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Lietuvių krikščionių demokratų 
skyrių atstovų konferencija

n. gegužės 28-29 dieno- 
ieagoje, šaulių salėje 
ušaukė skyrių atstovų 
ciją. Pakvietė ir sve-

se. Paskaita ne tik įdomi, bet 
joje nagrinėjami aktualūs klau
simai. Gausiai plojome. Atsto
vams pageidaujant, bus išlelista 

^-atskirų leidiniu. Inž. A. Rudis 
pažadėjo apmokėti spausdinimo 
išlaidas. Nuoširdžiai dėkojome.

Buvo svarstomi konferencijos 
nutarimai. Sudaryta rezoliucijų 
komisija su dr. K. Šidlausku.

7 vai. vakare rinkomės į ban
ketą. Nustebome — prisirinko 
apypilnė salė. Bilieto kaina — • 
10 dolerių. Maistas labai geras. I 
Prisirinko ir svečių.

Dar perskaityti gauti sveiki
nimai — J. E. vyskupo V. Briz-1 
gio ir kitų, žodžiu sveikino Mar
tynas Gudelis, dr. Kazys Bobe
lis, dr. Leonas Kriaučeliūnas,

-enciją pradėjo gražiu 
žodžiu ir sveikinimu 
susirinkusių dalyvių 

valdybos pirmininkas
nas.
rciją sukalbėjo kun. F.
Į prezidiumą pakvietė 

litį, stud. R. Tričytę, J. 
ą; į sekretoriatą — po- 
raitienę, iš Floridos, ir 
ienę. 
iiumb pirmininkas p. 
s, padėkojęs už pasitikė- 
rskaitė dienotvarkę, ku- 
priimta.
o suvažiavimo prcįtokb-. Teodoras Blinstrubas ir kiti, 
ii kruopščiai parašytą, Gegužės 29 d. 10 vai. ryto šv. 
ė ponia Peteraitienė.! Mišias Brighton Parko parapi- 
> plojimu. - 
renciją sveikino: Lietu- 
jralinė konsule J. Dauž- 
i, dr. K. Bobelis, dr. K.' 
as, inž. A. Rudis, pa- 
bių . atstovai į svetimų, 
u lietuvių 'reprezentan-' 
gelis kitų sveikino raš- 
kinimų buvo tiek daug, 
•kad. ’ ,
i atstovų pranęš’mai 
rmpi. Iš Flolridos atvež- 
kų>į’.' 
mes Sargo” redaktorius, 
eikisi ir: adrriinistratorius 
ytis nedalyvavo/ .-j.

pranėšimąi: Į>KDS Į ąt- 
rLIKe' Tarybos praneši- 
dirųriko detali, apyskaita 
valdybos narių išsamūs 
nai, ■ . :
.gai perskaitytas Revizi- 
nisijoš protokolas. Gar
imo atstovų nebuvo, ir 
ę bylų. 
L buvo pietų pertrauka.

salėje, įmokėję po $10 
ji, šauniai pasivaišinom. 
etų buvo išrinkta LKDS 
valdyba — ta pati dar 
kadencijai. Garbės teis- 
-inktas naujas ir Revizi- 
nisija. I
rinkimų, inž. A. Rud-s nnriusi Tėvynės laisvinimo rei- 
Įdomią paskaitą — Liet, rkalu.

Demokratų uždaviniai 
lėse Amerikos Valstybė-

jos bažnyčioje atnašavo vysku
pas V. Brizgys ir pasakė pa
mokslą.

Giedojo parapijos choras. Ne
mažai ėjo prie šv. komunijos.

Po pamaldų. rinkomės į Šau
lį salę pusryčiams. Pasivaišinę

Chicago, Ill. — Trečiadienis, Wednesday, June 1, 1983

MARINO. — Italijos 
siaurės kalnuose yra nedidelė 
San Marino respublika.

San Mai nas turi 17,201 pilie
čius, turinčius teisę balsuoti. 
Kmnunistai neturi daugumos, 
bet jie sudaro koaliciją su kito
mis partijomis, nebijanč’omis 
dirbti su komunistais. Koalici
joj, be komunistų, dar įeina 
San Marino socialistai. Prie jų 
prisideda dar Socialistinė Vieny
bės partija, šios trys partijos 
sudaro vyriausybę, kuriai vado
vauja komun'stai.

Krikščionys demokratai norė- 
. jo išstumti komunistus iš San 

Marino vyriausybės, bet jiems 
i nepavyko. Krikščionys demo
kratai surinko tiktai 42% pa
duotu balsų. Visi kiti balsai 
nuėjo komunistų vadovaujamai

• koalicijai.
Komunistai sukvietė kitų ko- 

’ alicijos partijų vadus, kad ga
lėtų susitarti dėl vyriausybės.

Prez'; Reaganas įtikino pramoninių valstybių vadus 
bereikalingai nešvaistyti pinigų ir atstatyti ūkį.

»■ '■ ■ -I- ■■ >■ ■*> ■■■■ ■

uit salę pusryčiams. Kasivaibinę^ _ ---.-Jt-J
_ ir’kitais škapė&Laisi kląii- DU TŪKSTANČIAI TURKU'ISIVERŽĖ 
ijamoš ^^Fr^ijų komisu pa j Į IRAK A IR SUĖMĖ 20,000 KURDŲ 
rengtuyrezoįi^^ų. -labai
liais kla’iusifrią^įė-Stu maždĮnišv 
pataisomis, jos prffmtos. ’’ |.

2:302 vai... rinkc^i?§atstovai ir j ANKARA, Turkija. — Irako 
svečiai ’išklausyti dr; K. Bobelio vyriausybė pranešė, kad praeitą 
pranešimo. Nuostabiai puikus savaitę Irako ir Turkijos sieną 
pranešimas apie tarptautinę pa- peržengė 2,000 turkų kareivių, 
dėtį, kiek tai liecrą Lietuvos apsupo turkų pasienin sutrauk- 
valstybės reikalus, r Visi buvome tus nuo 20,000 iki 30,000 kurdų 
sužavėti jo paskaita. A. Pleškys ir juos išsivarė į Turkiją. Vieni 
rekordavo ir bus paskelbta apsupti kurdai pajėgė pabėgti 
spaudoje. ' ar pasislėpti, bet turkai atsivarė

Prezidiumo pirm; Razgaitis ir 20,000 kurdų maištininkų ir 
VI. šoliūnas visiems nuoširdžiai. ruošia jiems teismą, 
dėkojo už dalyvavimą, progra
mos svarstymą ir parėmimą or
ganizacijos ateities ’veiklos už
mojų.

Suvažiavimas baigtas Tautos 
himnu.

Visi gėrėjomės suvažiavimo 
keliamomis aktualiomis prohle- 

{momis, valdybos ve:kla ir rūpi-

MIRĖ ALFONSAS BAIKA

BOSTONAS. Mass. — Praei
to sekmadienio- rytą savo ,na-. 

'nraose- *mirė visuomenės vei- 
į kėjas Alfonsas' Baika. Matyt, 
f kad jį ištiko širdies priepuolis. 
. Jis l:po laiptais;, jam Suskaudo 
I krūtinę. Jis tik sudejavo,:' su- 
1 kniubo ir daugiau jau nebeat-

IHARDėAMBASAINIRIUS TVIRTINA. KAD TURKAI 
ĮSIVERŽĖ Į IRAKĄ SU IRAKIEČIŲ ŽINIA

Kiti paleisti sikėlė. . ' ■
Baika paskubomis buvo nu-

Turkijos ir Irako vyriausybės 
leido kurdams laisvai peržengti

Linkime valdvbai sėkmės!
K. P.

i

virkščiai, su sąlyga, kad kurdai 
Irake gerbtų Irako įstatymus, o 
Turkijoj — turkų įstatymus. 
Visus kitus savo reikalus jie tu
rėjo teisę tvarkyti pagal 
įstatymus.

Turkai patyrė apie 
ruošiamą maištą

Turkai patyrė, kad kurdai

savo

ruošė maišią prieš Turkijos ir 
• Irako vyriausybes. Jie tikėjosi 
l atskelti dalį dabartinės Turkijos 
teritorijos, o vėliau paimti dalį 
Irako r paskelbti Kurdistaną.

20,000 kurdų buvo atvesti į

vadai ir nuteisti mirti. Kita gru
pė gavo nuo 3 melų iki gyvos

Prez. Mi terandąs kaltino JAV dėl ekonominių Euro
pos sunkumų, bet vėliau prez. Reaganas jį įtikino, 
kad turi susiveržti diržą, apkarpyti bereikalingas 

išlaidas ir kartu toliau dirbti.

Birželis 1: Justinas, Galman- 
tė, Anis, Skaistoji, Daugotas, 
Galinda, žiedūnas.

