenciją ir taip pat į 

i priėmimą, kurį arkivyskupas, 
' kaip Amerikos Katalikų univer- 
_____ > kancleris (chancellor) !

nė ir fąutinėrvėliavėlės padėtos ’ skirštemės į namifk^'. 'Z. i ' 
Uniformuotu <sauŽ^s.■ yyrųz ir 

moterų,~ŠauWmsJ ya-
12 vai. Chičag'oš’'AĖTotTary- dovavri.rihki§nė§įvadasi'VĮį Išga- 

hes ’ pirrriin'irikaš' Pėtržs" Bučas ‘ naitiš. < ’Vi °—^SS*J 
gražiu įvadiniu žodžiu atidarė ■šf| —

Ant lietuviška ' 'rašto' ” staltiesės 
Gražūs vaizdas.'/-E**-:? ‘ *•

L-’.
rybos vicesėkre torius, 'trumpai'

■ • y , • 1

tękos leidyklą atsiuntė Pasiun
tinybei savo gražiųjų leidinių,

macijoms apie Liehrvą.

K? Paulius

SOVIETAI NORI DERYBŲ SU JAV
SEKRETORIUI HAIG SUNKU TARTIS 

SU PEKINO VYRIAUSYBE 
KVIEČIA KINIJOS -PREMJERĄ ATVYKTI

Į WASHINGTON^ IR AIŠKINTIS
f

' JIE ŽADA SUSTABDYTI SVIEDINIŲ -
-č -MONtĄVIMĄ EUROPOJE ' \ .

Kodėl iki 1983 metų-? Tais 
metais amerikiečiai planuoja Va
karų Europoje' pastatyti 572 vi
dutinio nuotolio:atominius svie
dinius. Amerikiečių žiniomis, ru- sįte*tO 
sai jau dabar yra Europoje įren- r-ngė pagerbti universiteto pre- Į

MASKVA. — Maskvoje dvi 
dienas buvo tarptautinė, niekam 
neįsipareigojusi komisija, spren
džianti nusiginklavimo ir sau
gumo klausimus.' Amerikiečių 
delegacijai pirmininkavo buvęs 
Valstybės sekretorius Cyrus R. 
Vance, o Sovietų delegacijai — 
Georgy Arbatov, kompartijos 
centro komiteto narys. Bent 
kiek pažįstant Sovietų santvar
ką, aišku, jis atstovavo partijos 
ir vyriausybės nuomonę. Jis pa
reiškė, kad Sovietai 1983 metais 
sustabdytų vidutinio nuotolio 
atominių sviedinių. instaliacijas 
Europoje, įeį Amerika vėl pra
dėtų derybas dėl atominių gink
lų apribojimo, l'ki ^o laiko So
vietai nebūtų priešingi, jei JAV 
gamintų vidutinio nuotolio svie
dinius ir juos tobulintų bei ty
rinėtų.

PEKINAS, Kinija. — Sekreto
rius Haig dvi dienas tarėsi su 
Kinijos užsienio reikalų minis- 
teriu Huang 
taip pat yra 
dentas.

'Pasitarimus
sekmadienį, o vakare atvyku
siam sekretoriui buvo suruoštas 
iškilmingas banketas. Huang

Hua. Pastarasis
Kinijos viceprezi-

jiedu pradėjo

i munistai pareiškė didelį norą 
, tartis, bet nei prezidentas, nei 
premjeras tokių noro neparodė. 
Dabar paaiškėjo, kad prancūzų 
vyriausybė galės būti sudaryta 
ir be komunistų. Komunistų par
tijos vadovybei pakenkė patys 
balsuotojai komunistai. Patyrę, 
kad balsavimas už komunistus 
naudos jiems neatneš, tai savo 
balsus atidavė socialistams.

zidentą.
Savo buvimo metu Vašingto- pjua yra gerai susipažinęs su Ki

ne prelatas A. J. Bačkis buvo nįjos užsienio reikalais. Huang 
nuolatinis svečias Apaštaližkcje j jr f jajg tarėsi a,pie santykius su 
delegatūroje. Jis taip pat atsi- Į Sovietų Sąjunga ir josios pasi- 
l ■ ----------------------=—=== -= — j ryžimą įsistiprinti Persijos įlan-

nijos užsienio reikalais. Huang

gę apie 200 tokių sviedinių. Dėl ■ koje. JAV reikalavo atšaukti ka-

KALENDORfiLIS

Birželio 16: Justina, Mūša, 
Pietė, Jūra, Viesulas.

Saulė teka 5:14, leidžiasi 8:28.
Oras šiltas, lis.

s

dvi

to ir buvo atmestas L. Brežnevo j 
pasiūlymas vasario mėnesį su
stabdyti visų atominių sviedinių 
gamybą, tyrinėjimus ir instalia
cijas.

Arbatovo pareiškimas įneša 
naujos šviesos į sviedinių reika
lą, sakė Cyrus Vance korespon
dentams. Tačiau Arbatovas tvir
tina, kad jis pakartojo Brežnevo 

> pasiūlymą, lik vakariečiai nuty- 
■ Įėjo apie galimybes gaminti ir1 mų spaudai. Sekretorius Haig 

.................... pareiškė, kad jis patenkintas 
pasitarimais su Kinijos vyriau
sybe, nes pavyko aptarti kelis 
svarbius klausimus, ir tikisi to
liau gerinti abiejų valstybių 
santykius. \ v >

Iš Pekino sekretdrius skrenda- 
j Hong. Kongą,«kur*, it,vėl/ pvi? 
matys su kebų valstybių užsie-

' tyrinėti bei tobulinti sviedinius, 
į Vance skaitė Brežnevo rašto ori- 
1 ginalą, bet tų sąlygų nepaste
bėjo.

Kaip jau sakyta, Sovietų Są
junga turi Europoje apie 200 
SS-20 sviedinių su daugeliu ato
minių galvučių, kurias gali nu
nešti už 2,750 mylių? Iki. 1983

Sekretorius Haig dvi dienas 
tarėsi su Kinijos užs. reikalų 
ministeriu.. Jam reikėjo iš
aiškinti kokiais sumetimais

JAV parduoda.modernius -JTnMų jų gali atsirasti daug 
ginklus Taivanui. daugiau. ’ ” ‘

ro jėgas iš Afganistano, bet 
sai nesirengia trauktis.

Atsisakė .aiškinti apie, 
pasitarimų eigą

Laikraštininkai norėjo patirti, 
kokie buvo pasitarimai tarp sek
retoriaus Haig ir Kinijos užsie
nio reikalų ministerio Huang 
Hua. Nei pirmas, nei antrasis 
nesutiko daryti jokių pareiški-

ru-

tik su Filipinų pareigūnais, bet 
ir su Japonijos užsienio reikalų 
ministeriu. Vėliau pasimatys 
visa eile kitų pareigūnų.

Taivanas yra sunkiau
sioji problema

Sekretorius Haig turėjo
dienas labai sunkių pasitariau, 
su Kinijos vyriausybe. Kinieėia. 
negali suprasti, kuriais sumeti 
mais JAV privalo pardavinėti 
ginklus Taivanui, kada JAV 
pripažįsta Pekino vyriausyb 
vienintele Kinijos vyriausybe.

Praeitais metais Amerikos at 
stovams buvo labai sunku išaiš
kinti ; vicepremjerui T e n g u i 
Hsiaopingui tokią dvilypę pozi
ciją Kinijos klausimu. Prez. Rea- 
gano rinkiminis pažadas negali 
turėti galios dabartinės įtampoj 
sąlygose.

Visą įsikalą pasunkina Saudi 
Arabijos palinkimas tartis su 
Sovietų Sąjunga dėl Persijos 
įlankos, šiuose pasitarimuose 
taip pat yra įveltas ir Kuveitas.

— Naujoji valstybė Pietų Pa- 
cifiko salose, vardu Vanuatu, 
įteikė prašymą Jungtinėms Tau 
Joms įstotij hariik, <> \

— .UNESCO- pa si ūtėĄ Jungti
nių Tjiutų pilnaties posėdžiams 

, nia.ihinistertais. Iš^Hong Kongo reguliuoti, Jikrumo'je. serizūruoti, 
skrts f"Manila,^kur susitiks'ne spaudą. ■' ,

Mitterrand pareiškė, kad ji J 
glaudžiai bendradarbiaus su V. 
Vokietijos kancleriu Schmidt ir 
su Šiaurės Atlanto Sąjungos 
valstybėmis. Padaręs būtiniau
sias reformas, jis bandys susitik
ti su prezidentu Reaganu.

A

N
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Sekretorius Haig. prieš išskrisdamas iš Kinijos, tikisi pasi- 
’ matvti su vicepremjeru Tengu Hsiaopingu.
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Keturi Evangelistai

SIU

sis

For the woman

MEDIS

s-oaw

kranto 
beveik

STENKIMĖS GERU PATA 
RIMU PASINAUDOTI

Devynioliktojo šimtmečio pra 
meninė revoliucija palietė visas 
civilizacijos šakas. Metų bėgy
je kiekvienoje šakoje vyko spar
ti technikinė pažanga, išvysty- 
dama vis didesnę gamybos me
chanizaciją bei našumą. Visa tai 
buvo pritaikoma žmonijos gero
vei, tuo pakeliant gyvenimo ly-

. stock 7 
in^menca. 

Jota fhePajnsil Saviad Ha*
fisraS

Turguje viena^ pilietis, nore 
damas nusipirkti šuniuką, klau 
šia šeimininką:

— Ar vis šuo turi genealogi 
nį medį?

Čia priėjo Kindziulis ir pa 
aiškino’:

— Jam tinka bet koks medis.

plaka žmogui net gulint. Pulsas 
dažnėja, kavos išgėrus, širdis, 
žmogui sėdint, turi taip dirbti, 
tarsi tas žmogus anglis kastų po 
žeme. Visi kavos gėrėjai taip 
vargina savas širdis. Kavą gerti 
įprotis yra lygus madai: buvo 
mada nešioti labai siaurus-ankš- 
tus apavus-batus. žmonės kan
kinosi, vargo, net raitėsi iš 
skausmo, o vis tik mados prisi
laikė. Tas pats dedasi ir su ka
vos gėrimu: geria ją ir kenčia. 
Ir kentės jie tol, kol sustiprins 
žmoniškumą: tada jie pajėgs 
pasitenkinti pienu, vaisių sulti
mis, vištienas sriuba.

vienas 
jokių 

turinčiu aliuminio. Pasi-

Visi, ypač pensininkai, mėgsta 
imti vaistus be gydytojo nuro
dymo. Jie perka iš vaistinės be 
recepto gaunamus vaistus prieš 
skrandžio rūgštis. Dažnai to
kiuose vaistuose yra aliuminio 
(aluminum hydroxide). Jis su
kelia fosforo nesusigėrimą iš 
žarnų į kraują. Dėl fosforo sto
kos kūne kaulai ima menkti — 
minkštėti ir skaudėti. Tada nau
jas vargas pensininkui priside
da. Taip ir esti menkinami mū
siškiai vien per savo neapdairu
mą, neapsišvietimą, pinigu neži
nia kam taupymą.

Teklei nuo dabar nė 
pensininkas nemikime 
vaistų 
skaitykite ant įpakavimo pa
duotą vaistų sudėtį. Jei ten yra 
aluminum hydroxide, nė j ran
kas tokių vaistų neimkite.

Taip jau mūsų žmonės įprato 
nesveikai gyventi, net graudu 
darosi. Žiūrėk, koks pensinin
kas suvalgė nekramtęs, paėmė 
alaus stiklą — ir gavo ties duo
bute negerumą. Tuoj toks grie
biasi už vaistų, per radiją ir tele
viziją skelbiamų. Žinoma, toks 
ima vaistą, plačiai skelbiamą 
prieš rūgštis: MAALOX. O jis 
turi sudėtyje Magnesium alumi
num hydroxide. Jei vieną kitą 
kartą tokį vaistą paima, lai dar 
nieko. Bet pensininkas ar pensi
ninkė, pradėjus vartoti prieš 
rūgštis vaistus (ar jai reikia, ar 
nereikia), vartoja visą laiką — 
mėnesiais, net metais. Tokio sa
vęs neva gydymo pasėkoje žmo
gus susilaukia labai didelio var
go: jo kaulai taip suminkštėja,

Klausimas: Mano mama labai 
mėgsta gerti visokias žoles-žole- 
les. Liepia man pirkti jų žolių 
krautuvėse. Ji geria arbatą, jų 
miltelius... Kaip medicina žiūri 
į tokį senų žmonių elgimąsi su 
vaistažolėmis? Ačiū už paaiški- 
nima.

kį laiškų, sakykim vieno turi
nio 600 laiškų, kito turinio 900 
ir t. t Tai palengvina didelio 
kiekio laiškų siuntimą, o per
siuntimo kaina prilygsta regu
liaraus pašto kainai. Tik viena 
technologijos dalis čia yra pami 
nėta,, kurią paštas pritaikė savo 
sistemai: satelito pagalba laiš
kai nuo vieno Amerikos 
iki kito yra perduodami 
šviesos greičiu.