Saulė teka 5:18, leidžiasi 8:19.
Oras vėjuotas, debesuotas, 

vėsus, lis.

galvos kalėjimo.
Turkijos teritorijoj. Kurdai yra 
laisvi. Jie gali gyventi Turk’joj vežtas į artinraiĮšią ligoninę, gy- 
ar Irake, bet jie neprivalo ruoš- dytojai buvo pasiruošę suteikti 
ti maišto prieš Turkiją ar Iraką.1 pirmąją pagalbub.et jie jau nę- 

' rado gyvybės žytoių.
i Alfonsas Bąųria buvo SLA 
kuopos finansų-sekre'torius. Tai 
buvo pati didžiausioji kuopa ne 
tik Bostone, bet* ir visame Susi
vienijime. Ji turėjo virš 200 mo
kesčius mokancitj narių. Tai 
buvo paties Baikos suorganizuo
ta kuopa. Lietuvoje jis tarnavo 
kariuomenėje, o įAmerikoje jis 
ryžosi sutraukti galimai dau- 

' giau lietuvių į turtingiausią or- 
I ganizaciją.

WILLIAMSBURG, Va.— Pra- Kanados bei Didžiosio 
eitos savaitės pabaigoje Virgini
jos valstijoje, Williamsburg 
miestelyje, senuose koloniali- 
niuose rūmuose posėdžiavo sep
tynių pramoninių valsltybių va
dai apie re’kalą atgaivinti lais
vojo pasaulio pramonę. Konfe
rencija buvo laisva, kurioje 
kiekvienos valstybės atstovas 
galėjo pasakyti dabartinius jo 
vadovaujamos valstybės sunku
mus. Jie nusiskundė dėl tų sun
kumų priežasčių, o pirmadienio 
vakare vis dėlto jie priėjo vie
ningos nuomonės ir nutarė to- 
liau glaudžiai bendradarbiauti 
ir nesigriebti radikalių pakaitų.

Vak. Vokietijos kancleris ati
džiai išklausė prez. Beagano 
konferencijos pradedamąjį žo
dį, papildžiusį jų turimas žin:as 
apie ekonominius sunkumus. 
Prezidentas atidžiai išklausė 
kiekvienos valstybės vyro pra
nešimo, o pirmadienį jis prane
šė susirinkusiems, kad JAV ne- 
-galėsianičos daryti -'jokių-nuo
laidų kitoms pramonės valsty
bėms, nes padėtis dar yra sun
kių Bet tiems patiems žmonėms 
jis galėjo .pasakyti apie Ameri
koje įjau pastebimą ekonominį 
atkūrimą. Jau gauti keli dideli 
užsakymai plieno ir kitose pra
monėse. Tačiau prezidentas pa
tarė kiekvienam atstovui kar
pyti be pasigailėjimo visas be-, drome buvę visi An 
reikalingas valstybės išlaidas. Į tuvai, o Subic įlank 
Jis papasakojo, kad jis pats kar- j vyno uostas. Subic 
po visą eilę valstybės išla’dų. j Sept’nlosios JAV' fl

Kaip Vak. Vokietijos kanele- ‘ blausioji bazė, 
ris Helmut Kohl, taip ir Japoni-! Filipiniečiai kasm 
jos premjeras Nakasone bei i JAV nuo $9(M) miliji 
Prancūzijos prezidentas Mite- j no bilijono dolerių, 
randas pripažino, kad preziden- j nori saugumo, kad I 
tas Reaganas juos įtikino imtis j jėgos nebandytų fi 
tų pačių priemonių, kurių jis'primesti savo valios, 
ėmėsi. 1 ---------------

Be jau minėtų valstybių gal- — Antradienį ai 
vų, pasitarime buvo ir Italijos, kainavo .*175.

jos atstovai. Britų 
Margaret Thatcher 
iki konferencijos pal 
džiojoje Britanijoje i 
minė kampanija. Dar 
lė įvairius gandus, 
kad dabartinė premjf 
gerokai apkarpyti, o 
naikinti socialinę apdi 
ku, premjerei labiau 
a'škinli balsuotojam: 
yra darbiečių pirmir 
išmistas.

Rinkimai Didžiojo, 
joje vyks birželio 9 c 
Margaret Thatcher 
bendradarbiauti su Ji 
pažinusi su tikra pad 
se valstybėse, išskul 
Konservatoriai dabai 
šiaudiniuose balsavi: 
nori dar labiau susti 
pozicijas gerai vedan 
ne kampanija.

ŠIANDIEN FILIP
PASIRAŠYS SU

MANILA, Filipinų 
dien Filipinų prezide 
nand Marcos pasiraš 
metų sutartį su JAV

Amerikieč:ai penki 
galės naudotis Glark 
ir Sabic laivyno ba; 
dojo šią bazę karo n 
jau po karo. Re to,

Turkų vyriausybei paskelbus 
teismo nutarimą, Irako ambasa
dorius Ankaroj pareiškė spau
dai ir užsienio žurnalistams, 
kad turkų kariai įžengė į Iraką 
su Irako vyriausybės žinia. Tur
kai suėmė kurdus, atvykusius į 
patį Turkijos pasienį ir pasiruo-

INDIRA GANDHI MITIN
GUOJA KAŠMIRE

NEW DELHI, Indija.—Prem
jerė Indira Gandhi išskrido į 
Kašmirą, kur planuoja per tris 
dienas pasakyti kelias kalbas 
Kašmiro Kongreso partijos na
riams.

Premjerė jaučia, kad Kas- • 
mirė gyvenantieji musulmonai ; 
reigiasi re:kalauti oficialių privi
legijų. kokias rytinėse provinci-I 
jose turi indai. Kašmiro musui-, 
monai žino, kad Pundziabo pro
vincijoje žichai jau sau tas pri
vilegijas išsiderėjo.

Indira a:škina musulmonams, 
kad Indijos piliečiai turi lygias 
teises. Jeigu vienai grupei duo
sime daugiau privilegijų, tai ta
da kilos grupės pareikalaus dar 
daugiau privilegijų. Rytinėse 
provincijose Indija atėmė visas 
privilegijas, kurias turėjo indai. 
Manoma, kad Indira Gandhi pa
sikvies talkon karius, jei Kaš- 
mirė prasidės suirutė ir žu
dynės.

— Dolerio vertę praeitą sa
vaitgalį nukrito, nes veik visų 
pramoninių valstybių vyriau
sybės kaltino JAV vyriausybę 
dėl sunkios ekonominės būklės.

BUCKINGHAM’O FONTANAS

4

Ghieagos Ruckinghamo fontanas yra vienas didžiausių pa
saulyje. šia fontanas buvo atidarytas 1927 m. rugpiūčio mėn. 
20 d. Grant Parke, kur dabar vakarais vyksta įvairūs kon
certai. Fontanas veikia kiekvieną dieną nuo 11:30 vai. ryto 
ligi 9 vai. vakaro, o jei parke vyksta koncertai, tai jo trykš
tančios į viršų įvairių spalvų vandens srovės leidžiamos į orą 
nuo 9 vai. ryto ligi 10 vai. vakaro.

Šiais metais fontano veikimo sezonas prasidėjo Memorial 
■- Day —“ gegužės 30 d., ir veiks ligi rugsėjo 5 dienos.



zzz

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

Naujausių moks’c žinių populiarus perteikimas 

TONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

VITAMINŲ REIKALAI (12) 
švieskimės visi kaip beišgalėdami visose 
srityse, įskaitant ir vitaminų reikalus; 
tada nesileisime apgaudinėjami visokių 
vertelgų.

V^aMTNAS B-17 (Laetrile)
Eš&nhe skaitę apie šį vitaminą, 

nes juo buvo gydomi nuo vėžio 
žmonės. Visokių gydymo būdų 
yra naudojama vėžiui gydyti. 
Vieni jų mokslo priimti, kiti — 
atmesti, šis vitaminas yra at
mestas, prieš vėžį jis neveiklus. 
Vienok, yra žmonių, kurie at
meta medicinišką vėžio gydy
mą, o griebiasi už neveiklios 
medžiagos savai mirtinai ligai 
tvarkyti.

Šita'p mes nė vienas nesielki
me. šito pasakymo nepakaks, 
idant žmonės sugrįžtų į tikrą 
medicinišką kelią visų ligų gy 
dymc, įskaitant ir kovą su vė
žiu. Reikės jų asmenybių persi
tvarkymo, subrandinimo iki pa
jėgumo atmesti blogį, o pasisa
vinti vien tik gėrį. Todėl nepa
kaks vien apsišvietimo, reikės 
ir asmenybės (nusiteikimų) su
sitvarkymo. Tik tada lietuvis 
pajėgs dabar galimu būdu sa
vas negales kuo sėkmingiau 
tvarkyti.