Manoma, kad ateityje 
tema pilnai pakeis dabartini laiš 
kų persiuntimą. Tai atsitiks ta
da, kai kiekvienam asmeniui 
bus prieinama kaina įsigyti tą 
aparatą, kuris perskaito laišką 
ir telefonu persiunčia į siunti
mo vietą. Dabar tie aparatai te
bėra per brangūs kiekvienam 
įsigyti. Laiškų persiuntimo grei 
tis satelitu yra labai patrauklus 
pramonininkams, žiūrint iš pre
kybinio taško. Atrodo, kad atei
tyje reguliariu paštu siunčiami 
tik pakietai, o laiškai — satelitu.

(Iš “Tech, žadžio”)

Rūkalai žudo kūdikį
Klausimas: Girdėjau, kad sun

kumoje esanti rūkorė motina 
kenkia savo negimusiam vaikui. 
Ar tai gali būti tiesa? Cž paaiš 
kinimą dėkoju Tamstai, daktare.

Atsakymas: Deja, tikra tiesa. 
Rūkorės, nėščios būdamos, gim
do dažniau luošus vaikus. Jų kū
dikiai esti mažo svorio. Jos daž
nai persileidžia — neišnešioja 
savųjų. Taip saves nesutvarkiusi 
motina kenkia vaikui: ji jį luo
šina ir visam jo gyvenimui kan
čias didina; laimingas toks kūdi
kis, jei jis miršta, nes per moti
nos apsileidimą ankstyva mirtis 
yra lengvesnė nelaimė, negu bai
sus luošumas visą gyvenimą.

čia ši nesą irgi nieko nepadės 
rūkorėms: jos taip save menkins 
ir Savus kūdikius luošins tol, kol 
savomis asmenybėmis taps bent 
per aguonds gūdą žmoniškesnė
mis, nuodų įvairiame pavidale, 
įskaitant ir rūkymą, ypač sun
kumoje esant, nevarto]ančiosio- 
mfs.

gyvenimą žygiavę: bėkime iš tusi. Taip pradėkime įprasti 
85% į tuos laiminguosius 15%,: mes visi elgtis.
ii tada mes žmoniškesniais j 
žingsniais per gyvenimą praei
sime. Sėkmės I

Pasiskaityti: K. L. Insogna su j 
talkininkais. Osteomalacia and į 
weakness from excessive antacid I 
ingestion. JAMA 244:2544-2546,1 
Dec. 1980.

Viena iš tų civilizacijos šakų, 
kuri irgi nebuvo aplenkta pra
moninės revoliucijos yra pašto 

Į pervežimo būdas. Paštas taip 
i pat pasinaudojo technologijos 

s pažanga.

j Vienas iš pirmųjų, galima sa- 
: kyti, primityvus laiškų perveži

mo būdas buvo vežimas ir ark- 
Į; liai. Skubesniam pašto perveži- 
i! mui buvo naudojami raiteliai 

(pony express), kurie pasikeis
davo arklius tam tikroje iš anks 
to nustatytoje vietoje. Šiuo bū- 

; du 1860 m. pašto p pervežimas iš 
[ St. Joseph, Missouri į Sacramen- 
’ to, Kalifomia užtrukdavo de- 
j šimt dienų. Tai buvo tų laikų 

greitasis paštas, kuris tęsėsi ke- 
j lėtą metų. Tokį pašto perveži- 
I mą dažnai sutrukdydavo lietus, 
į šaltis ir sniegas.

Išvysčius geležinkelių siste
mą, kuri buvo pramoninės re
voliucijos pasekmė, padaryta di
delė įtaka į pašto pervežimą. Tai 
pirmas mechanizuotas pašto per 
vežimas, kuris nebuvo trukdo
mas lietaus, šalčio bei sniego. 
1869 m. sujungus pirmuosius 
transkontinentalinius bėgius ties 
Promontory Point, Utah, pašto 
pervežimas iš New Yorko į San 
Francisco užtrukdavo septynias 
dienas, kas tuo metu buvo dide
lis greitis: Technologijai darant 
pažangą, traukinių susisiekimo 
greitis didėjo, o pašto perveži
mo laikrs trumpėjo.

Kita technologijos įtaka į pas 
to pervežimą prasidėjo 1910 
m., panaudojant lėktuvus, o 1921 
m- pradėtas pirmasis transkon- 
tinentalinis oro paštas, kuris iš 
Nek Yorko į San Francisco tru
ko pervežti 33 valandas ir 21 mi
nutę. Tai buvo padaryta didelė 
pažanga. Technologiji toliau da
rant pažangą, kaip traukinių, 
taip ir lėktuvų greitis didėjo, o 
pašto pervežimo laikas trumpė
jo. Po Antrojo pasaulinio karo, 
išvysčius sprausminius lėktuvus, 
pašto pervežimas pagreitėjo ne 
tik Amerikos žemyne, bet ir tarp 
žemynų.

Tau can*t aSbrd to be 
Because if you’ re in charge of 
the family budget, you’re 
making decisions about the 
future, too.

And that’s where ILS. 
Savings Bonds come in. Buy 
them through your bank. Or 
encourage your husband to 
sign up tor the Payroll Sav- • 
ings Plan where he works.

That way, while you’re 
meeting the day-to-day ex
penses^ you’ll still be building 
a more secure future for your 
family.

U.S. Savings Bonds. For 
the woman who really knows 
a good bargain.
Mow E pay Jnt-r-X W* * 
maturity of 5 yeart the fLrwy-*r\,-
Bonds are replaced it loto, toniea cc detowfto* 
When needed, they e*n be c»to>ed M 
bank. Intrmt to net acb?*rt to atato «r tom. 
inemrae toto Merai tax "mtt

Maži kiekiai svaigalu 
menkina širdies raumenį
Klausimas: Skaičiau, kad ma- 

i kiekiai degtinės mažina šir-! 
dies atakas, o Tamsta rašai, kadi 
svaigalai kenkia. Tai kur čia tei
sybė? Prašau paaiškinti, už ką 
būsiu dėkingas.

Atsakymas: Profesorius John 
Tobin, Lo’yola universiteto gy- 

I dytojas, yra vienas veikliausių 
| tyrinėtojų svaigalų įtakos šir-, 
j džiai. Jis raštuose, kalbose ir pa- j 
į skaitose gydytojams tvirtina, Į 

kad alkoholis kenkia širdies Į 
raumenim. Net maži kiekiai 1 
svaigalų neigiamai paveikia šir-1 
dies raumenį, žinoma, jei Tams
ta esi prie 85% neklausančiųjų 
gydytojo patarimų, šita žinia 
Tamstos nelies: jos neklausysi ir 
jos savo gyvenimo dalimi nepa
vers!, pagal ją negyvensi. Nie
ko nuostabaus: tas skyrius yra 
skirtas 15% gydytojams paklus- 

j niųjų naudai. To šiam skyriui ir 
gana. Verta naudingas žinias 
neikti net ir vienam klusniajam: 
Kristus ėjo net vienos avies ieš
koti, palikęs 99.

Tik taip nusiteikęs 
turės naudos iš gy- 
teikiamų patarimų.* 

žmomų-pacientų vi- į 
sai nepildo gydytojo nurodymų! 
bet kokioje ligoje. Tokiems ne
klaužadoms, o jų 85%, visai 
nereikia gydytojo, nereikia me-J 
diciniškos pagalbos, nes jie visi 
vien jos nepriima. Tik 15% visų 
ligonių yra išrinkti. Jiems mes, 
gydytojai, galime daug padėti, 
nes jie yra gera, Evangelijoje 
minima dirva. Jo'n patekęs nau
dingas mediciniškas grūdas ga
mina didelį derlių. Kol dar lai
kas, liaukimės toliau paikais per

Atsakymas: Kai neturėjome 
nieko' geresnio, tada žaidėme vi
sokiomis puplaiškėmis, metylė
mis, trejomis devyneriomis, gy
vatės degtine užpylomis... Tai 
dar nieko. Nieko geresnio nie
kas negalėjo pasiūlyti. Taip žmo
nės nuotaiką gerino sirgdami.

Visai kitas reikalas su iš Vo
kietijos bei Anglijos dabar gau
namais žolių vaistais (herbai 
remedy). Jie gali turėti labai 
kenksmingų dalių. Sakysim, 
toks chemikalas kaip MISTLE
TOE gali sukelti kepenų uždegi
mą. Mat, žolės turi įvairių—nau
dingų ir nuodingų medžiagų. 
Kam nuodus imti, kai medicina 
dabar turi naudingų visokioms 
negalėms palengvinti vaistų.

Senesni žmonės įsitikinę nuo 
senovės, ir niekas jų kitaip elg
tis neperkalbės. Jie, sakysim, 
prašys šlapimo, jiems būtino 
nuo jų ligos. Kai vaikai neduos 
jo, skųsis pagyvenęs žmogus, 
kad vaikai jo nemyli, nori, kad 
jis greičiau numirtų.

Kaune, į Klinikas buvo atvež
ta. iš Čekiškės mergina, serganti 
kvėpovuno takų ūždcgnnu. Ji gė
rusi karvės mėšlą su pienu. Pra
dėjus vemti. Tada .ją, netoli 
Kauno gyvenančią, atvežė klini 
kosna. Man prisiėjo' jai. padėti, 
l'ai buvo bene paskutinis užre
gistruotas Lietavioje tokio mėš
lo gėrimas “huo plaučių uždegi
mo". žmonės apsišviėfė ič be jo
kio raginimo tanfsuma prasiša
lino iš mūsiškių tarpo. Taip pra
dings žolių gėrimo negerumai, 
čionykščiahis apsišvietus. Dai 
gerokas laiko' galas praeis, kol 
žmonės liausis bėgę ir pirkę ne
va medicinišką literatūrą ir neva 
vaistus visokiose krautuvėse, 
įskaitant ir Natural Food. Juk 
arklį kaustome pas kalvį, batus 
taisome pas 'kurpią, tai ir svei
katos semkimės vaistinėse ir gy
dytojo darbo Jcerabariuose.. Taip 
sveiką galvą turįs žnlogus elgia

Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai 

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 
JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

Meskime žoiiy vaistus 
an

Kava plaka širdį
Klausimas: Mano pažįstama 

buvo nuvežta ligoninėn dėl šir
dies plakimo. Ji liesa, mažai val
go. Gydytojas pasakė, kad reikia 
naūtis kavą gerus: jis jos nepa
guldė padaręs ambulatoriškai 
ėiclrtrukardiogramą. Ar iŠ tiesų 
kava taip gali paveikti širdį? 
Ačiū už Tariistos, daktare, vargą.

Atsakymas: Kavoj e^ąs kafei- 
nas yra širdies nuddaš: jis ją

VISU KAULU SKAUSMAS
Kaulai menksta naudojant prieš skrandžio rūgštis 
aluminio turinčius vaistus — jie sutrukdo fosforo 
susigėrimą j kraują, o be fosforo kaulai menksta.

(K. L. Insogna, M.D.) 

kad jie ima net be užgavimo 
lūžti ir skaudėti. Tada kraujuje 
fosforo kiekis labai sumažėja.

Tokiam pagalba labai reika
linga esti. Jis turi nustoti aliu
minio turimus vaistus imti. 
Toks turi pradėti normaliai, re
guliariai maitintis: lietuviškai 
gyventi ir be jokio fosforinio, 
vaisto priedui prie normalaus j 
maisto savo kaulus į normą per 
kokius tris mėnesius atstatyti. 
Tada susitvarko ir lūžę kaulai.

Dar tam blogiui ne galas. 
Pensininkui dažnai esti bent 
kiek pakenkti inkstai. Sugertą j 
iš žarnų aliuminį inkstai nepra
šalina lauk reikiamai. Tada tas 
aliuminis renkasi kauluose ir 
trukdo kaulams turėti reikiamą 
kieki mineralų.

Dar ir trecia blogybė šiame 
kaulų pakenkime atsiranda:- 
pnsininkai dažnai nepakankamai 
minta. Dėl įvairių išrokavimų 
jie vengia vaisių, daržovių h ; 
baltymų. Tada, taip nusimaitin- 
darni, jie silpnina kaulus.

Vienas vargas — ne vargas, 
žmonės sako. Bet kai du ar trys 
jų užgula žmogų, netrunka tokį 
paguldyti ant menčių. Todėl visi 
pensininkai pradėkime daug iš
mintingiau gyventi. Maitinkimės 
reikiamai, judėkime pakanka
mai, tada kaulai stiprės. Inkstų 
negadinkime skleroze, degtine 
ir tabaku. Neimkime aliuminio 
turinčių vaistų. Tada mes daug 
ilgiau stiprius kaulus užlaikysi
me ir mažiau vargo dėl jų su
minkštėjimo turėsime.