Tas vitam’nas savyje turi bai 
sų nuodą CYANIDĄ. Ėjo iki šiol:

_ ginčai, ir toliau jie tęsiami, apie 
" jo vartojimo pavojingumą. Lae- 
“t'ril’u vėžiu gydantieji aiškina 

jo veikimą prieš vėžį sekančiai.- 
Kiekviena normali (nevėžinė) 
celė turi savyje- medžiagą, va-

• dinamą RHODANESE. Cyani- 
> das, iš v’tamino Laetrilio suger- 
i tas į celes, esti sunaikinamas, 
i nenuodingu padaromas minėtos 

medžiagos (Rhodanėsės). Gi 
vėžinės celės neturi tos rhoda
nėsės, todėl iš vitamino B-17 su-

aprlkosų, persikų, obuolių, vyš- 
nių, nektarinų ir slyvtį branduo
liuose, o taiįi pat hr (vairiame 
gyvuliams duodamame maiste

Tie, kurie tiki tuo vitamine 
kaip priemone prieš vėžį, tegul 
neima daug vienu kartu to vila 
mino. Gali tokie priiminėti ke
letą branduolių aprikosų bei 
pei's kų. Gydytojč 'žinioje kiek
vienas vėžininkas tūri gycTyfis.

! Jei ir priiminės! šį vTtahriiiią, ne
atsisakyk mediciniško gydymo. 
Minėtai savą atsparumą stiprin
damas ir laetriiį imdamas, Ti

1 dar medic’mško gydymo neatsi
sakydamas, kuo stipriausiai ko 
vosi prieš vėžį.

Išvada. Visoše srityse yra vi
sokių patarėjų. Vieni niekina 
dabartinį medicinišką prieš vė 
žį gydymą ir perša laetrilin gy- 

j dyinąsi. Mes savos galvos nepa
meskime ir su vėžiu mediciniš
kai kovokime. Visų pinna sten
kimės tikrintis savo sveikatą — 
tada bus geresnė galimybė! 

j ankstyvoje stadijoje vėžio suse-l

(Mediciniškas raginimas)
perlas į kūną cyanidas NUŽUDO
VĖŽINES CELES. Taip aiškina1

' šilo vitamino veiklos šalininkai 1
Mayo klinikoje buvo nuodug-* 

niai ištirtas ant vėžiu sergančių
jų Vitalnirtas B-17 (laetriliš). 
Pasirodė, kad jis neveiklus prieš 
vėžį. Todėl visi mūsų vėžininkai 
turėtų prisilaikyti savo gydyto-{

, . ix- • I kimui. lada ir ]o gvaymas busijo nurodymu ir gydytis medici-J . °* J. , 4. . , , , i sėkmingesnis.nos dabartinio mokslo nurodo » . . . . , 4 J; t . ..... Kita priemone pries veži, tainiais, patariamais budais. ■ . ... .f . . ..J vengimas vezį prišaukiančių ne-
Yisų pirma, vėžį gydant, rei-1 gerovjų: rūkymo, svaigalų gė j 

kia STIPRINU žmogaus AT-I rįino> raudonos mėsos valgymo,į 
SPARLMĄ. Jei nebus atsparu- j aštrįų prieskonių naudojimo, 1 
mo, joks gydymas nepadės. Jauixavos gėrimo...

Pasiskaityti. A. J. Ameson:!
Vitamins and minerals.

*
STENKIMĖS GERU PATA

RIMU PASINAUDOTI

dabar atsirado nauja liga — at-| 
parumo sumenkimas. Net inir- Į 
inus komplikacijos gaunasi] 
vien dėl atsparumo nusmuk’:-! 
mo. Todėl mes visi jau dabar j 
lar vėžio neturėdami, stprinki-! 
me savas jėgas tinkamu gyve ! 
nimu, sveiku valgiu, grynu oru i 
ir tokiu pat gėrimu. Kai patartį 
kovai su vėžiu žinovai kokiomis 1 
priemonėmis vėžį gydyti (che-j Ve AdomaVič.aū, Jūs nenuilsta-į 

spinduliais, operaci nai nagrinejat Sveikatos sky-Į 
riujė įvairias sveikatingumą lie--

•tries, kad esatnė ^dŽnn'^gal čiančius klausinius bėi atsaki- 
dabartinį medicinos •inokšlb pa nėjat į ties.oginius įvatri'iis klau-j toją, kuriam priminiau, kad 
• . — » •» > 1 • . .1 f . *LL. ■ *. " V. ' - *. • - . A w - . •

nemokšų ir savomis asmenybė- ] gal į savotišką ir retą klausi- 
mis pastipusiųjų, kurie kalbi į na atsakyti.
apie mediciniško gydymo nesėk-J Esu baigiantis aštuonis de
mes. Mes visi nepamirškime, Į šimtmečius, bei kaip kikvienas 
kad tik vienas ir vienintelis vė : 
žio gydymo būdas yra MEDIČI 
NIŠKAS, nors jis nėra visapu 
siškai sėkmingas, bet jis yra’ 
VIENINTELIS. Todėl tik jo pri
silaikykime.

Gamtoje vitaminas B-17 yra

mikalais, :
ja), tokį priimkime įf džįąų^i

*

Aštuoniasdešimtmečio 
vyriškumas

Klausimas. Gerbiamas Dakta-

/

1

•Ifek-s. ATarčiulionis Šv. Kristoforas

jėguiną. Neklausykime visokių | rimus, tai malonėsite ir man:

žmogus ar gyvūnas, turintis gy
vybę, nori džiaugtis ir naudotis 
visais gyvenimo malonumais, 
taip ir čia man norisi išsiaiškinti 
nuo praeitų metų mane vargi
nanti klausima.

Ryšium su tilpusiu šiame

For the woman
I

&

E

4 *

ū

t

Because tf 
the family 
ijiakiagoe 
future, too.

And that’s "■’here Ų-S. 
Saving Bonds ccsne in. Buy 
them through your bank. Or 
erwoarsge your husband te 
Ml gn Up Kc the Payroll So- 
intg Plan where he wotIol

That way, while you’re 
naeeiirifc the day-to-day cof- 
penses, you’ll still be nuiWinr 
8 more secure future for yow 
fa mi I v.- .

U.S. Swings Horrid For 
the woman who really know

Ž

-- %. w 
š*'.. 3’ >s*.

Užšalusio vandens atsargos
Apife trys ketvirtadaliai visb pradėjo tirpti, maždaug prieš 

pasaulio gėlo vandens yra ledy- 18,0(50 metų, susidarė dauguma 
nę formoje. Vietomis to ledo dabai timų ežerų.

Ledymį amžiaus laikotarpiuštočumas siekia daugiau kaip
3 kilometrų. Apskaičiuota, kad daug rūšių gyvūnų išnyko, bet 

kitiems padėjo per suŠąlusias 
jūras išsiplėsti kituose konti
nentuose.

Ar bus vėl kada kitas ledynų 
amžius? Daugelis mokslininkų 
įsitikinę, kad pasaulio klimatui 
pamažu atšąlant, ateis tas lai
kas. Prie ledynų amžiaus pa
greitinimo prisideda ir pati žmo
nija. Milijonai tonų dulkių iš 
fabrikų kaminų teršia atmosfe
rą, nepraleidžia Saulės spindu
lių ir tuo šaldo žemę, jei tas 
teršimas nebus sustabdytas, tai 
už 50 mėtų Žemė atšals maž
daug 4 C laipsnius. Klimatui 
šąlant, didės ir poliariniai ledų 
kalnai. (E. L.)

juose yra tiek vandens, jog pri-- 
pildytų šešias Viduržemio jū-' 
ras, arba pakeltų pasaulio van
denų lygį apie 50 metrų. Jeigu 
tie ledynai ištirptų, tai Londo
nas, New Yorkas, Paryžius ir 
daugelis kitų didmiesčių būtų 
užtvindyti.

Žmogaus kontroliuojamas, tų 
ledynų tirpinimas galėtų būti 
labai naudingas. Pvz., rusai, tu
rėdami savo krašte apie 10,000 
kalnų ledynų, jau svarsto būdus, 
panaudoti tą milžinišką užšal
dyto vandens kiekį Centrinės 
Azijos drėkinimui.

Ledynai susidaro, kai dau
žau sniego iškrenta žiemą, ne-, 
gu ištirpsta per vasarą, žemės: 
trauka verčia tuos ledynus pa
mažu, kelis centimetrus per pa
rą, slinkti. 1966 metais Jukono 
Steele kalno ledyno judėjimas 
buvo užregistruotas net 2 pėdas 
per valandą.

Prieš 25,000 metų, paskutinio 
ledynų amžiaus metu, beveik: 
riša Kanada ir šiaurės Europa 

| btivo užslinkta leldynų, o Pie- 
I tiniame Pusrutulyje net dalis 
I Australijos atsidūrė po ledu. Kai

PREKYBOS AUTOMATAI

'&jnriujc 82-9-28 klausimu “In-l lant ir vyriškumą. Cliemikala;

ga kiekvienoje veikloje. Laikas, 
rietą, atlikimo būdas turi būti 
atsakančiai 
papročiams 
kiekviename 
prisilaikoma.
skriaudos onei sau, nei kitam.

gamtos dėsniams, 
ir žmoniškumui 
darbe tinkamai 
Tada nedaroma

„ . .. . , ... . . . i . .
tymiiems santykiams nepajėgu-Į Įtakoja irgi vyriškumą. Nuo į Tik taip elgiantis, vyriškumo

Kas ir kada išrado pirmąjį 
prekybos automatą? Žinynuose 
rašoma, kad tai buvo anglas P. 
Tvari tas, įrengęs automatą smul 
kioms prekėms 1855 metais 
Londone.

Tačiau archeologija teigia kit
ką. Trečiąjį mūsų eros dešimt
metį Ferė saloje, kasinėjant 
Apolono šventyklą, buvo rastas 
“švęsto vandens” pardavimo 
automatas, kurį sukūrė senovės 
graikų matematikas, mechani
kas ir išradėjas Heronas Alek- 
sandrietis. Tai buvo aukų dėžė, 
kurioje tilpo indas monetoms ir 
“švęsto vandens” ąsotis. Tarp 
indo ir ąsočio J?ūta sverto, kurio 
vienas petys kaip kumštis už
kimšdavo arba atkimšdąyo ąso-

mp tvarkymas”, teko užklausti 
Šfnorirakąlu savo šeimos gydy-

ąįiie trisdešimt metų nesinau
doju tuo malonumu. Tai jis at
sakė: “Pradėk iš naujo” ir davė 
Šatą, ir prirašė receptą mėly
niem .vaistam. Paskiau man 
pranešė, jog yra ir žali vaisiai 
ir kad vaistus nebus galima nu

braukti vartojus.- Duotas Šatas 
trumpam laikui veikė, o tuos 
mėlynuis vaistus naudojus ketu
rias savaites, kurie pasirodė ne
veiklūs, nutraukiau vartojęs ir 
išmečiau, nors ir bijodamas 
Sveikatai nemalonių pasėkų. 
Dar ir dabar prisimenu ir ne
rimauju.

Malonus dr. Adomav; ;ai:, 
turintis didelį žinių bagažą šioje 
srityje, malonėkite rašti galimy
bę nors trumpai atsakyti į šį 
komplikuotą klausitną, Už ką aš 
būsiu dėkingas.

Naudoju nuo aukšto kraujo 
spaudimo vaistus. Krauj'o spau
dimas šiuo fnelu 160-80. Varto-’ 
jau apie tris mėnesius vaistą 
'Valium, ir jį iškeitė į Ativah, 

1 mg, po pusę tabletės rytą ir 
vakare. Man atrodo, kad ir šis 
hepągeidatitinas, kaip ir Va
ltim.

■ Naudoju Lecitirn po šaukštą 
i d.’eną ir Brewer’s yeast po 9 
tabletes į dieną. Geriu apelsinų, 
vynuogių, morkų ir cranberry 
uitis. Valgau kiekvieną dieną 

viščiukų ir kalakutienos sriu
bas, taip pat apsčiai kiekvieną 
dieną valgau vaisius ir daržo-1 
Veš, ypbč kiekvieną dieną salo- 
ęas;’šu. priemaišomis.

Turiu surinkęs iš Naujienų ir 
Draugo nemažą Sveikatos ar-! 
:hyvą. Būtų man maloniau, kad 
•ttsakymas tilptų Naujienose. 
‘fiYriu širdingą nčiū. Iki pasima-’ 
tymo spaudoje.

Atsakymas. Ačiū už įdomų 
laišką. Kiekvienas vyras gali 
būti vyriškas bet iki šimtame- 
gio amžiaus, jfei jis natūralias, 
Tvėrėjo (ar galintos) jam duo- 
las jėgas puoselėja ir įvairiopai 
nesnžiugdo. Mat, jei žmogus 
pajėgia išsivystyti iš mažiausios 

I celės į sudėtingiausią tvarinį, 
I jis turi ir vyriškumo sritį ganė
tinai tvarkingai paruoštą. Tik 
Ūia ' ateina \isokie trukdĮ*ftiai 

ikisoms žmogaus jėgoms, įskai- 
iitant ir vyriškąją, tinkamai pasi- 
į Veikšti.

Tokia kūno netvarka įtakoja 
i stovį kitų kūno organų. įskai-

kraujo spaudimo vaistai neigia-] jėga yra nauda — palaima žriio-' 
] gui (na, ir Dangui patikimas).

Tamstai reikia tvarkytis vi-' 
Sose 
gaus 
oūtų 
.inis 
cojamas, lemiamas praleistame 
alke sveikatos priežiūros. Tik: 
au atsisakyk visokių vyrišku

mui neva 'palaikyti adatų,' mė- 
iynų-žalių ir kitų kitokių table-: 
•iu-vaistu. Normaliai užsilai
kant, vyriškumą sužadina min
tis. O jo netekus dėl apsileidi-- 
m o virš minėtose sveikatos sri
tyse, nė viso pasaulio kranai’ 
negali pakelti-padidinti.

Gydytojai čia irgi turėtų ne- 
nesiorientuojasčiųjų, 

Vienas žmogus 1 o labai vyriškumo trokštančių-: 
! jų. Jiems tokiems reikia nuro
dyti sportą, mankštą, darbą,

mai gali paveikti kalbamą rei j 
kalą. Nereikia vartoti Tamstai; 
nei Valium, nei jo pakaitalo.- 
Nepasakei, ar pakankamai bal
tymų (proteins) vartoji. Tai 
statybinė medžiaga kūnui, o tarpi 
pat ir vyriškumui. Kitai pataria | 
steikus valgyti, idant baltymų j 
pakankamai kūnas apturėtų/ 
Šis skyrius pataria valgyti pc 
tuziną kiauš’nių baltymų kas
dien, naudoti gausiai žirnius.- 
pupeles, pupas (ypač sojos), lie
so pieno gaminius: rūgusį, pa
sukas, sūrį, varškę. Sakais vai-! 
gąs višFenos-kaląkutierios sriu- Į 
>as. O ar suvalgai tokias mėsas ? į 
Suvalgyk, odą ir riebalus nume- J 
tęs. Be to, reikia gausiai suval--} išnaudoti 
gyti baltymų.
(jam buvo patarta gausiai auga- 
;in:ų, pieno baltymų naudoti) 
akosi naudojas pakankamai, dušą, higieniškose sąlygose dar- 

baltymų: valgąs du šaukštus 
.arškės per dieną, še tau, kad- 
rori! Kiekvienas kaip išmano: 
ęaip save gano. Kas vienam per-- 
:iaug. kitam permažai atrodo,, 
gali būt; nei perdaug, nei per-;
mažai. Kas vienam pakankama 
atrodo, gali būti stoka. Viskas' 
priklauso nuo žmogaus šviesos 
r sveikatos.

Kūnui svarbūs ir riebalai, 
juos iš augalinių aliejų pasi- 
•inkime ir pakankamai naudo
kime. Tuo būdu saugosime kū
ną nuo daugelio negalių, įskai- 
a.it didžiausią visų mūsų prie- 
ą — arteriosklerozę. Ji susarg

dina visa kūną. Tada, žinoma, 
menksta v sos kūno dalys, o 
taip pat ir vyriškumas.

Protui negaluojant, aišku, 
tenjia visos kūno dalys. Nė.kal
bos negali būti apie tvarkingą 
vyriškumą. Kol bepročiai jauni, 
jie draskyte drasko vyriškąją 
jėgą, išniekindami moteris ir 
visokeriopai sau bei kitiems 
<enkdami. Ta;p jie sudegina 
cyriškumą jaunose dienose. Ta
da jie lepšiais eina per gyveni
mą. Yra lytiškų iškrypėlių. Jie 
gauna sunkiai pagydomas nege
roves, kūno atsparumą sumen
kinę. Su vyšikumu tokie anksti 
atsisveikina.

legaliau, asmenybei (nusitei
kimams. jausmams) sumenkus, 
irgi labai nukenčia vyriskupicįs. j 
Nesveikas nusiteikimas/bak vy
riškumas yra negeistinas, ric- 
praktikuoliuas, nuodėmingas, 
turi būti svetimas kiekvienam 
asmenybe normaliam žmogui.?