Išvada: Keiskime savo nesvei
kus gyvnimo, ypač valgymo bei

Pasinaudojant vėliausia tech
nologijos pažanga, naujausias 
pas to persiuntimo būdas (turi
me omenyje laiškų) pradėtas 
1974 m. rugsėjo 5 d. Šis būdas 
vadinamas “mailgram”, pasinau 
doja žemės satelitu Westar I, 
kuris yra sinkroniniame žemės 
orbite 23 000 mylių aukštumoje, 
į pietus nuo Dallas, Texas, ties 
ekvatorium. Ši sistema veikia 
taip: viename Amerikos žemy
no Krašte, sakykime Kalifornijo 
je, laiškas yra perduodamas te
lefonu į priėmimo vietą, kur 
kompiuterio pagalba perduoda
mas mikrobangomis į satelitą, o 
šis pastiprina ir persiunčia į prie 
mimo vietą kitame žemyno kras 
te, sakykime New Jersey. Prie 
mimo vietoje laiškas yra atspaus 
dinamas greitai rašančios maši
nėlės, įdedamas į voką ir pris
tatomas adresantui reguliariu 
paštu. Šiuo būdu viena priėmi
mo mašinėlė gali persiųsti 800 
laiškų per valandą. Visa šita sis
tema yra išplauka iš erdvėlaivių 
technologijos.

Dabar ši sistema yra vis to
bulinama ir plečiama, kad visur 
būtų galima pasinaudoti šiuo pa
tarnavimu, o juo naudojasi ne 
tik pramonininkai, bet ir visi 
pavieniai asmenys. Tai visa pa
lengvina pašto apkrovimą.

Šia sistema kiekvienas gali 
naudotis 24 valandas,'t. y. dieną 
ir naktį. Prekybininkai ir pra
monininkai, kurie siunčia dide
lį kiekį laiškų, dažniajsiai įra- 

i šo juos į kompiuterių juosteles. 
Tie laiškai gali būti įvairaus tu
rinio. Kompiuteris yra taip į- 
jr‘(6((6 IL“‘(‘

programuoj amas, %kaH, Jpadavus

apsiėjimo įpročius sveikesniais. 
Maitinkimės lietuvišku maistu. 
Lietuviškai judrūs-darbštūs bū
kime. Būtinai išsineriame iš to 
nelemto pensininko kailio, ku
ris laike/ pensininką be darbo. 
Girdi, jau atidirbau — dabai 
mano dienos: pagyvensiu be dar
bo. Tai sau ankstyvos ligos ir 

j mirties sprendimo išrašymas 
! yra toks pensininko elgesys, 
i 1‘riešingai turi pensininkas elg- 
1 lis: jis turi nesiliauti dirbęs pa
gal savo pamėgimą ir pajėgumą. 
Turi liautis tas iki dabar labai 
dažnai praktikuojamas pensinin
ko darbštumas vien liežuviu. Tai 
sunki liga yra tas liežuvinis 

i darbštumas.
Čia dar ii- dvasiškiai turi pasi

spausti: jie turi liautis labai ne
sveikai žmones nuteikę, būk 
Dievas Adomą ir Ievą nubaudęs 
darbu. Tai baisi neteisybė. Die
vas suteikė žmogui didžiausią 
gėrybę, brangiausią vaistą nuo 
visų negalių — tai žmogaus pa
jėgumas dirbti, ir noras darbu 
sau ir artimui laimingesnį gy ve
nimą sukurti.

žinoma, tokios tiesos skelbi
mas dažnam pensininkui nieko 
nepadės, kaip nieko nepadeda 
tėvo-motinos pamokslai vaikui, 
nenusiteikusiam tokių pamokslų 
klausyti. Vaikas turi būti nu
teiktas domėtis gera veikla, pa
galba artimui, džiaugtis kitam 
gero darymu. Tik taip nusitei
kęs vaikas priims tėvų pamoky
mus savon širdin ir savosna 
smegenysna.

Tas pats ir su pensininku: jis 
turi ryžtis nusiteikti gėriui, nau
dingoms žinioms, sveikeshiam 
gyvenimui.
pensininkas 
dylojo jam 
Dabar 85%
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Žuvų natiurmortas” (tapyba)Eaouard Manet. 1

Švyturio Jūrų Šautų “Pilėnų”; 
stovykloje paminklo šventinimo 
apeigose ir prisidėti prie de- 

ir 19 
Hart

DLOC valdybos posėdis įvy-i 
ko birželio 3 d. šv. Antano pa
rapijos patalpose. Dalyvavo se
kantieji v-bos nariai: pirm. adv. 
Raimondas Saki s, vicepirm. dr. 
Algis Baranauskas, vicepirm. dr. 
Saulius šimctliūnas, vicepirm. 
Bernardas Brizgys, sekretorius 
teis. Stasys Šimoliūnas, prot. se- 
kret. Romas Macionis, iždo se- 
kret. Petras Bliūdžius, kultūr. 
re kalams muzikas Stasys Sližys, 
vėliavų "paradui vadavas Bro
nius Valiukėnas, informacijai 
Antanas Bukauskas; nariai: Eu
genija Bulotienė, Gražina Vaš- 
kelytė ir. svečias Stefanija Kau- 
nelienė.

Posėdį pradėjo pirm. R. Sakis 
ir patiekė darbotvarkę, kuri bu
vo priimta su maža pataisa. Pra 
eito posėdžio protokolą perskai
tė R. Macionis; kasos stovio pra
nešimą padarė P. Bliūdžius pa
žymėdamas, kad kasoje dabar
tiniu metu randasi apie 1.200 
dol.

Pir. savo pranešime priminė, 
kad pagal praeito posėdžio nu
tarimą parašė laišką US Prezi
dentui R. Reagan, dėl atšauki
mo uždraudimo buv. preziden
to J. Carterio neperduoti Sovie
tams grūdų^ bet atsakymo dar 
negavo; dalyvavo Amerikos Lie 
tuvių’ Tautinės S-gos Seime ir 
tarę-svęikinimo žodį;, pasitarė j 
|u ALTo atstovu rūpimais DL- 
£)C reikalais.
# Pabaltiečiu Komiteto vardu v 
pranešimą padarė B. Brizgys. 
Birželio didžiųjų trėmimų 40 
jnetų. paminėti pasiruošimai ei- 
pa prie galo. Iš lietuvių pusės 
buvo prašoma daryti miesto 
centre demonstracijas, bet estai 
ir latviai nesiima tų demonstra
cijų pravesti, šiais metais pirmi
ninkauja Estai.
- Pavergtų tautų koipitete ats
tovas A. Barauskas pranešė, kad 
k>asirūošimai -festivaliui .-liepos 
17-18 ir T9 dienomis eina- tvar
kingai. Lietuviai, be savo mais
to ir kultūros namelių, dalyvaus 
taip pat ir meninėje programoje 
su tautiniais šokiais -“Audinys, 
Vadovė Rusnė Baltrušaitytė.
» Diskusijos dėl pranešimo
> Buvo iškeltas jautrus klausi
mas, kad būtų dengiamos visos 
išlaidos iš surinktų aukų Vasa
rio 16-sios minėjimo proga, bet 
daugumas iškeltam klausimui 
nepritarė. Įvairioms išlaidoms 
valdyba turėtų surasti kitų šal
tinių. Buvo paliesti ir sekančių 
metų Vasario 16-sios reikalai, 
kaip tai: pagrindiniai kalbėto
jai, meninė dalis ir Lituanistinių 
.mokyklų premijų skyrimas.

Nutarta dalyvauti liepos 5 d.

monstracTų liepos 17, 18 
dienomis vidurmiestyje, 
Plaza.

DLOC valdyba nuomos 
skyrių, kur bus demonstruoja
ma l.etaviško skonio maistas; 
taip pat išsinuomota viena pa
talpa Kultūros klubui, kuriame 
demonstruos meno kūrinius.

Užsibrėžtiems dideliems dar
bams įvykdyti reikalinga talka. 
Tie, kurie bus paprašyti, malo
nėkite natalkininkauti.

DLOC valdyba maloniai pra
šo paruošto maisto arba pinigi
nės aukos. Festivalyje sukaup
tos lėšos bus naudojamos Vasa-Į 
rio 16-osios šventės minėjimo] 
išlaidoms padengti-

Posėdis užsibaigė geroje nuo 
taikoje.

Kol byla nepasibaigusi ir spren
dimas nepaskelbtas, tai pač’os 
bylos eigos neliesime, bet šitas 
klausimas buvo svarstomas klu
bo susirinkime. -Į

Pasirodo, kad veikia garbės 
teismas. Klausimą svarstė gar
bės teismo nariai A. Regis ir jė
zuitas Borevicius. Yra dar vie
nas teismo narys, bet jis pasku
tiniame susirinkime nė vieno žo
džio’ netarė. A. Marma buvo pay 
kviestas paaiškinti garbės teis
mui savo nuomonę apie Gintąjį 
Kraštą, bet apie priesaikos nesi
laikymą nė vienu žodžiu teisėjai 
jo nepaklausė. Regis su jėzuitų 
Borevičium bandė patirti Mar- 
mos nuomonę apie Gimtąjį 
Kraštą, bet Marmai atrodė, ‘kad 
šitas klausimas neturėjo būti 
svarstomas. Jis buvo nubaustas 
dėl priesaikos nesilaikymo, bet 
apie tai visai nieko nepaklausė.

Tuo reikalu klubo nariai pa-

Praeitą penktadienį Lietuvio 
Sodyboje įvyko Spaudos klubo 
narių mėnesinis, susirinkimas. 
Trumpą pranešimą padarė klu
bo pirmininkas Antanas Pleškys, 
klubą atstovavęs keliose konfe
rencijose, Washingtone buvęs ir 
redaktorių konferencijoje daly
vavęs Martynas Gudelis, sekre
torė Antanina Repšieehė ir kiti. 
Bet reikalai taip nukrypo, kad 
ypatingas dėmešys buvo nu
kreiptas prie klubo nario ir 

, veiklaus šaulio Antano'Marmos.
Klubo nariai žino, kad Anta

nas Marma parašė straipsnelį 
apie vieną moteriškę, kuri pasi
naudojusi vilniečių lengvatomis, 
buvo nuvažiavusi į rusų paverg
tą Lietuvą ir sovietinėje spau
doje pripasakojusi įvairių nesą
monių. Reikalą svarstė kuopos 

■valdyba ir Marmą nubaudė už 
šaulio priesaikos nesilaikymą. 
Marma, negavęs tikslaus paaiš- 
kinimo, kreipėsi į garbės teismą., reiškė įvairių nuomonių.. Vieni 

tvirtina, kad jis bus išteisintas. 
Jeigu teismo nariai neklausinėja 
apie svarbiausią kaltinimą, tai 
rengiasi jį išteisinti. Kiti sako, 
kad teisėjai jam primes, kitą kal- 
‘tinimą ir Marmu ‘vis -tiek nu
baus. Marma yra pakankamai 
susipažinęs su šaulių statutu. 
Jeigu'jam bus primesti kiti kal
tinimai, 'tai jisuskųsis aukščiau
siam Šaulių Sąjungos teismui, 
jis yra įsitikinęs, kad jis šaulių 
S-gos-statutui nenusižėngė ir ne
padarė jokio žingsnio, kuriuo tu
rėtų kas nors jį pažeminti.,'

Dabar viso šio reikalo Marma 
viešumon nekelia. 'Visų bylos ei
gos smulkmenų jis neskelbė. 
Nesirengia to daryti, kol byla ne
pasibaigs Aukščiausiame Šaulių 
garbės teisme. Regiui ir Borevi- 
čiui jis pasiuntė daug pateisina
mos medžiagos. Marma turi vi
sų pasiųstų dokumentų nuo
rašus.

Antano Pleškio paruošta bro
šiūra jau baigiama spausdinti. 
Manoma, kad ji kainuos vieną 
dolerį. Ji bus išsiuntinėta visų 
lietuviškų organizacijų vadovy
bėms. Klubo narys

l 
i

nesius Maskvoje. Tais pačiais1 Šitą klausimą1 iškėlė kitas šau- 
metais, taip pat“ Rusijoje treni- lys, priklausąs Spaudcfe klubui.

< - . • v Į

j JUOZAS ŽEMAITIS

PASAULINIS TERORIZMAS PRA- ruoti teroristą! buvo pasiruošę į 
DEDA ISIPILIETINTI ’1! f ' ' '

JO SPONSERIS — SOV. SĄJUNGA IR JOĄ. GIZELIAI? .

kiausia palestiniečių terofristų! 
asmenybė, tai buvęs pediatristak 
dr. George Habash, kųtis visą, 
laiką tarpininkauja tarp Qadba-. 
fi ir Maskvos. ■■

Nemažas -skaičius palestifiiė- 
čių, kartu su daugybe iš viso 
pasaulio pririnktų padaužų, yra- 
žudynėms ir kitokiems veiks
mams ištreniruoti įvairiose Ru
sioj s terorizmo mokyklose, ku
rios randasi Simferopolio, Taš
kento ir Odesos miestuose. Va
karų žvalgybos agentai yra išaiš
kinę, kad tokios pat rūšies mo
kyklos veikia Čekoslovakijoje, 
Bulgarijoje, Vengrijoje ir Rytų 
Vokietijoje, kuriose kasmet yra 
paruošiama apie 1,000 gerai iš
treniruotų teroristų. Jų daugu
mą sudaro arabai, visokių gen
čių afrikiečiai ir Lotynų bei Vi
durio Amerikos jaunuoliai, šių 
mokyklų išlaikymas kasmet kaš
tuoja virš 100 milijonų dolerių.