Ž noma, tvarka yra reikalin-

trijose virš minėtose žmo- 
sveikatos srityse, jei ten 
netvarkos, žinoma, dabar- 
vyriškumo stovis esti įta-

bą, miegą ir laiko praleidimą.* 
Ką valgai, ką geri — ne viskas 
vyriškumui naudinga. Sakysim, 
alkoholikai pirnriaus’a nustoja 
vyriškumo ir ima kaltinti žino-’ 
nas, būk jos su kitais užsiiman-- 
čios. Taip jie mėgina teisintis.

vyriškumo sumen-

plyšį metamas morietj^sf^Nukri
tus monetai ant peties, šis ne
tekdavo pusiausvyros ir hulink- 
davo, moneta risdavosi į aukų 
indą. Per tą laiką, kol svertas 
atgaudavo pusiausvyrą, šiek 
tiek “švęsto vandens” ištekėda
vo į pastatytą puodelį.

Įdomu, kad pa’ts Heronas ra
šė, jog,ši. prietaisą jis tik pato
bulinęs. Pasak jo, išradimo tei
sė priklausanti “išmintingiems 
Egipto žyniams ir nagingiems 
Aleksandrijos amatininkams”.

Rusijoje pirmasis prekybos 
automatas pasirodė 1856 metais. 
Jis buvo pastatytas vienoje 
Naūgardb cerkvių žvakėms par
davinėti.

Prekybos automatai plačiau 
pradėjo plisti paskutinį praeito 
amžiaus dešimtmetį, kai New 
Yorke atsirado kramtomosios 
gumos, cigarų ir priemiestinių 
geležinkelių bilietų pardavimo 
automatai. ‘(E. L.)

feffižaaaž^aaKižagžaaži^žaegm

world bn fire
kurie is prigimties

dėl savo 
kimo.

Tik tie, 
atsinešė gerą vyriškumo kraitį-
ir jį d’dino begyvendami virš 
čia nurodytais būdaiš, **ga'fi 
džiaugtis pakankamu vyrišku
mu, net ir pabaigę aštuonis de
šimtmečius. Sėkmės! Vėl pa
rašyk.

esday, June 1, 19S3



SEKMAD1ĘNIAIS PERPILDYTOS . 
BAŽNYČIOS

sėjo įnėn. futbolo mėgėjai dai
navo patriotines dainas.

| Ateistinės propagandos šefas 
Šepetys pažįstąs klierikus, kurie 
teigia, kad tik katalikų Bažny
čia gali išsaugoti tautines Lie
tuvos vertybes, jos kultūrą ir 
vienybę. Vienas teologas pareiš
kė “Spiegelio” korespondentui, 
kad kai kurie jaunuoliai ir jau
nuolės mato Bažnyčioje tautos 
simbolį. “Dėl to kaltas užsienis, 
— pitkinosi Religinių Reikalų 
Komiteto Vilniuje pirmininkas 
Juozėnas, — “kiekvieną šešta
dienį Vatikano Radijas siunčia 
pusvalandžio programą lietuvių 
kalba jaunimui. Jose daugiau 
kalbama apie disidentus, negu 
apie Dievo žodį”.

Sekančiais metais Lietuvos 
katalikai minės šv. Kazimiero, • 
Lietuvos globėjo, 500 metų mir
ties metines, o 1987 m. — 600 
metų krikščionybės Lietuvoje 
įvedimo sukaktį. Ta proga po-! 
piežius Jonas Paulius II norėtų, 
ir Lietuvos žemę pabučiuoti. 
Gal būt, todėl Lietuvos Bažny
čios aukštesnieji dvasiškiai sten
giasi išvengti didesnių konfliktų 
su komunistais. Kunigas V. 
Butkus pareiškė: “Mes nenori- 

| me kištis į politiką”. Lietuvos 
aukštesnieji kunigai laiko lenkų 
kunigijos pagalbą “Solidaru
mui” nevykusia. “Jie daugiau-■ 
šia kalba tik apie Lenkiją,.o ne 
apie Dievą”, — pasakė šv.'Ra- 
faelio parapijos Vilniuje kuni
gas A. Dilvs.

Savo neutralia pozicija šie 
dvasiškiai tikisi' sulaukti iš val
džios daugiau nuolaidų. Vis dar į traukti mūsąjį”. 
trūksta Biblijų ir teologinės li
teratūros lietuvių kalba, 129 pa-]Daird Satter, kuris praleido še- 
rapijose nėra kunigų, kunigams šis metus Sovietų Sąjungoje, 
neleidžiama aplankyti kalinių. Satteris sako, kad Vakarų kraš-

Tuo tarpu Bažnyčia patraukia j tai turi imtis stipresnės linijos 
prieš Sovietų klastotą ideologi
ją ir veiksmus'.

• “Jei ankstyvesniais metais dėl 
riboto žinojimo ir supratimo 
buvo sunkiai parodyti Sovietų 
Sąjungos ideologiškos tikrumos 
klastą, šiandien mes turime ne 
tik daugiau vakariečių, bet ir 
250,000 Sovietų emigrantų, ku
rie gali pateikti tikslią infor
maciją apie visus Sovietų gyve
nimo aspektus”, rašo Satteris 
įdomiame rašinyje Wall Street 
Joumale.

(Tęsinys)
Šių melų sausio 26 d. už “anti-, 

valstybinę veiklą” buvo suimtas Į 
57 melų amžiaus kunigas A. 
Svarinskas., Jis buvo įkūręs

Ginti”. ,L1 1 •'
Tikinčiųjų tai nebaugina. Jie 

rašo protesto raštus^ pvz., prieš 
naujų bažnyčių statybos drau 
dimą. 1978 m. tikintieji surinko 
1 18,090 parašų ant prašymo raš
to Brežnevui, kuriame reikliau- 
j.ma. kad tikintiesiems vėl bū
tų grąžinta, valdžios atimta 
Klaipėdos bažnyčia.

466 iš 522 Lietuvos katalikų 
kunigų parašė rezoliuciją, ku
rioje nurodoma tikybos įstaty
mų prasižengimas su Evangeli
ja, bažnytine teise, sovietine 
Konstitucija ū . Helsinkio Akte 
nutarimais. Kunigai jpje reika
lavo, kad valdžia nesikištų į 
Bažnyčios reikalus, kad būtų 
leista ligoninėse mirštantiesiems 
suteikti paskutinį palaiminimą 
kad Vilniaus katedroje vėl būtų 
leista melstis ir būtų padidintas, 
seminaristų skaičius.

Pogrindžio leidinys “Lietuvos 
Katalikų; Bažnyčios- Kronika’ 
praneša, kad Viena mokytoja dėl 
tikėjimo buvo atleista iš darbo; 
Stanelytė už dalyvavimą religi 
nėję procesijoje buvo nuteista 
trejiems metams kalėjimo ir 
kad bažnyčios personalas, vietoj 
įprasto tarifo — 4.kp. už kilo
vatą,. turi mokėti 25 kp.

Už “Kronikos” platinimą Sa- 
dūnaitė Helsinkio metais (1975) 
buvo/nuteista 6 m. lagerio. Pc 
išėjimo laisvėn ji gyvena pas 
savo brolį Joną, kolūkio" pirmi 
ninką. .Praeitų metų spalio mė
nesį KGB jų namuose padarė 
krata ir iš 6 metu seserėčios 
Marijos atėmė žaislą, nuspal
vintą .nepriklausomos Lietuvos 
vėliavos spalvomis.

Milicija įr saugumas būgštau
ja patriotizmo ir tikėjimo są
jungos a la polonaise (pagal 
Lenkijos pavyzdį). Praėjus pu
sei metų nuo 1956 m. neramu
mų i • Lenkijoje, Kaune įvyke 
riaušės... Dviem melais vėliau 
po 1970 m. lenkų sukilimo Bal
tijos pajūryje, Kaune, susidegi
no devyniolikametis R. Kalan
ta, po jo laidotuvių tūkąjanęiąi 
jaunuolių skandavo '^Laisvę 
Lietuvai” ir apmetė padegamo; 
siomis mtdžiagomis miesto par
tijos komiteto pastatą.’; 1960, 
1975, 1977 ir praeitų metų.rug-

į savo pusę vis. daugiau žmonių 
ir tikintieji noriai ir dosniai 
aukoja. Kai valdlžia grąžino ti
kintiesiems Šv. Dvasios bažny
čią prie Kauno kunigų semina
rijos, be didelių sunkumų buvo 
suaukota milžiniška suma — 
virš milijono markių, — sako 

Spiegei” korespondentas.“Der

— Dr. William Martens ir 
Virginia Johnson pripažįsta, 
kad apie seksą reikia moksliškų 
tyrimui Jie negali išspręsti dau
gelio klausimų.