Dalis palestiniečių teroristų, 
kurie priklauso Palestine Liber
ation Organiaztion Fatah gru
pei, 1980 metais užpuolė Izrae- 

,__  _ - ■ lio naujakurius ir šešis jų išžu-
va Į Izraelio saugumo rankas, ] dė rusiškais kulkosvaidžiais, 
ten bevykdydami t e r o rizmo Kaip vartoti rusiškus ginklus, 
veiksmus. šiuęLlaiku pati rys- jie buvo apmokyti net šešis mė

švento Antano parapija i 
gražinasi ir plečiasi

šv. Antano parapijos komite-Į 
tas nutarė salę praplėsti. Mo
kyklai užsidarius, iš klasių pa
darė kavinę ir paruošė mažesni 
kambarį. Toks patvarkymas ne
patenkino visų parapijiečių. Po j 
pamaldų parapijiečiai kavinėje] 
nesutapdavo, o atskiras kamba-1 
rys likdavo tuščias; kai kuriems 
nelikdavo vietos atsisėsti ir bū
davo nepasitenkinimų. Parapi
jiečiams iškilus gerai minčiai — 
sujungti abidvi patalpas į vieną, 
talkininkaujant patiems parapi
jiečiams, buvo išimta nereika
linga siena. Dabar parapijiečiais - . -v -
lengvai sutelpa, prie kavutės la- kkslin Per SI° rankas Per‘ 
bai patenkinti ir nejaučia jokio! e'na ’^‘jonai dolerių, gauti uz 
ankštumo. ' | eksportuojamus žemės skystuo-

.............. įsius degalus, kuriais yra gana 
J turtinga visa Libija.

Labar pagarsėjusi ir turinti 
gana stiprios įtakos visuose ara
buose PLO grupė FATAH, nors

(Tęsinys)

Dabar pažiūrėkim kaip Brež
nevo gizelis .— Libijos diklato- 

j rius pulk. Muammar Qadhafi 
tarnauja teroristams, šiam rei
kalui jis turi nemažą šįabą, ku
ris paskirsto iš Kremliaus gau
tus terorizmui plėsti pinigus. Jo 
žinioje yra taug teroristinių gru
pių, kurios aktyviai veikia ne ;tik 

s Afrikoje, bet ir Europoje, Azi- 
įljoje ir Lotynų Amerikoje. Tam

SLA gegužinė “Pilėnuose”

• Gegužinė įvyko birželio 7 d. 
.saulių stovykloje “Pilėnai”, ne
toli Manchesterio. Diena pasi-
taikė saulėta ir šilta. Atsilankė P° visa Pasailį> skelbiasi, kad
gražus būrys narių ir svečių. 
Malonu buvo su Susivienijimo 
nariais pabendrauti ir pasivai
šinti. Šeimininkės buvo paruo-

veikianti tik -politinėje arenoje, 
bef tikrumoje tos grupės vadas 
Yassir Arafat yra pats didžiau
sias Maskvos agentas aprūpinant 

visokiosšusios skanių užkandžių. Buvo; Patinos partizanus
'rūšies rusiškais ginklais. Tokį 
teigimą pilnai patvirtina tie pa
lestiniečiai teroristai, kurie įkilū-

ir kitų paįvairinimų — dovanų 
stalas ir gera muzika. Galima 
buvo ir linksmai pasišokti.

Broliai, Susivienijimo valdy
bos nariai,'svečius pagirdė gai
vinančiais šaltais gėrimais. Ge
gužinė visais atžvilgiais pavyko.

Ant. Sukauskas

I
pagrobti Darujoje ■traukiniu Terorizmas Europoje
žiuojančius žydusj bet sumoks- . ' i * ; ;
las buvo išalkintas ir pasikė- Kalbant apie ‘Europoje vyks-' 
sintojai suareštuoti. tanti terorizmą, negalima pra-

Ųžbaigiaht kalbėti apie Vidu- eiti pro' šalį nepaminint taip va
rio’ Rytų teroristus, negalima dinamos neonacių organizacijos, 
nepaminėti garsaus teroristo, kuri pasireiškia taip pat žiauriu 
kuris tiesiog pavirtęs jau legen- 
dariniu'..—-’-tai turtingos šeimos 
venecuelietisA įgavęs tarptautini 
vardą “Carlos”. Šiandieną jis 
gyvena Tripolyje, visapusiškai 
Libijos diktatoriaus globojamas.

Tenka Tnanyti, kad daug kam 
dar neišnyko iš atminties 1972 
metais Muencheno olimpiadoje 
įvykusios žudynės, kada buvo.

terorizmu. Naciškasis teroriz
mas plačiausiai apima Vakarų 
Vokietiją. Praeitais rrietais, iš
sprogdinus Bolognos geležinke
lių stotį, žuvo net 85 asmenys. 
Per du paskutinius metus buvo 
nužudyti 98 žmonės.

Daugiau kaip 10 ultra dešinio
sios, taip vadinamos neofašisti- 
nės teroristų grupės, pasklidu- 

nužudyta 11 Izraelio sportinin- s’os P° Italiją ir Prancūziją, 
kų. Sakoma, kad visą to užpuo-. visos grupės artimai bend- 

■ radarbiauja su vokiečių Wehr- 
I sport grupėmis, kurių priskaito-

,:mo planą paruošė Carlos.

1975 metais gruodžio mėnesį ma neį^ 75_ifiOS-
Austrijos sostinėje Vienoje vy-> Dešinieji teroristai materialinę 
ko naftos eksporterių OPEC de-, paramą taip pat gauna iš Libi- 
legatų suvažiavimas. Gruodžio. jos. pu mėnesiu prieš išsprog- 
21 d. į posėdį įsiveržė grupė pa- <jįnant Bolognos traukinį, kur 
lestiniečių teroristų ir pagrobė. žuvo 85 žmonės, šių dešiniųjų 
(kidnapino) apie 60 posėdžių ša-., grupių vyriausioji galva Karl- 
lėje buvusių žmonių. Pagrobimo . fjeinz Hoffmann lankėsi Beiru- 
metu buvo nušauti du žmonės; i te> pL0 vyriausids vadovybės 
pagrobtųjų taipe buvo 11 OPEC - centre. Ten jis buvo aprūpintas 
delegatų. Sekančią dieną teroris-Į nemažomis piniginėmis sumo_ 
tams buvozleista išskristi į Al-’ • - 
žyrą, pasiimant kartu ir 11 
OPEC delegatų. Yra davinių, 
kad ir šio teroro vadovas buvo 
virš minėtas Carlos.

mis ir naujausiomis terorizmo 
instrukcijomis. Be to, jam buvo 
prižadėta priimti Lebano teroris-. 
tų stovyklosna didesnį jo gru
pių žmonių skaičių.

(Bus daugiau)

NETIESIOGINIAI MOKESČIAI
Profesorius f Duokite man ne

tiesioginio lųpkęsčioi-Įpąyyzdį.
Studentas: šunų mokestis, pcf- 

ne profesoriau! ■
■ Profesorius: Kaip tai supras

ti?
’ Studentas: ŠUO pats mokes- 

I čių -nemoka.

KADA REIKIA VERKTI

■■■■■■

—Mamyte, aš labai užsigavau.
—Ar verkei?
—Ne, nes nieko arti nebuvo.

Kaina $8. Persiuntimas $1.
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imiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMi 3 — Naujienos, Chicago, 8, Hl. Tuesday, June 16, 1981

| SIUNTINIAI Į LIETUVA
Ž MARMA NOREIKIENĖ

2608 West 69th St, Chicago, Hl. 60629 Tel. 925-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ
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r SIUNTINIAI Į LIETUVA
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St, Chicago, Ill. 60629 ♦ Tel. 925-2737

JA Y DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st SU, Chicago, HL

i MCTESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI ♦ FANNIE KAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nno

® Lll'KKATŪRA* ■ lietuvių literatūros,' meno 'ir mokslo 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V« 

• Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir 
į M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ šVENTSS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimii 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 82.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausa* 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už $2.

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitetvardžių pavadinimai ir jų vertiniai Į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina 16.

• KĄ LAUMES LEM£, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik 83.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesuprai- 
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik n« 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 86.

• SATYRINES NOVELAS, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 p*L knygoje yra 40 sąmojingų novelių.'. Kaina |2.

Knygos gaunamos Naujienose, 1730 So. HaJsted St., Chicago, 
IE 60608. Užsakant paitu, pridėt! 3oUr| persiuntimo UiMnmi,
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Amerikos pasaulinei politikai aiškėjant
Praėjo veik penki‘mėnesiai nuo Reagano administ

racijos inauguracijos, bet iki šiol prezidentas nėra sufor
mulavęs ir paskelbęs Amerikos pasaulinės politikos. Pre-, 
zidento Reagano ir Valstybės sekretoriaus A. Haigo pir
miniai pareiškimai pasaulinės politikos klausimais dau
gumoje lietė Sovietų Sąjungos grėsmę likusiam pasauliui, 
jos veržimąsi Įsitvirtinti Vidurinėje Amerikoje bei jos 
varomą planingą teroristinę akciją, tikslu iš vidaus pa
kirsti silpnas valstybes ir paruošti dirvą prosovietiniams 
režimams.

Tokie pareiškimai, nors buvo plačiai aptariami spau
doje. dar nesudarė pagrindo naujai Amerikos pasaulinei 
politikai, nes reikėjo pirmą ją suderinti su savo sąjungi
ninkais ir bendrai su likusiuoju pasauliu. Sekretorius A. 
Haig iš pat pirmųjų ‘žingsnių nerado pritarimo savo nu
matytai politikai. Vakarų Europa, nors parėmė kietesnį
nusistatymą prieš didėjantį Sovietų apsiginklavimą, bet
esminiai nesutiko atsižadėti detentės ir pereiti Į konfron
taciją su Sovietais, nebent Įvyktų Sovietų invazija Len
kijon.

Didžiausios nesėkmės sekretorius Haig sulaukė Ara
bų pasaulyje, kuris iš viso atsisakė nuo siūlomos politikos, 
nežiūrint, kad Sovietai, užgrobę Afganistaną, sudaro di
delę grėsmę Artimiesiems Rytams. Didelei Haigo nuosta
bai, jau po jo atsilankymo Jordane, karalius Hussein pa
skubėjo Į Maskvą ieškoti draugystės, o tuo pačiu laiku 
Saudi Arabija vedė slaptas derybas su Sovietais. Irane ir 
Libane išsiplėtė naujos vidujinės kovos, kurios gali su
kelti platesnius karus, kas gali pastūmėti pasaulį į pavo
jingą krizę. Vienu žodžiu, šioje pasaulio dalyje sekreto
riaus Haig politika nerado pritarimo.

Pačioje pradžioje sekretorius Haig Salvadorą buvo 
parinkęs kaip kovos lauką prieš Sovietų veržimąsi Vi
durio ir Pietų Ameriką, bet vėl tokiam planui pasiprie
šino Maksika, Venezuela, Panama, ir tam nepritarė netgi 
Katalikų Bažnyčia. Sekusios diplomatinės nesėkmės ir 
kitose pasaulio dalyse, privertė prez. Reaganą susilaikyti 
nuo Amerikos pasaulinės politikos paskelbimo, o sekre
torių Haigą — ieškoti kitų sprendimų.

Šiame pasaulinių įvykių fone ir sekretoriaus Haig ( 
diplomatinių nesėkmių pasėkoje, tenka aiškinti įvykusios 
Washingtone redaktorių konferencijos uždavinį, kurioje 
lietuviškai spaudai atstovavo vienintelis redaktorius Mar
tynas Gudelis.

Šioje konferencijoje sekretorius Haig jau prabilo 
visai kitu tonu. Įvade pareiškęs, kad jam atsisėdus Į Vals
tybės sekretoriaus postą, visai kitoje šviesoje atsivėrė 
pasaulinės problemos, kurių negalima suvesti vien Į JAV 
ir Sovietų Sąjungos santykių plotmę. Yra daug pasau
lyje problemų, kurios iškyla visai nepriklausomai nuo 
Sovietų-Amerikos santykių, nors jos tiesiogiai ar ne
tiesiogiai veikia į tų santykių susidarymą.

Išvadoje sekretorius Haig pareiškęs, kad Amerikos 
pasaulinėje politikoje nėra kito pasirinkimo, kaip siekti 
išvengti atominio karo, kuris sunaikintų abiejas kariau 
jančias puses. Tokiai politikai pritaria'’ veik visas lakusis 
pasaulis. Ta politika teks vadovautis ateityje. Toliau 
sekr. Haig pareiškė, kad siekiant šio tikslo, teks vesti 
derybas su Sovietais, artimai bendradarbiaujant su są
jungininkais, daryti kompromisus, sudarinėti sutartis ir
jų laikytis.

Reiškia, visa pirminė karinga retorika tapo nustum
ta į šalį ir atsisakyta nuo antikomunistinės ideologijos, 
nes sudarant jėgų pusiausvyrą pasaulyje, teks remtis 
Raudonąja Kinija ir atskilusiomis iš Sovietų hegemoni
jos komunistinėmis valstybėmis bei priešsovietiniai nusi- 
stačiusiomis komunistų partijomis ar kairiųjų sąjūdžiais

Tokią naujieną pervežė M. Gudelis iš Washingtono, 
kuri mūsų veiksniams bus didelė staigmena, pradžioj gal 
neįtikėtina, galinti sukelti įprastinius isteriškus išpuo
lius. Lietuvių išeivija, nusivylusi J. Carterio vedama po
litika, buvo sudėjusi, daug vilčių Į naujai išrinktą res
publikonų administraciją, kuri iš pat pirmųjų dienų pra
bilo kietu antisovietiniu ir antikomunistiniu tonu. Tas
sukėlė daug vilčių ir galimybių Lietuvos laisvinimo by
loje. Dabar, po šio sekretoriaus Haigo pranešimo, teks 
mūsų veiksniams išsiblaivyti ir sugrįžti i senas laisvi
nimo pozicijas, nes, kaip realybė Įrodė, netgi galinga 
Amerika neįstengė pakeisti pasaulinės politikos, bet turi 
sugrįžti prie ankstyvesnių išbandytų diplomatinių ir poli
tinių ėjimų.

Tam tikri pakeitimai politikoje yra lauktini, nes Rea
gano administracija atsisakys nuo Zbigniew Brzezinskic 
tipo intrigų, laikysis daug nuoseklesnio ii- tvirtesnio nusi
statymo savo siekimuose, neatsisakys nuo Pabaltijo tautų 
aneksijos nepripažinimo, bet vengs konfrontacijos su So
vietų Sąjunga ir atsisakys nuo antikomunistinės politikos.

Taip, suglaustai, labai bendrais bruožais, atrodytų 
pervežta žinia visai lietuviškai išeivijai. Ar tai įvyko są
moningai, ar atsitiktinai, kad Naujenoms tapo pavesta 
šia misija? Tai lieka mįslė, nes Naujienos per rinkimus 
indorsavo Į prezidentus Jimmy Carteri, o Draugas, kaip 
ir dauguma lietuviškos spaudos — Ronald Reaganą.

Dabar, po įvairių diplomatinių ir politinių nesėkmių, 
Reagano administracijai tenka sugrįžti Į demokratų iš
bandytus pasaulinės politikos kelius, kurie rėmėsi arti
mu bendradarbiavimu su Vakarų demokratijomis ir žmo
gaus teisių ir laisvių gynimu.

Nebuvo tai lengvas uždavinys, žinant sunkią Nau
jienų finansinę ir darbo padėtį, bet jos savo misiją at
liko, pranešdamos visai lietuviškai išeivijai ir veiksniams 
apie naują posūki Amerikos politikoje. V. K.

M. Šileikis Čikagos Akvariumas (akvarelė)

KANADOS NAUJIENOS
DĖMESIO VERTAS TORONTO VL. PCTVIO ŠAULIŲ 

KUOPOS INFORMACINIS SUSIRINKIMAS

S. m. gegužės nlčn. 24 d. įvy
ko VI. Pūtvio Šiaulių kuopos 
informacinis susirinkimas To
ronto Lietuviu Namuose, Mar
tos salėje. Gavęs pranešimą 
apie įvykstantį informacinį 
šaulių kuopos susirinkimų, at
kreipiau dėmesį į darbotvarkę, 
kad be šauliu veikla liečiančių 
reikalų, bus paskaita — "Šių 
dienų mokykla pavergtoje Te

gini pareiškė, kad nuo pat jau
nystės, pradedant pirmus moks
lo metus, priklausė komjau
nuolių organizacijai. Abu bu
vo aktyvūs komjaunuoliai ir 
pionierių stovyklų kadro atsa
kingais pareigūnais-vadovais. 
Pagal p.p, Geringių praneši
mų: mokyklos, universitetai, 
visos veikiančios organizacijos 
yra komunistų priežiūroje. Bet

davo be atlyginimo, bet to "ro
jaus’’ vis nesulaukė. Dabar 
komjaunuoliai, baigę aukštuo
sius mokslus, nebėra tokie pa
slaugūs ir kai kurie pradeda 
iš komjaunuolių organizacijos 
vadovų pareikšti savas mintis 
priešingas komunistų partijai. 
Ponas Geringis išsireiškė, kad 
pats buvęs aktyvus komjau
nuolis ir buvęs pasiekęs aukš
tų vieta komjaunuolių organi
zacijoje. Ponas Geringis nusi
skundė, kad apie Lietuvos pra
eitį slinku buvę ką nors tikro 
sužinoti. Komunistų propagan-

vynėje”. Paskaitų skaitys nese? 
nai atvykęs iš Lietuvos paskai
tininkas. Nežiūrint 100 km. ke
lio, nutariau vykti į Torontą ir 
išklausyti paskaitininko prane
šimą "šių dienų mokykla pa
vergtoj e T ė vy n ė j e’’. Kada ngi 
paskaitininko pavardės nebuvo 
pranešime, o susirinkimas bu
vo viešas ir be šaunių kuopos 
valdybos pranešimo raštu, bu
vo panaši informacinė kores
pondencija apie šaulių susi
rinkimą ir spaudoje, tai ma
nau, kad paskaitininkas, tikru
moje paskaitininkai (nes kal
bėjo du) nevengia, kad ir jų 
pavardės bus paminėtos, ir 
trumpai apibūdinta šio dien
raščio skaitytojams kalbctotų 
pareikštos mintys apie šių die
nų mokyklą pavergtoje Tėvy
nėje.

Paskaitininkai p.p. GERIN
GAI kalbėjo iš asmeniškai per
gyvento komunistinės santvar
kos nuo pradžios mokyklos iki 
aukštojo mokslo pabaigos. Po
nas Geringis išsitarė esąs bai
gęs universitetą, bet neteko su
žinoti, kokia profesijų studija
vo.

Paskaitininkai p.p. Gerih-

kokios organizacijos veikla tu
ri paklusti komunistinei dik
tatūrai, o ta programa taiį> pa
ruošta, kad visi turi dirbti ir 
skiepyti jaunimui tik dėka So
vietų Sąjungos ir dievinamo 
Lenino nuvertė buožių išnau
dotojų santvarką ir įvedė dar
bo žmonių valdžią ir 1.1. Pagal 
p. Geringio, komjaunuoliai iki 
14 m. yra šviečiami, kitaip ta
riant, jaunimui smegenys plau
nami, kad viskas yra gera, ką 
Leninas įvedė ir dabar komu
nistų partija nurodo ir įsako, 
ką daryti ir ko nedaryti. Kom
jaunuoliai, sulaukę 14 metų, 
yra egzaminuojami ir jiems 
statomi pažymiai. Po tokio 
Skryningo” gerais pažymiais 
išlaikiusius egzaminus skiria į 
vadovaujančias vietas, o silp
nesnieji yra prievartaujami ir 
gauna griežtus įspėjimus už 
atsilikimų Lenino “mokslo’’ 
reikšmės sąvokoj ir Lt.

Pa^al p. Geringio, pirmą 
dvidešimtmetį Sovietams oku
pavus Lietuvą, komjaunimas 
buvo aktyvus ir talkino komu
nistų partijai tikėdami greičiau 
sukurti komunistų rojų. Daug 
valandų komjaunuoliai dirb-

da pajungta apie buvusią 
“buožiu” valdoma Lietuva, ir 
viskas iš blogosios pusės, visos 
pagyros spaudoje tik apie. So
netų Sąjungą ir ddbar esąs 
“rojus” Sovietų globoje esan
čioms respublikoms.

Pagaaiau, ponas Geringis, 
baigęs universitetą ir būdamas 
vadovaujantis - asmuo komjau
nuolių organizacijos, išdrįso, 
padaryti pastabą apie komu
nistų partijos duotas instrukci
jas, kas jo, p. Geringio buvo 
jaučiamos nerealios. Už šią pa
sipriešinimo pastabą tuojau 
buvo paliuosuotas iš kemjauni- 
mo vadovo pareigų ir iš darbo. 
Pas komunistus yra tokia žiau
ri diktatūra, jei vyras išdrįso 
kuo norg prieš komunistų dik
tatūrą išsireikšti žodį, tai ir jo 
žmoną baudžia ir„ją atleidžia 
iš darbo. Jokia profesinė sąjun
ga Sov. Sąjungoej darbininko 
neužstoja, nes jos yra kontro
liuojamos komunistų partijos, 
tikslu, kad darbininkas būtu 
paverstas vergu.

Ponas Geringis, turėdamas 
žmogiškas mintis išdrįso pasi
priešinti žiauriam diktatoriui

(Nukelta į penatą puslapi.

STEPONAS KAIRYS

LIETUVIU TAUTINIO ATGIMIMO
SĄJŪDIS v

(Tęsinys)

Tikrumoj “Varpas” ir tokio idealo nežadina. ' 
Ir po penkerių veiklos metų jam rūpi lietuvystės 
reikale tik dienos uždaviniai, — gaivinti “lietu
viškus jausmus” savoj aplinkoj, lietuviškame kai
me ir net tarp lietuvių inteligentų. “Varpo” ma
nymu, geriausia priemonė “lietuvystei” žadinti 
— lietuviškas raštas spausdinamas lietuviškomis 
raidėmis. Daryti, kas galima, kad lietuviškoji 
spauda būtų legalizuota, yra varpininkų rūpestis. 
“Varpas” nepraleidžia neatsakęs nė vieno rusų 
laikraščių ar valdžios pareigūnų puolimo, sieku
sio lietuviams rusinti. “Varpas”reikalauja iš kiek
vieno inteligento, kad viešai kalbėtų lietuviškai, 
ir kalbina mūsų bajorus, kad jie grąžintų lietuvių 
kalbą į savo šeimų gyvenimą, apdairiai neliesda
mi socialinių bajorijos privilegijų. Su tokiu pat 
paskatinimu “Varpas” kreipiasi ir į ūkininkus, 
vietoj prasitardamas, kad ūkininkų gerovė dėl to 
jam rūpinti, nes tai palengvintų “lietuvystės” is- 
'aikymą. "

Kovoje už “lietuvystę’ inteligentui “Varpas” 
kiria aug ':»usią vaidmenį; nesunku iš jo supras- 

’i, kad, jei ntins inteligentų, žus pati lietuvystė. 
Dėl to piktų žod ių baudžiami tie jų, kurie veda 
.-vetimtautes, bėg i gardesnės duonos Rusijon, pa

miršta savo kalbą ir nugrimsta vien į savo reika
lus. Pasigenda tikrų inteligentų. “Tuom tarpu Lie
tuvoj tėra tik krūmas tautos — prasti žmonės, o 
žiedų ant to krūmo-inteligentiškos draugijos dar 
nėra.” Buvo varpininkams būdinga, kad jie ne
prisiminė ir neįvertino, ką tas tautos krūmas, mū
sų liaudis, savo kūryba dainose, pasakose, dainų 
melodijose, papročiuose lietuvio būdui formuoti 

1 jau buvo padaręs ir sugebėjęs išlaikyti iš visų pu
sių ir šimtmečius svetimomis įtakomis plaunamą 
lietuviškumą.

Taip pat buvo būdinga, kaa “Varpas” neparo
dė didesnės drąsos ir lietuviškos mokyklos reika
lu. Kalbėdamas apie “lietuviškas mokslinj’čias” 
(“Varpas” 1890 m., Nr.8), jis bejėgiškai prisipa
žįsta, kad kurti tokių Rusijoj esą negalima, ir siū
lo jas kurti mūsų emigrantams Amerikoj, o na
mie teskatina palaikyti slaptas kaimo mokyklė
les. Per visą tą laikotarpį “Varpe” nebuvo pami
nėta, kad “lietuvystei” žadinti ir jai stiprinti būtų 
naudinga organizuoti tarp ūkininkų lietuviškų 

I raštų platinimo kuopeles; apie tai bene pirmą kar
tą buvo pasakyta 1902 metų gale, paskelbiant 
Lietuvių Demokratų partijos programos projektą. 
Kad ir veiklieji varpininkai buvo lietuviško kaimo 
vaikai, kaimui skyrę visas savo simpatijas, betgi 
nesunku pastebėti, kad tas “krūmo žiedas” rodo 
tendencijų išsiskirti lietuviškoj bendruomenėj į 
atskirą socialinę grupę su pretenzija jai vadovau
ti. Dėl to gal ir pagrįstai J. Šliūpo “Apšvieta”. kal
bėdama amerikietišku stiliumi, taip adresuojasi

į “Varpą”: “Viršdebesi, poniškai inteligentiška
sis ‘Varpe’!”

j Gal ne tiek “Varpa©” buvo bartmas už poniš- 
■ kurną kad ir tautinę sąmonę žadinant, kiek už tai, 
j kad jis ir čia buvo be užsimojimo. Jo lietuviškoji 
j veikla buvo gynimosi veikla ir prieš išorinius 
priešus, ir prieš savosios visuomenės merdėjimą. 
Toliau dienos uždavinių “Varpas” nėjo ir šiame 
reikale, nesubrendino kiek ilgesniam laikui ski- 

( riamos tautinio kultūriilio darbo programos. Tam, 
! atrodo, stigo ir jėgų ir ryžto, ir pasiruošimo. Mo
kyklų klausimas buvo Įrašytas Į Demokratų par
tijos programos projektą tik 1901 metais. Veiklos 

, sąlygų sunkumas, kaip vėliau matysime, neskati- 
įno varpininkų pozityviai kelti gretimo klausimo 
I— politinės padėties pakeitimo. Sunku juos už tai 
pakaltinti: visas tuometinis Lietuvos gyvenimas 
buvo persiformavimo stadijoje; formavosi ir pa
tys varpininkai, Nešaudami Į padanges ir gyven
dami dienos vargų sūkuryje. Darė ką galėdami: 
lietuvystę dėjo savo veiklos pagrindu, santykiau
dami su bajorija, kunigais, svetimšaliais, vis pri
mindami ir caro valdžiai; lietuvystę žadino, at
kurdami savos istorijos praeitį; dėl lietuvystės rū
pinosi lietuviškojo kaimo būkle. Tiek jiems teuž- 
teko jėgų ir sugebėjimo.