-— Libano armija, turi tiktai 
12,000 kariu. ' - V

't LITERATŪRA, lietuvių Eteratūros, meno ii moksli 
1954 m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vin« 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Štoko* 
J. Raukčio, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* ir T 
Meilau* straipsniai bei rtudijos, iliustruotos nuotraukom!* t 
M. K Cfuriionio. M. šileikio, V. Kašubo*, A. Rūkltelės ir JL V*r» 
kūrybo* poveikslai*. 365 push knyga kainuoja tik F3.

'« DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojo* ir Ui 
tinių šokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dxln\ 
švente* bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainnojan 
tiem*, gėrintis autorė* puikiu stiliumi ir surinktai* duomenim!? 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja 82.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraJy 
ta* Juoxo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sauat) 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buitie* Hta 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyf?

> LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-T*mal«ffc 
įdomiai parašyt* rtudija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnė* b 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienai 
lietuviui. Leidinys fliustrnota* nuotraukomis, pabaigoje duodam* 
vttovardžiij pavadinimai *!r jų vertiniai J vokiečių Labai 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių Umėlapl*. Kaina M

> K4 LAUKIS LIMA, rašytojo* Petronėlė* Orintaltė* at*
minimal ir mintys apie asmenis Ir vietas neprfk. Lietuvoje ir pii 
maišiai* bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 2M puslapiui 
bet kainuoja tik 83. f, tu

'• JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupras 
tas Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime Ir politikoje; tik ta 
Sargio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimų Ir po* 
riją. Dabar būtų jį galfan* pavadinti kovotoju ui imogaui teise* 
Knyga yra didelio formato, 255 puslapių, kainuoja 86.

yrrtfmx, r* 10 sąmojingų novelių. K*t

E MNL J

* . M. ŠILEIKIS SIUVĖJAS

*
IT

' Sovietų parašas neturi jokios vertes
“Mes turirrue pareikalauti, kad (kaip Maskva bando pasaulį ap- 

žodžiai turi turėti reikšmę. So-1 mulkinti); Sovietų “žurnalistai” 
vietų parašas po tarptautiniu nėra žurnalistai; Sovietų “par- 
Žmogaus teisių sutarimu turi lamentarai” nėra parlamenta- 
būti anuliuotas. Jei bus leidžia
ma Sovietų parašams po 
žmogaus teisių dokumentu 
silikti, tai mes turėtume

tuo 
pa- 
ati-

Taip pataria laikraštininkas

rai.

PASAKA APIE VARNIUS . — Prez. Reaganas pirmadieni 
įtikino suvažiavusius pramoni
nių valstybių vadus, kad visiems 
reikia taupyti.

PASLAPTINGOJI VARNIŲ PRAEITIS
Aleksandras Poška - Pdškevi- vęs pastatytas dabartiniame 

čius pasakojo savo atsiminimus, Klaipėdos krašte, Rusnėje. Kiek 
vėliau, kai kryžiuočiai pradėję 
užpuldinėti žemaičius, jie savo 
dievaitį šerputį atsigabenę į 
tamsius miškus netoli dabarti
nių Varnių apylinkių. Tenai jie 
pasislėpę garbino Šerputį.

Kai Vytautas Didysis apkrikš- 
tinęs Žemaičius, o į Medininkus 
atsiuntęs vyskupą, daup žemai
čių buvę nepatenkinti. Jie neat- dus, reikalauja atskaitomybes 
sižadėję Šerpuėio ir jį garbinę (už krašto iždo išeikvojimą, 
toliau, žemaičių vyskupas, bijo
damas, kad stabmeldžiai lietu
viai jo neužpultų, prašęs Vytau-, 
to, kad toje vietoje, kur stovi 
stabmeldžių dievaitis, būtų iš
kirtas miškas. Po kurio laiko 
į Medininkų apylinkes tikrai 
atvyko Vytauto Didžiojo kariuo
menė. Dalis miško buvo iškirs
ta, patį dievaitį šerputį kareiviai 
įmetę į Beržulės ežerą, esan
tį prie dabartinio Varnių mies
to. šerputis paskendęs, tačiau 
žema’čiai jo neužmiršę. Jie at
eidavę prie ežero kranto, ten 
melsdavęsi ir į vandenį mesda
vo aukas. . v

1 Ta vieta, kurioje prieš 600 
metų stovėjo dievaitis šerputis, 
vadinama Šerpučių kaimu. Poš
ka pažymėjo, kad jam mažam 
esant, jo namuose — Graužiu 
kaime ir kitose apylinkėse, gir
dėdavę* žemaičius tariant tokį 
posakį “Apsaugok mus, šerpu- 
ti”. Pasak Poškos, šerputis, 
greičiausiai, buvęs • žemaičių 
šiaurės dievu, kurį anksčiau 
mūsų senuoliai taip labai gar
bindavę. , S. L.

■ kaip jisai dr. Jonui Basanavi- 
! čiui padėję?, rinkti kai kuriuos
padav'n* rs ir šiaip istorijas įvy
kius, lečiančius lietuvių tautą

Į ir Lietuvos praeitį.
A. Poška buvo k lęš iš Var

nių vaisė. Gražių kaimo. Anksti 
I Poška jau pradėjęs keliauti po 
i Žemaitiją ir kitas L’etuvos da- 
I lis. Vėliau jis buvo Rusijoje, 
Sibire ir kitur. Poška su dr. Ba
sanavičium susirašinėdavęs ir 

į lietuvių tautos atgimimo pat
riarchas jam duodavęs nurody- 

i mu kaip rinkti istorine medžią- 
gą. Kai dr. Basanavičius gyve
no Bulgarijoj, Poška tuo laiku 
tarnavęs Kaukaze vienoje gele
žinkelio bendrovėje. Poška, pra
šomas dr. Basanavičiaus, buvo 
nuvykęs net į Persiją, o, be to, 
tyrinėjo kai kurias tautas Kau
kaze. Dalį šios medžiagos Poška 
nusiuntęs į Bulgariją dr. Jonui 
Basanavičiui. Vėliau Poška at
vykęs Į Vilnių ir čia dažai susi
tikdavęs su dr. Basanavičiumi.

Vėliau tas senas žameitis ra
šė savo atsiminimus, ką jis bu
vo anksčiau surinkęs Žemaiti
joje ir kitur. Be kitų savo atsi
minimų, Poška pasakojo gana 

. įdomią legendą apie Varnius,
■ kurią jis jau Rusijoje rašęs, ta- 
. čiau karo metu tie užrašai žuvę.

Kai Poška dar buvo jaunas 
vaikas, tai jo tėvai ir kiti senęs-

Peru prezidentas pirma
dienį paskelbė respublikoje ka
ro stovį ir atėmė gyventojams, 
pagrindines teises. Jis davė lei-; 
dimą policijai sustabdyti įtaria-, 
mą žmogų, atimti iš jo ginklus 
ir jį areštuoti. .

— Pew prezidentas įsakė su-, 
imti buvusius kariuomenės va-

— Beka slėnyje keli palesti-' 
niečių karininkai k sukilo prieš: 
Jasir Arafatą. Pats Arafatas' 
tvirtino, kad maštininkai su- 
valdlyti. .

ENERGY I 
WISE

i

Lietuviai, kurie seka okupuo-į nieji žemaičiai apie Varnius ir 
tos Lietuvos spaudą, jie jau iš tas apylilnkes taip pasakodavę, 
seniai žino, kad tie asmenys, ku- čsą, žiloje senovėje, kai žėmai- 
rie nusiduoda esą Sovietų spau- čiai atsikėlę gyventi iš tolimųjų 
dos atstovais Amerikoje, nėra kraštų į Baltijos pakraščius, tai 
jokie žurnalistai, bet tik Mask- su savim atsigabeno ir dievaitį
dos atstovais Amerikoje, nėra

vos agentai.
Satteris sako, kad Sovietų

j šerputį. Iš pradžių Šerputis bu-

Sąjunga tikrumoj yra daug silp- sistinių - leninistinių “klasės” 
nesnė, negu didžiuma pasaulyje ( vertybių, tai Sovietų “pas^s” 

i - ji ginklu galėjo subyrėsįsivaizduoja.
pagrobti kaimyninius kraštus 
(Lenkiją, Lietuvą, Latviją, Es
tiją, Rytų Vokietiją, Čekoslova
kiją), bet ji nesijaučia saugu 
nei vienoje tų okupuotų šalių. 
Ji daug pasikliauja savo klastin
gos ideologijos skleidimu (vi
sada su ginklu),-bet ta iš melo 
sukurta ideologija stovi ant to
kio silpno pamato, kad su laiku 
ji negalės atsilaikyti prieš Va
karų demokratines žmogaus tei
sių idėjas. Kada Sovietų paverg
tos masės pamatys skirtumą

Jis rašo, kad reikia viską va
dinti teisingais vardais. Sovietų 
įsiveržimas į Afganistaną yra į tarp pasaulinių Judeo-krikščio- 
invazija, o ne “intervencija” nškų vertybių ir tuščių mark-
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GIFT PARCELS TO LITHUANIA
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

2608 West 69th St, Chicago, I1L 60629 ♦ Tel. 925-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies Įvairių prekių.
Maistas iš Europos sandėlių.

MARIJA NOREIKIENĖ
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SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2a01 W. 69th St., Chicago, Ill. 60629 ♦ TeL 925-2737

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

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

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

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas
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Chanai th* oil and 
fitters *v»ry 3,000to 
8.OOČ miles to avoid 
wastes gasoline.
Don’t b« s Boni Lostrf I

MEET THE CHALLENGE!

J. -Sąndys

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdr|Uda: už 
. .. $1,000 apdraudos sumą tžnl(jką tįk?$3^0O' .nĮėtftms;

SLA —kuopų Lyra- visose littuvių koTotuįosė' 
Kreipkitės,j savo apįylinkės kuoįiy .veikėjus,: - 
jie Jums mielai pagelbės j .SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai į; SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE ŲF AMERICA 
307. W. 30th St.,' New YorR, N.tv 10001

; Tel. (212) 563-2210 / '

50 metų studijavęs, kaip

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra Seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fratemalinė 
organizacija; lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus įįrba .̂ j _ ' 7. > :

SLA -L išmokėjoMiaugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
apdraudų‘savo;nariams^ .’š '

SLA — apdraudžia. pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. '■ ' •
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki ‘$19,000. - * t 

- . \ • .> • fa •’ i.’
SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdraydą —'Endowment 

Insurance^ kuri ypač naudingą j aūnimūl,'siekiančiam 
aukštojo mokslo ir 'jų gyvenimo vpradžiai’* 
vaikus apdraudžia pigia terminu<5tą apdrgūda: už

SERVE WITH. PRIDE-IN 
įJTE NATIONAL GUARD
3

ATEINA LIETUVA,IMI

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
Ir lietuvių lęalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

Ir patarė mums toliau studijuoti

3 — Naujienos, Chicago, 8, Ill. Wednesday, Junė 1, 1983
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Prisiminė mirusius, pasižadėjo 
tęsti jų pareigas

Praeitą savaitgalį Amerikos lietuviai prisiminė šia
me krašte mirusius savo artimuosius. Aplankė jų kapus, 
pasodino ar padėjo gėlių, palaistė žolę ir prisiminė iške
liavusių atliktus darbus.

Vieni darbus baigė. Kiti nepajėgė to padaryti ,bet 
nustatė gaires ir pasirinko kelius, kuriais likusieji turėtų 
eiti. Kitiems.mirtis nutraukė darbą pusiaukelėje. Jie ne
turėjo galimybės ne tiktai baigtį, bet neturėjo laiko ir 
kelio pasirinkti.

Lietuvių Tautinėse kapinėse susirinko žmonės sek
madienį. Tokia jau tose kapinėse įsigalėjo tradicija. Kiti 
mirusius prisiminė ir pagerbė pirmadienį. Gyvi likę Ame
rikos kariai pasirinko tam prisiminimui gegužės 30 dieną. 
O jeigu ta diena pasitaikytų sekmadienis, tai ją švęs pir
madienį, nes krašte veikia įstatymas, kuris liepia dideles 
šventes švęsti pirmadienį. Tokia yra tradicija, šis kraš
tas laisvas. Jis leidžia kiekvienai tautai savų tradicijomis 
gyventi, kad tiktai ta tradicija nebūtų priešinga veikian
tiems įstatymams.

Sekmadienio rytąs buvo vėsus, nors saulė gražiai 
švietė ir užuovėjoj šildė. Rytas buvo gražus, bet vėjas 
buvo šaltas. Už kalvų ir medžių vėjas nebuvo toks žvar
bus, bet kam teko būti ant vėjo, tai turėjo dantimis pa
kalenti arba ieškoti užuovėjos už medžių, kalvų, krūmų 
ar didesnių paminklu.

Lietuvių Tautinėse kapinėse iškilmės prasideda nu
statytu laiku. Pirmiausia padedamas vainikas prie kapi
nių steigėjų įr KaPlneS sudariusiu organizacijų paminklo, 
o vėliau, kurie dar gali laisvai vaikščioti, apeina, orkest
rui grojant, ratu aplinkui kapines ir pasiekia giesmėms 
ir kalboms paruoštą estradą.

Gerai visiems žinomos giesmės giedamos kiekviena 
Kapų puošimo dieną, bet kasmet skirtingos. Kalba ir kiti 
žmonės. Dr. Pijus Grigaitis, kol buvo gyvas, kiekvienais

metais kalbėdavo šios šventės progą. Dabar kalb? kiti 
žmonės, aiškina gyvenimo iškeltą? nauįas mintis, bet ir 
šiandieniniai kalbėtoją! savo kalbas baigia tais pačiai? 
pasižadėjimais, kuriais baigdavo Liet. Tautinių kapinių 
steigėjai. Jie pasižada tęsti mirusiųjų ir šiose kapinėse 
palaidotųjų dirbtus, bet nutrauktus darbus. Kalbėtojai 
ne tik patys pasižada, bet ir į kapines atėjusius ragina 
pasižadėti tęsti mirusiųjų nesuspėtą užbaigti darbą.

Lietuvių Tautinėse kapinėse guli Didysis Lituanis
tas. Jis parašė “Senųjų lietuviškų knygų istorijos” du to
mus. Kas gali tęsti jo darbą? Iš jo knygų visi mokėsi. 
Mokosi čia, Amerikoje, mokosi ir pavergtoje Lietuvoje. 
Jiems nepatogu pasakyti, kad Didysis Utuanista*, nega
lėdamas pakęsti žiauraus okupanto, paliko didelę sąvo 
rankraščių dalį Lietuvoje, o kitus atsivežė Amerikon ir 
išleido “Aleksandryną”. Kaip savo laiku Egipto priešas 
sudegino didžiausią Aleksandrijos knygyną, taip daug 
knygų karo metu buvo sunaikintas, arba okupanto išvog
tos ir išvežtos. Didžiausius norus turintieji prie jų negalį 
prieiti, peš ir šiandieninis lietuvių tautos priešas žino, 
kad knygą reikia naikinti labiau negu žmogų. Mirusieji 
žmonės labai retai kovon žadina, bet išsaugotos knygos 
žmones veda kovon už laisvę ir tiesą.

Mes galime mokytis iš Didžiojo Lituanisto paliktų 
knygų, bet tęsti jo vestą darbą ne mūsų pečiams. Mes 
gyvename kitose sąlygose. .Laimė, kad jis nutiesė kelią 
“Lietuvių enciklopedijai”, “Aleksandrynui” ir “Senųjų 
lietuviškų knygų istorijai”, tai mes galime didžiuotis pe 
tįktąi mūsų motinų išsaugota sena lietuvių kalba, bet ir 
Didžiojo Lituanisto paliktomis žiniomis apie lietuviškas 
knygas.

Lietuvių Tautinėse kapinėse guli demokratinio Lie
tuvos prezidento palaikai ir stovi jam pastatytas pa
minklas. Mes žinorpe, kąd Amerika tapo galingą ir didelė 
tiktai todėl, kad joje bųyo įvesta demokratinė tvarka. 
Daugelis lietuvių, pagyvenusių Amerikoje, įsitikino, kad 
demokratinė: santvarka,, pripažįstanti pagrindines žmo
gaus teises,, yra labai brangus ir naudingas dalykas, bet 
kai eina kalba apie demokratinę santvarką Lietuvoje, tai 
ranka numoja ir nenori apie demokrątįją Lietuvoje 
kalbėti.

Jie tuojau primena, kad pats dr. Kazys Grinius pa
siūlė, įr dauguma priėmė, amnestiją, bet jeigu kuris ban
dė demokratinę santvarką Llietuvoje ginti, tai buvusi ne 
tiktai klaida, bet ir nusikaltimas.

Dr. Griniaus skelbta ir ginta demokratinė santvarka 
dar ir šiandien lietuvių tarpe yra erzelių .pagrindas. Ne
žiūrint į visus nesutarimus, lietuviai įęšlęo-b.Ūdų toleran
cijai ir demokratiniams principams įvesti, bet atsirado 
daktaras, kuris uždraudžia net pasitarimus vesti. Dak
taras Grinius siekė demokratijos, o šiandieninis daktaras, 
tapęs milijonieriumi demokratinėje Amerikoje, gyvena 
diktatūrinėmis idėjomis ir įsako pasitarimus nutraukti.