“VARPAS” IR LIETUVOS VISUOMENĖ %
Savojo laiko Lietuvos visuomenę “Varpas” 

matė kaip ji buvo — susiskirsčiusi Į tris pagrindi
nius luomus: bajorų, ūkininkų ir darbininkų.

“Lietuvystės” žadinimo darbą jis skyrė lygiai vi
soms trims grupėms, jau laikraščio pirmame nu
meryje pabrėždamas:. “Talpinsime straipsnius 
tik tokius, kuriuos matysime naudingais abelnai 
reikalams Lietuvystės...” “Varpas”neišlaikė sa
vo pasižadėjimo visus vienodai traktuoti, ir ne 
jo buvo dėl to kaltė. Be to, pridėsime, kad Lietu
vos tautinės mažumos — žydai, vokiečiai, grynie
ji lenkai ir rusai — buvo jam svetimas ir apskri
tai nepageidautinas gaivalas.

Mažiausiai palankumo susilaukė iš “Varpo” 
pirmoji minėtųjų grupių — bajorai. Patys buvo 

įkalti: ilgame istorijos kelyje atsiskyrė nuo tau
tos, pakeitė kalbą ir išsižadėjo savosios; didžioji 
bajorų dalis, kai prasidėjo lietuvių tautinis sąjū
dis,atsistojo prieš tą sąjūdį. Jau 1839 metų “Var
po” 11 numeryje, straipsnyje “Kas labiausei mus 
trugdo”, be ko kito, rašoma: “Tiesa, tarp kaimy
nų ikisziolaik neturėjome szirdingu ir suvis tei
singų draugų. Daugelis Lenkų, ypJč gyvenantieji 
Lietuvoj ne nori ar ne moka suprasti tautiškos 
Lietuvių skirtybės, rodo netolerancijos del musų 
kalbos, o tankiai griebiasi už juokingų ir suvis ne
teisingų denunciacijų ir apskundimų, arba vėl isz- 
juokime lietuviškos skirtybės.” “Varpo” 1891 me
tų Nr. 7, straipsnyje “Sulenkėję lietuviai” auto
rius suskirsto sulenkėjusius Į tris rūšis ir pik
čiausiai puola savus, sulenkėjusius lietuvius.

(Bus daugiau)
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MONA LISA
ANDRIUS MIRONAS

DR. PAUL V. DARGUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ce^nvunlty kilni Lw 
Medldiiet dlrtktoHuj

19M S. Minbia R< Westdmter, IL 
VALANDOS: 3—S darbo dienom^ ir

ŠVENTO RASTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietais 
viršeliais įrištą knygą apie šventąjį Raštą. Pirmi atėjusieji 
į Naujienas galės gauti: 1) “Amžių planą’’, 374 psl., vardų 
rodyklės, arba 2) “Kasdieninė dangiškoji mana”, 200 psL, 
kasdieniniai pamokymai, arba 3) “Laikas prisiartino ’, .i 
puslapių. ,

Knygas veltui gaus pirmi atėjusieji. Kas norės daugiau 
šios rūšies knygų, tai prašoma kreiptis į:

ŠVENTO RAŠTO IYRINeIU.Ai 
5421 So. Mozart Avenue, 
Chicago, IL 60632

TEL. 233*5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

Kluso pusmeti’ 
įvyks ;reč a-

I Vai. p p et 
.'•jicics Svl.je -ėJu Su. Ta -
.nan Aca. -\a ia p ašomi alsaankyt , 
.let yra svaro ų reikalų aptarti. Po Š.o 
>asi: .nihno klubas tai es 2 mėnesių
i.osloęas Reikalui esa t, kie pk tės 
: vaidybos nerias arba i Rožę Didžgal- 
z s, iel. 927-C360. Po sasirinkinio bus ■ 
lišės. Rožė Didžiai vis, rast.

OPTOMETRiSTAS

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71 st St. TeL 737-5149

Tikrina akis, Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Valandos: antrai 1—4 popiet, 
ketvirtai 5—7 vai. vak. 
Ofiso telefonas: 776-2880,

Rezidencijos t«l®L: 448-5545

55

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710

TeL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos is W0PA, -
1490 kiL A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma- 
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vaL popiet, šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto

Vedėja — Aldona Daukus 
Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, IL 60629

Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTfc 

Programos vedėja

Kasdien nuo pirmadienio iki peak 
tadienio 8:30 vai. vakaro.

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, Fla.; 12:30 vai. p p 
iš WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629
Telef. 778-5374

KARDOS KAUIl^CS
( Atkelta iš 4 psl.)

- sovietiniam komunizmui

išvažiuoti 
laiko slo- 
viską pa-

pa-

at-
su- 
sias

už tai buvo žiauriai nubaustas į 
ir neteko žmogiškų teisiu. Ta
pęs beteisiu vergu, pareikala
vo, kad leistų išvykti iš Tary
bų Lietuvos. Kiek ilgai užtru- 
kOj kol gavo leidimą 
— nežinau, nes dėl 
kos nebuvo galima 
tirti, nes tuojau po
tesėsi šaulių susirinkimas ii ‘ 
paskaitininkai p.p. Geringia 
išvyko iš salės.

Turimomis žiniomis, atvykt 
Į laisvą kraštą pagal Izraeliu 
kvotą. Reikia džiaugtis, kad 
okupuotoje Lietuvoje užaugęs 
jaunimas drįsta pasipriešini 
žiauriai komunistų diktatūrai,j 
o atvykę Į laisvės kraštus ne
pamiršta savo gimto krašto ir 
perduoda tikslias žinias apie 
persekiojamus lietuvius Sovie. 

į tų okupuotoje .Lietuvoje ir 
l taria budėti, nes Sovietai 

pasiruošę palaužti tautinį 
sparumą ir gresia pavojus 
komunistinti Lietuvą. į
ponų Geringių išreikštas min
tis turėtų atkreipti kiekvienas 

, lietuvis ir įsisamoninti, kad So 
] vietų visi planai sudaryti ko. 
munįstų partijos kuo greičiau 
lietuvius tautiniai dvasiai pa
laužti ir po to, kas dar yra iš j 
likę lietuviško — surusinti.

i Kam dar nėra aišku, tegu 
įsitikina ir netikėlis, kad oku
puotoje Lietuvoje viską tvarko 
komunistinė S o vi e tų S ą j u n ga. 
Kas siunčia savo vaikus i pio
nierių stovyklą,\en tuos vai
kus pasitinka Sovietų paruošti 
kad ir lietuviškai kalbą komu
nistų propagandistai, ir pro
grama yra tik tokia vykdoma 
kokią
partija Kremliuje. Lygiai yra 
tas pats ir su “Kapsuko” uni
versiteto lietuvių kalbos kur
sais. Visi universiteto lektoriai 
turi dėstyti taip ir tą. ką Krem. 
liaus viešpačiai — komunistu 
partijai nurodo.

Sarapnirkas

(Pirmąją Kanados Pensininkų klubo premiją laimė
(Tęsinys)

Atsisėdęs prie rašomojo stalo, 
Kazys bandė susikaupti kokiai 
nors kūrybiniai minčiai. Buvo 
pratęs užrašyti praėjusios die
nos pokalbių ar posakių nuotru 
pas, atskiras mintis, patikusius 
sakinius. Bet išgertas šiandien ai 
koholis jį ve kė taip, kaip Albą 
— snaudulys švinu spaudė akių 
vokus, nuovargiu leipino atsi
leidusius raumenis. Nepasiduo
damas snauduliui, Kazys atsimi
nė pareigą padėti Anelei tvar- 
ky is, todėįpakilo nuo kėdės, kai 
tuo pat metu išgirdo salione 
prislopintą Anelės klyksmą.

Dv'em šuoliais atsirado viršu
je. Snaudulys išgaravo. Sofoje 
.^amrAė Albą pasilenkusį ties

A.rele. Jis stengėsi atitraukti 
'■’einus nuo jos veido. Per dalį 
•^kvn^ės suvokęs padėtį, prit- 

’'n'nk^s pykčio. Kazys stvėrė gir-
^cK1in anvkaklę viena ranka, o r y I

kTa uz diržo. Apmaudas, kaž- 
i^utimas teikė jėgas.. Vie- 

ranka atidarė duris, paskui
'b;em išstūmė sunkų šlovio stuo 
meni ant įėjimo tiltelio. Alba 
’ro~ snėio sugriebti tiltelio at- 
•?ma. Užtrenkdamas duris, 

zys dusliu balsu šūktelėjo:
— NiCKctd gyvename man 

Nerodyk-----užmušiu!
Vis dar m dusęs nuo pykčio, 

itemnimo, jis su- 
Anelė, stebėjusi 

su draugu, apka-

car u: 
nuo fizir 

grįžo salione 
vyro operaci

isitikina c Kazeli . . .

i

i

paruošia komunistų

ILGOKA ISTORIJA

— Ką sakė tavo žmona, 
parėjai į namus.

— Neturiu ia ko tau papasa 
koti. nes visą tai papasakoti už. 
trūktų daugiau kaip dvi valan 
das.

kai

i

i
į

K

pats skaityk ir dap m
tX

TVS PARAGINK SKAITYTI j|
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS**

imti? Gal paskambinti? Ne! Jis j 
nė žodžio šiam niekšui neturi!. 
Pagaliau, turi rankraščio kopi
ją. Jei originalas žūtų, romano 
turinys dar kopijoje pasiliks.

— Po pietų šaukšto neieškok 
• .. Bijai Vilkų — neik į girią ... 
Bet juk aš vilko nebijau, tik 
noriu kaulą iš jo atimti. Ką gi jis 
su svetimu rankraščiu darytų? 
Be to, juk jis poetas. Negi pa
naudotu ką nors iš mano roma
no? ... Realybė su fantazija juk 
nedraugauja. Tik priešingų po- 
linkių žmonės, autoriai, dar gali- 
bendrauti. kam aš su Alba. Bent 
dabar praei^vie v’skas ... Kaž
kur esu skaitęs — aršiausi prie-*, 
šai kadaise yra buvę draugai ...
Atrodo, tai gryna teisybė!

Tačiau gyvenimo režisorius vi
sada taip surežisuoja: viena bėda 
ne bėda, kai dvi, trys užsėda, tai 
žmogų suėda. Ne, ne visada gi 
suėda, bet suteikia nemaža, rū
pesčių iš jų išslkapnoti.

Kelioms savaitėms po tragiko
medijos akto praslinkus, laikraš
čio atkarpose Kazys paskaitė Al
bos Šlovio apibraižą... Nustebo 
buvusio draugo debiutu beletris 

jęa_ tikoje, pdarėdamas skaityti. O 
i

ne-

— Ačiū tau.
— Kaip tai įvyko? Kodėl?
Aš pamačiau jį ant sofos snau 

5ž;antį, tai priėjau pažadinti. No
gėjau patarti eiti namo... Bet 
iis pašokęs stvėrė mane... ėmė 
bučiuoti ... Tada tu atėjai ...

M nutę abu sunkiai alsavo, 
ramdydami Įnirši. Kazys pajuto 
yg ka negerą atlikęs.

— Man nemalonu dėl to išme- 
imo... Bet negalėjau susival- 

. Ž:nau — žiaurumas vi- 
v Ti bail’uiu ausi£vrimas... M v
Tu nebuvai 

K-zeli! O 
dziau^iuesi

'Yvia1* nebebus mūsų draugai'. 
" e rps'lankvs mūsai namuo- 
*>1 frir^uckbu č’a bus...

re^tsakė Kazys. Nūė- 
i užrašė: “Vilkas

m”* ^’nuką numena, būdo rė 
maranda.”

Kelmms d enbms p^eitin nu 
mmzdus. Kazys pr;slTnmė apiV 

rnnkraštL J;s tebe- 
Lmttp p8s A:bą ... Ar eiti atsi-

'oa
žiaurus. x> 
ž nai, aš 
dabar:

tik 
net 
juk

1424 South 50th Avenue 
Cicero. ILL. 60550

Tel.: 652-5245
rm.1V KtHMATlV VAHWHJMO šeiimi ninA 

Jr lAidnjirnA dirokhifrini:

VAXTF Y tJEORGfc SOR1N1

iiiiToniobiliarns pastatyti

tikindamas Šlovį tikrai nuplagi
javus jo romano epizodą, pada
rius trijų atkarpų skaitinį — 
lyg vaizdelį, lyg apysakaitę.

Vėliau, Anelei sugrįžus, nieko 
ap e plegijavimą neprasitarda
mas, parodė:

— Štai, paskaityk, šlovis pa
sidarė beletristu ...

Žmona paskaitė maždaug tiek 
pat, kiek pats Kazys aną kartą. 
Pakė'ė nustebusias akis į vyrą.

— Kazeli! Juk tai ... iš tavo 
romano!... 1 i

Draugužis kietai suspaudė lū
pas, nė žodžio nepratardamas.

— Tai niekšas! Juk j.s pavo
gė tavo kūrinį! Tikras vagis!

— Dėja... Negaliu įrodyti ši- 
Lą ra'š rį esant mano . •.

— Bet ;uk tu turi kopiją! Iš 
jes galina atpažinti sakinius!

— Kas iš to? Mano kūrinys dar 
nebuvo spaudos išvydęs... Be 
to. mes ki šiol dar neturime au- 
tor aus te;ses apsaugojančio įs
tatymo! Viskas galioja tik anglų 
kalba, o lietuviškiems raštams 
“copyrighi” neturime ... Nors 
toki turėdami, vistiek būtų daug 
bėdos, išlaidų, kol įrodyčiau ra
šinį kilus iš mano plunksnos! 
Įstatymai gali Luti lik vadovai, 
bet vadu visada bus tik sąžinė!

— Tasai nevykėlis! Girtuok
lis! Aš matau — jis tau atsiker- 
šijo už išmetimą iš mūsų namų!

— Ak... Sunkiausiai pakelia
mi smūgiai yra dvasiniai smū
giai ...

Kazys bandė visą reikalą pa-j 
miršti, bet negalėjo. Prieš akis 4 
nuolatos ryškiomis raidėmis' at
sistodavo iŠ! jo romano ypatin
gas. paties sugalvotas aforizmas: 
“Žodeli KIRTĮ lengva pakeisti 
į MIRTĮ; todėl vis savo ĮNIRTĮ 
valdykim.” Dabar aiškiai įsisą- 

į monino: kadaise jo sugalvotas 
posakis bus visų laikomas Šlo- 
vio sukurtu ... šis aforizmas at- 
rirūgo jam pačiam: juk Įnirtyje 
jis užsimiršo. •. Keršytojas atė
mė jo kūrybinę nuosavybę. Va- 
g:s pasinaudojo kito talentu.

Petkas Kazio vietoje būtų įnir 
: šęs. Ne tik tada, salione, žmoną 
užsfojant, bet iš viso prieš tokį 
chuliganišką pasielgimą su sve
timu rankraščiu. Po ilgo svars
tymo nutarė skambinti.

Kai ragelyje išgirdo Albos 
prikimusi treneriuką, Kazys

po kelių pastraipų suvokė skai- griežtu balsu pareikalavo: 
tąs savo paties kūrybą!

Po perkūnais! Tai mano romą 
nas! Tai “Sotus alkano neužjau
čia” ištraukos", ištisi sakiniai!

Anelė tuo metu krautuvėje 
ieškojo maisto produktų, todėl 

-nei ko su kuo pasikalinti netikė
tu atradimu. Sekė toliau, vis įsi

- GORDON FUNERAL HOME -
į

1729 South Halsted Street, Chicago

0
♦
i

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

Tel. 226-1344

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000

EUDEIKL
GAIDAS-DAIMID

SENIAUSIA IE DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
......... TeL 3274741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

* 

ll 
a

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

— Prašau grąžinti mano ran
kraštį '“■Sotus alkano neužjau- v .čia.

— Prašau grąžinti mano rank
raštį “Sotus alkano neužjaučia”.

Po minutės tylos Šlovis lėtai 
atsakė:

(Bus daugiau) TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

*
i

l ek iAj-cu 7-18 n

AMSULANSQ 
patarnavimas

©5TEOPATHIC MEDICINE/ 
DOCTORS OF OSTEOPATHY 
P.O.'S, WILL MORE THAN 
DOUBLE THEIR PRESENT 
NUMBER-GROWING FROM 
ISZOOO TODAY TO MORE 
THAN 36,000 PHYSICIANS 
JN THE NEXT 20 YEARS/

7
SS
i

TURIMI 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

i

4

W/4r/5 THE FASTEST GROWING 
HEALTH CARE PROFESSION-ANE WHY?

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave^ Cicero

Telef. 476-2345

4354 So. JHA£xSTJt,D STREET

ChicAgoc

Lietu vių

Laidotuvių

Direktorių

®.O.'5 ARE FULLY LICENSED TO PRESCRIBE 
DRUGS, PERFORM SURGERY AND UTILIZE 
ALL OTHER SCIENTIFICALLY ACCEPTED 
MEANS FOR TREATING INJURY AND DISEASE 
INCLUDING THE USE OF MANIPULATIVE

, THERAPY.

BUTKUS - VASAITIS
TeL: OLympic 2-1003

J į
i 
*

!

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. C/LLIFORNIA AVĖ. TeL: LAfayette 3-3572

%

Although only five 
PERCE NT OF THE PHY- į (g

Primary reason ! 
FOR f HE PROFESSION'S 
RAPID GROWTH IS THE 
EMPHASIS IT PLACES ’ 
ON TRAINING GENERAL 
PRACTITIONERS. •' V

SIČIAM POPULATION, M
D. O.'S PROVIDE TOTAL 
HEALTH CARE FOR MORS 
THAN TEN PERCENT OF i 

/THE PUBLIC. SOME 20 » || 
f L j 11 i t l i AvjrmrAkie/^

•4 
f

5

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArda 7-1138 - 1138

I
*

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo. Hill., BL 874-4418

S

PHILLIPS - LABANAUSKAS
’307 So. LITUANICA AVE. TeL: YArdi 7-3401

Naujienos, Chicago, 8, IIL Tuesday, June 16, 1981
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APLENK MUS IR MuSĮJ NAMUS

ledus ir jo pagamina 
i ūšių. T ačiau mčgia ! 
ra vaniles. Jo parduo-j 
nuoš. Tolimesnėje ri- 

yr:i šokoladiniai, nea- 
::s, ž lauoginis ir kiti.1 

i 
. Et Lajaus redaguoja-'

i te tuo |

ikremo, maisto,

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
e Agrikultūros departamento į krunu 

pranešimu, šįmet Ameiikos gy- kr’iuld 
ventojai užsiaugins savo darže-> miausi 
liuose daržovių už spie dešimt Į 
bilijonų dolerių.

© Judy Maizel padėjo dauge
liui Holiywoodo garsių artisčių 
numestj svorį. Ji joms davė 
šiuos patarimus:

— Niekuomet nevalg 
pat kartu proteinų ii
hidratų, pavyzdžiui, stoiko ir 
bulvių, arba makaronų su Par
mesan sūriu. Vartokite duona, 
keptas bulves, svogūnų rinkes ir 
daržoves;

— Nenaudokite įvairių pada
žų— sosų ir kamšalo arba dre- 
singo. Vietoj jų vartokite žoles 
bei įvairius prieskonius, 
ir aliejų;

-— Jei valgėte šalto 
pizzos, Meksikos stiliaus
tai šiandien valgykite ananaso, 
kuris sudegina kalorijas. Jei va
kare valgėte daug mėsos, tai 
šiandien valgykite papaya vai
sius: jie naikina riebalus;

— Valgykite labai daug vai. 
siu: jie padės suvirškinti tinka
mai proteinus ir karbohidratus;

-į- Vištieną ir paukštieną vai 
gykite su oda: ji padeda virš 
kinti proteinus;

— Rekomenduojamas suliesė
jimo maistas, kartu dietos salo
tai ir vaisvandeniai su savo che
mikalais sukelia apetitą ir ne
vartotini;

— Jei pasigėrėto vynu, tai ry
tojaus dieną valgykite daug vai
sių, o jei padauginote degtinės, 
tai tada valgvkite karbohidratu 
maistą.

e JAV Atstovų Rūmuose yra 
4.4% moterų, o Senate 2'i. 
Federalinė j e teisingumo siste
moje yra 6.6%, valstijų seime
liuose -— 12 nuošimčių.

e Amerikiečiai mėgsta šaltą

: Kiliulėje 

i polilaii.;
i O V. 
! mo Vilt 
j meryje Įdėtas Kaukazo kalniečių baltalksnis 
j mėgiama avienos tušinio gami-j
nimo būdas: “Boil chunks or j ^7 
cubes of mutton and tomat^ęs in | J 
water. Add pieces of tomatoes, 
cook until lender, add- rice* las!

. and cook until rice is ddne. Add 
more water if necessary to make 
a thick brolh. Dump in a cup of 
sour cream and bring to a sim- 

few minutes. Don’t 
in a deep bowl with 
bread dropped into 
Buttered, toasted

French garlic bread is best.”

e Sandaros laikrašio Pensi
ninkų Žiniose vpr duoda įdomią 
žinutę apie ląstelinę terapiją: 
“Tam tikrų organų ląstelių per
sodinimas, kaip praneša Vokie
tijos ląstelinės terapijos tyrimų 
draugijos pirm. dr. Z. Blokas iš 
Muenchcno, svarbus gydymo bū
das, nors tuo tuo tarpu jis tebėra 
bandymų padėtyje, jam visgi 
numatoma plati ateitis, nes tuo 
būdu bus galima gydyti įvairius 
organizmo sutrikimus, kaip at
skirų organų ligas, -organizmo 
susidėvėjimą ir net senėjimą. 
Numatoma, kad bus galima at
naujinti senstančius ar pakenk
tus organus”.

O Medžių amžius labaij Įvai
ruoja. Ilgiausiai gyvena Kąparų 
salų Kietmedis — net (),00$Įme- 
tų. Meksikos Balų kiparisai gy
vena iki 5,000 metų. Sekioja | 
milžinai siekia iki 4,000 nierą. 1 
Kai kurios trvsmedžio rūšvs su
laukia 3,000 m. amžiaus. Ąžuo
lai išgyvena 2,000 metų. Libano

kedras gyvena 2,(MM)—3,000 ine- tis pas L. Jurgelaity tel. 360- 
. tų. Eglių užtinkama 1,370 m., 5S52. Grupei vadovauja M. Jo-
pušų — 1,010 metų. Japonijoje 
augąs ginkmedis turi 1,200 me- 

5 žurnalo' vasaros nu-' tų. Klevas sulaukia 150 metų, 
tik 50-60 metų.
M. Miškinytė

kubaitytč-Sandargienė.

— A. Sakąs, Lancaster, Ohio, 
pratęsiant prenumeratą parėmė 
Naujienų ]

me r for aks of
soup.

PASSBOOK 
SAVINGS,., 
the best way la savyegulartyl

fe v

Piid aad 
Compounded 

Quarterl

OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO 8%

SS2 US f©?

financ‘a9 
’ Ai OUS 10W RATE

Sį Vy«TH REPAYMENT

MuhrsTfe® 1 
Savinqsand Loan

X222 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, HUNGS $CS3
Phcea: YIrjtata 7-7747

Thor,9-3 Sat. S-lBOOTSf MGn.Tue.Fri.9-4
SERVING CHICAGO HKD SUBURBS SINCE 1905 I

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

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

susirūpinimą __ ______ __________________

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

Minkštais viršeliais, tik______________

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą Įspūdžiai. Tik_

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekĮ arba 
money order;, prie nurodytos kainos pri

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

$8.00

$4.00
$3.00

A, XX o M A XX

1731 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

Nes ankšti yra vartai ir siauras 
kelias, kuris nuveda į gyvenimą, 
ir maža yra tų, kurie jį randa". 
(Mato 7:13,14) Į

šį antradienį 8:15 vai. vak. ra- • 
diju banga 1450 AM p:r ‘ Lietu-, 
vos Aidus” kalbėsime šia įdo
mia tema. Maloniai kviečiame;

; visus pasiklausyti.
Penktadienį 4:23 vai. popietį 

per Sophie Barčus radiją išgir- 
i' site “Sidabrinis varpas”.
! Paskambinkit mums 735 4048
' arba parašykite, pareikalaudami 
knygelės “Kaip atgimti iš nau- ’ 
jo”. Prisiusime dovanai.

Mūsų adresas:
Lithuanian Ministries, 
P. O. Box 321, 
Oak Lawn, 1L 60454.

1

leidimą $10 aukąJ

— žadinant patriotizmų, pre
zidentas Reaganas šią savaitę pa-f 
vadino Vėliavos Savaite.

— Pavergtų Tautų diena bus
— Kalifornijos Lietuvių Radi- liepos 18 d., šeštadienį, Daley 

jo klubo valdyba. 
nelengvą
ekonominę padėtį, nutarė bent^ su vėliavomis dalyvauti. Mirus J 
simboliškai atsilyginti š. m. ge-, buv. pirmininkui V. V.kšnins, j 
gūžės 9 d.
radijo valandėlės baliaus prane
šimus talpinusiems laikraščiams, 
kurių vienu buvo ir Naujienos; 
Piadijo klubas atsiuntė $10 auką 
per žurnalistą VI. Bakūną. . •

— Los Angeles Šv. Kazimiero
Lietuvių parapija švenčia 40 me
tų sukaktį birželio 21 d. Tuo pat 
laiku įvyks Kalifornijos Lietu
vių Diena. Įvairiuose renginiuo
se bus daug svečių, nes klebonas, 
msgr. J. Kučingis yra gabus or-į 
ganizatorius, patriotas, toleran-? 
tas, daug nusipelnęs lietuvybei 
ir jos išlaikymui. :

f / t

— Dėkui Juozui Šalkauskui, 
Waukegan, Ill., už ankstyvą; 
prenumeratą, nuoširdžius linkė
jimus ir už $15 auką Naujienų 
paramai bei kalendoriui.

—Bangos tautiniu šokiu grupė 
St. Petersburgę kviečia naujus 
šokėjus nuo 16 metų registruo-

lietuviškos
suprasdama Plaza — Chicagos centre. Lie- 

spaudos tuvių organizacijos kviečiamos

Los Angeles rengto valdybą dabar sudaro: Ilmars 
Bergmanis — pirmin. (latvis), 
vicepirmininkai — Vincas Sa-

Kaip suvartoti 
anūii?

N«mI, Ž.m-i — f’.rd.vlmui 
JttAL ESTATE FOR SALM

_ Hemai, — Perdavimai .
ItfcAL ISTATI FOR 5ALS j

PASKOLOS PERK.ANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS. ; , 

DĖL VISŲ LNFORMACUŲ KREIPTIS Į:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Tel. 847-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

♦ NOTAR1ATAS • VERTIMAI.

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

Visi sutinka, kad svarbiausias 
energijos šaltinis JAV ateityje 
bus anglis, kurios dideli ištekliai 
yra krašte. Tačiau nuomonės ski
riasi, kaip ją vartoti: deginti ar 
paversti į sintetinį kurą.

Dr. H.G. Mueller, kuris vado
vauja tyrimams Essene, Vak. 
Vokietijoje, mano, kad yra daug quette Parko centre. $75,000. 
pranašiau deginti anglį jėgainė-

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

EVANSTONE — 3 butų mūrinis, 
20 m. Gražiai užlaikytas. Arti ligo
ninės ir universiteto. $130,000.

MŪRINIS — 2 po 6. Atskirai šildo
mi vienetai. Didelis garažas. Mar-

4 BUTŲ MŪRINIS — 3 po 4 ir 1 - 2.
maška ir George Radeyevichj se garnybai elektros, skirtos elek‘ g Pėdų sklypas. Brighton Parke.
(vengras), iždin. Eufrozina Mi- 
kužiūtė, sekr. Mara Enkmanis 
(latvė).

trinių automobilių varymui, ne
gu paversti anglį į skystą sinte- 

-J tinį kurą, skirtą automobiliams 
— Bridgeporto restoranui rei- j su vidaus degimo varikliais. 
” virtuvės darbininkė. : Mueller įrodinėia-kad viena fo

ną anglies, sudeginta elektros
■ gamybai, leis elektriniam auto-' 
j mobiliui nuvažiuoti dvigubai to-I 

liau negu ta pati tona paversta 
į sintetinį, kursą ir pavartota 
automobiliui su vidaus degimo 
varikliu. Yra dar ir daugiau f ak 
tų patvirtinančių, kad anglies j 
deginimas yra patrauklesnis. Da į 

Llykas tas, kad sintetinio kuro] 
{'įmonės yra daug brangesnės ne-1

kalinga virtuvės 
Skambinti. 326-2761. .

— Juozo Kapačinsko atsimi
nimai Spaudos Baruose, Chica
gos Lietuvių Literatūros Drau
gijos 1979 m. leidinys. Gausiai 
iliustruotas nuotraukomis, 216 
psl.: kaina $7,’gaunamas Nau-1 j 

i 
s

j ienose. (Pr.)

DU SKIRTINGI 
PASAULIAI

“Įeikite pro i ėnštuosius
tus; nes platus ir erdvus

var-i
yra'į *1 kelias, kuris nuveda į pražūtį, ir : 

daug yra tų, kurie juo įeina, t
—_________________________ • i

SLA ekskursija - kelionė i Karibų Jūrą
Susivienijimas Lietuvių Ame-. Bus progos pailsėti saulėje,' 

rikoje pirmą -kartą organizuoja užmegzti naujų pažinčių, aplan- 
kelionę į KARIBŲ JŪRĄ laivu kyti. dar nematytas, salas, ke-J 

nuo šių metų liauti su linksma lietuvių gru-Į“CARNIVALE” ]
{ lapkričio 8 iki 15 dienos (vieną 
J ištisą savaitę),
J Laivas išplaukia iš MIAMI, 
Floridos, ir aplankys tris įdo
mius tropinius uostus ir vals
tybes: SAMANĄ (Dominikos 
Respublikoj), SAN JUAN (Puer
to Rico), ir ST. THOMAS (JAV 
valdomą salą).

Kaina laivu vienam asmeniui 
(po du į kambarį) prasideda 
nuo $800 (aštuo’ni šimtai dole
rių). Be to, reikia pridėti kainą 
lėktuvu iš jūsų miesto (namų) 
į Miami, Fla. (Round trip) .

Šia kelione gali pasinaudoti 
visi, nežiūrint ,ar jie yra ar nėra 
SLA nariai.

Kelionės kainoje įskaitoma: 
patogi kabina-kambarys, skanus 
maistas, įvairūs pasilinksmini
mai laive.

gu anglį deginančios jėgainės. Į 
Oro ir žemės teršimas irgi skiria j 

■! si. Sintetinio kuro įmonės išme-
1
! ta didelį kiekį angliavandenilių.
j teršiančių orą. Anglim kūrena

mos elektros jėgainės taipogi ter 
šia orą, bet yra priemonės tą pa
šalinti-

Iš kitos pusės, sintetinio kuro 
šalininkai galvoja priešingai. Sin 
tetinio kuro bandomos įmonės j 
Dynaelectron, ;Kentucky, inži

pe. Svarbu, kad neątidėliotu- n'er:a^ sako, kai.skysto kuro ga-
mėt, o dabar, tuojau, regist- 
ruotumėtės ir užsišakytumėt sau 
laive vietas. I

1

Pasinaudokite šia proga įdo
miai ir linksmai praleisti atosto
gas, pasidžiaugti JŪRA ir tropi
nės saulės šiluma.
j Dėl informacijos ir registraci

jos prašome iki liepos 25 dienos 
kreiptis'.į:

AMERICAN TRAVEL SER
VICE BUREAU,

; 9727 So. Western Avenue 
-Chicago, Illinois 60643
Tel. (312) 238-9787

SUSIVIENIJIMAS LIETU
VIŲ AMERIKOJE

Genovaitė Meiliūnienė
SLA sekretorė

SUSIVIENIJIMAS LIETUKŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu Cratemalinė or- 

^mlLacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, g^lb^ti tr kitiems, kuria tuci 
darbus dirba,

SLA —iamokėfc dahgiau kaip AŠTUONIS lULnONUS doleriu ' 
apdraudu savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis SLA neieško pelno, na
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis Ir lietuviu draugai gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdraudė — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, aiekiančlani 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiaL

*>LA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
apdraudoa sumą temoka tik $3.00 metama.

vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
J navo apylinkės SLA kuopu veikėjui jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašytu

$1,000

SLA — kuopŲ

Galite krelptb ir tiestai į SLA Centra:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

K7 w. x.
T*L (lit) 54J-TJH

$69,000.

- , §

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimu. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

2951 West 63rd Street
Tel. 436-7878 arba 839-5568

Pirkite senoviškai
g 2 butų mūrinis narnąs, naujas 

I stogas ir porčiai. Modernūs ra- 
į diatoriai, gazo šildymas. Mar

quette Parke. Sena kaina §52,000

i o 4 butų mūrinis, apie $9,000 
nuomos. Atskiri gazo šildymai. 
2 sklypai. 2 garažai.
Brighton Parke. $57,700.

myba iš anglies yra palyginamai 
nauja technologija.. Nauji meto
dai, kurie padidins našumą ir iš
valys užteršimą, turėtų padary
ti sintetini kurą patrauklesniu 
už anglies deginimą. Dynaelec- 
tron tyrinėtojai sako, kad jie at
siekė savo įmonėje daug didesni 
našumą negu anksčiau tikėjosi. 
Be to, daromos pastangos dar 
daugiau padidinti sintetinių įmo
nių našumą. Ir, nors sintetiniu C 4* 7 c

įmonių statybos išlaidos gali bū
ti didesnės, su laiku sintetinio 
kurio operacija atpigs. Jei kraš
tas būtų pradėjęs statyti sinte
tines įmones prieš 10 metų, kaip 
jie tvirtina, tai sintetinis kuras 
dabar būtų pigesnis už gazoli-

(Iš Tech, žodžio)

i

S Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St.

(Lithuanian Plaza Ct.)
737-7200 arba 737-8534

Prašom palikti savo telefono nu
meri automatiniame aparate.

MARQUETTE PARKE 
savininkas parduoda 

“BUNGALOW'’ NAMĄ 
arti mokyklų. 

Galima tuoj užimti. 
Skambinti 778-6960.

MISCELLANEOUS
Įvairūs Dalykai

T et F SEWERAGE & PLUMB
ING. Rod any drain line for $25. 
If not open, no charge. We install 

flood controls, pumps and valves. 
We install complete bathrooms 

and basements.
523-1962

KRITIKUOJA ATOMINĘ 
POLITIKĄ

HOLLYWOOD (UPI). — Sek 
madienį Hollywdodo Bowl sta
dione įvyko mitingas, smerkian
tis atomines jėgaines ir propa
guojantis saulės energiją. Kai 
bėjo prez? Reagano jaunesnioji 
duktė Patti Davis ir buvusio se
natoriaus sūnus Robert F. Ken
nedy Jr. Aktorė Patti Davis pa
reiškė, kad yra priešinga atomi
nėms jėgainėms, o R. F. Kenne
dy Jr. sakė, kad norėtų būti Iz
raelio lakūnu, kuris dalyvavo 
Irako reaktoriaus bombardavi- j samdyti vyrus lėktuvų aplariia-

TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su- formomis gauna, 
na Naujienų administracijoj* 
1739 South Halsted St., Chica 
go, ILL. 60808. Kaina $3.00.

— Vietoj moterų, Amerikos 
! aviacijos bendrovės pradąjo

me.

— Beginąs prašo visą JAV 
spaudą ir radijo stotis, kad už
tartų Izraelį ir nesustabdytų ka
rei medžiagos tiekimą. Izraelio 
valdžia ruošia naują ultimatu
mą Sirijai.

— Sekmadienio rytą pietryčių 
Čikagoje iškrito labai daug lie
taus ir apsėmė kelis 'kaimus.

— Pirmadienj aukso uncija 
kainavo $472.

— I Austriją sausio ir vasario 
mėnesiais atbėgo 1,200 asmenų 
iš komunistinių kraštų.

DĖMESIO
62-80 METŲ AMz. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AV*. 
Tel. 523-8775

GENERAL REMODELING
• Alumin, langai, durys, medžio 
apmušimai. « Staliaus darbai, ce

ments laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FET1NG1S CONSTRUCT1OM 
7132 So. K*dzie Avenue 

Tel. 776-8505

•' jr

: ARVYDAS ;KiELA 
6557 S. Talman AtenueA ^

1 / CMcagg, U

i

Laikrodžiai Ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymu 
2546 Wert 89th Strert 
Tol. REpublIe 7-1941

<“■ ■ -------------------------------------------------------

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenut, 

Chicago, III. 60632. Te!. YA 7-5930

^253
Taip

X Š I M X U 3
Motery Public

INCOME TAX SERV1C5
S. A6>p!e*vood. Tol. 254-7459 
pet daromi vertimai, gimini v

S

HOM EOWN ERS POUCfr
F. Zapclit, Agent 
3203 s/, W. 95th .% 
Evarg. Perk, III. 
60642, - 424**654

Slate" tafm ;Fjre end Xflmpawy

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

2458 W. 69th St. 
Darbo vai.: nuo 9 rjto iki 7 vak. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-toc 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

vimui — stiuardų pareigoms. Advokatai
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vai. ryte 
iki 6 vai. vak. Šeštadieni nuo 

B vai. ryto iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimą.

T<A 776-5162 arba 776-5161
264S We»t 63rd Street 

Chicago, UI. 60621

6 — Naujienos, Chicago, 8, Ill. Tuesday, June 16, 1981