Kiek lietuvių šiandien drįsta skelbti dr. Griniaus 
skelbtas idėjas? Jie mano, kad dr. Griniaus paskelbtoji 
amnestiją atpalaidavo juos nuo dr. Griniaus skelbtų de
mokratinių idėjų. •

Buvo paminėtas Steponas Kairys, Dėdė Šernas, dr. 
Jonas Šliūpas, Biržiškos, J. Bąčiūnas, Adomas Varnas 
ir šimtai mažesnių, pasiryžusių padėti priremti pečius 
prie vedamo darbo ir atidaryti piniginę siekiamiems tiks
lams remti. ' ^6.

Turiningą kalbą pasakė Amerikos Legiono koman- 
dierius, priminęs visiems, kad Amerikos kariai kovojo ir 
galvas guldė už šio krašto nepriklausomybę ir pagrindi
nes žmogaus teises. Taip buvo praeityje, tąip yrą įr šįąn-

Paiventintas a.a. prof. A. Varno paminklas iis ,jos .^svės1 1 po? Šioje svetingoje zemeje.

ADOMAS VARNAS (1879.1.2—1979.VIL19)
Gegužės 29 d. Lietuvių Tauti

nėse kapinėse bendrosios iškil
mės sutraūkė. minias žmonių. 
Toms iškilmėms pasibaigus, di
delė dalyvių dalis susirinko prie 
prof. A Varno paminklo, pasta- 
.ylo visuomenės aukomis pagal 
skulptoriaus R. Mozoliąusko 
projektą. Paminklo šventinimas 
— atidengimas tuojau ir buvę 
pradėtas. $večių tarpe buvo dr. 
Kazys Bobelis, VLJKo pū minin- 
kas, ir iš toliau atvažiavusių 
lietuvių.

Kan. Veclovas Zakarauskas, 
pašventinęs paminklą, pakvie
tė susirinkusius sugiedoti gies
mę “Marija, Marija”, kuri kapi
nėse puikiai nuskambėją Po to, 
Bąlys Pakštas rageliu ir Liudas 
Krolis kanklėmis atliko paties
Pakšto sukurtąją “Raudą” ir 
lietuv:škais motyvais “Maldą”, 
švelnūs melodijų garsai klausy
toj aąis priminė graudžias seno
vės lietuvių pomirtines apeigas.

Paminklo komiteto pirminin-

Laisvoji lietuvių visuomenė jo 
darbus įvertino, neužmirš jų ir 
atęūyje. D. A.

ADOMAS VARNAS 
(1879.1.2 - 1979.VII.19)

Teodoro Blinstrubo kalba, prof. Ado
mo Varno paminklą kapinėse 

fmdeng.ant

“Savo tautiečiams tariu 
nenusiminkite! Visų tironijų 
buvo tas pats galas, ir dabarti
nius senulės Lietuvos pavergė
jus išcas teks lik mas. Laisvė, 
šviesa ir tiesa — nenugalimos.” 

lai Adomo Varno les'amen- 
tiniai žodžiai, pasakyti - parašyti 
jo 103 metų amžiaus minėj nie 
IiizS m. gruodžio mėn. 2 d.

O ;r savo gyvenimo saulėlydy 
19.01 m. pradžioje, vos kelis mė
nesius pneš mirtį, j,s pasakė: 

"Mano rūpestis daugiausia 
sukasi apie Lietuvą. Visą lai
ką galvoju, kad kaip nors ta 
Lietuvėlė atsistatytų... Ateity 

• mūsų Lietuva bus laisva. Gal 
per kančias, bet turės būti 

j la:sva”.
j Taip jis ir užbaigę savo die
nas, Lietuva besirūpindamas. 
Visa, jo veikla buvo susijusi su 
mūsų tautos gyvenimu. Adomas 
Varnas ir jo Lietuvėlė buvo 
tampriai sumegzti.

Dar caro laikais, prieš Nepri
klausomos Lietuvos atstatymu, 
jis įsijungė į tautos veikėjų ei
les. Organizavo jaunimą, skai
tė .jiems paskaitas, rengė vaid:-

.' - , ! • nimus (dėl ko buvo ir areštuo-
kas D. Adomaitis, taręs trumpą' aktyviai reiškėsi Labdariu 
įžanginį žodį, pakvietė Teodorą
BĮinstrųbą, ĄLTog vicepirmi
ninką, kuris pasakė pagrindinį 
žodį apie Pr°f- Varno nuveiktus 
lietuvybės darbus, ttail. Mikas 
Šilęiki* kalbėjo apie prof. Var
ną, kaip dailininką įr žmogų. 
Jų kalbos spausdinamos sky
rium. Iškilmės prie paminklo 
baigtos dalyviams gražiai sugie
dojus Lietuvos, himną.j

Visi, kas tik norėjo, galėjo 
gausiai iliusti-uotą, gražiai išleis
tą Paminklo leidinėlį. Iškil
mėms besibaigiant, vakaruose 
pasirodė audros debesys, vęlįąu 
Cicero ir kituose priemiesčiuo
se pridarę žalos, tačiau kapinęs 
ištuštėjo, dar nė lašui lietaus 
nenyk ritus.

Prof. Vąmąs svajojo atgulti 
Vilniaus Rasų kapinėse, bet li
kimas lėmė kitaip. Palikęs pra
našingus žodžius, kad Lietuva
vėl bus laisva, nes "Laisvė, 
šviesa ir Tiesa — Nenugąli-

draugijoje Petrapily, studėntų 
draugijose- Krokyyoję ‘it iįtur.

Nors tas laikotarpis, ypač 
jaunystės ir mokslo metų, ap
ėmęs trečdalį jo gyyęnįmp, ne
buvo rožėmis klotas, tačiau j:» 
nepalūžo — studijas sėkmingai 
baigė ir kartu buvo aktyvus lie
tuviškoje vęikloje.

Iš prigimties jis buvo- ramaus 
būdo, o tadą tyrėje audringą ir 
pilną pavojų gyvenimą. Aplin
kybių verčiamas, turėjo blašky
tis po įvairias vietas ir valsty
bes: Joniškis (gimtinę), Mintau
ją (gimnazija), Kaunas (kuni
gų sęmiparija) i Petrapilis (pie
no studijos), ir vėl studijos ar 
liętuvįškį įsipare:gqjįmai — 
Valyva, Krokuvą, Ženeva, Si
cilija, Vilnius, Zakopane, vėl 
Vilnius, Odesa, vėl Petrapilis, 
Voronežas, ir vėl Vilnius... G 
tarp jų — slaptos kelionės į Lie
tuvą ar po Lietuvą...

Ūien, taip ir ateityje- Amerikos kariai tiki krašto ne
priklausomybe ir pavergtų tautų laisve. Lietuviai žino, 
kad Amerika yra didelis ir nuoširdus pavergtos lietuvių 
tautos drąugąs.

Rusų revoliucijos metu 1917 
metais Adomas Varnas buvo 
areštuotas ir apie metus išlai
kytas kalėjime.

(Bus daugiau)

HENRIKAS SINKEVIČIUS

KRYŽIUOČIAI
iTsaiayi)

Audra kas kartą didėjo. Nors įr kailiniais 
apsiaustais apsisaiutę, turkai šalo į kaulą, p kiti 
tarnai šildėsi daužydamiesi rankomis. Pats Zbyš- 
ka, pakankamai šiltai neąpsireųgęs, vieuū ir kiU 
kartą pažvelgė į čeko atgabentus vilkinius kai
linius ir netrukus liepė turkui juos paduoti.

Susisiautęs pagaliau jis tuojau pajuto visą 
kūną šildančią šilumą. Ypač gi jam patiko galvos 
gobtuvas, pridengiąs jo akis ir žymią veido dalį 
taip, kad audra nustojo jį varginti. Prieš savo 
valią jis pagalvojo, kad Jagienka tikrai yra kil- 
niaširdė, ir sulaikė arklį, nes jį apėmė noras iš
klausinėti čeką apie ją ir apie viską, kas dėjosi 
Zgoželicuose.

Todėl kreipdamasis į tarną paklausė:
— Ar Zychas žino, ką panelė man pasiuntė?
— Žino. — atsakė Hlava.
— Ir nesipriešino?
— Priešinosi.
— Pasakok, kaip buvo.
— Ponas vaikščiojo po trobą, o panelė — pas

kui ji. 4is barėsi, o ji — ne, tik, kai į ją atsigręž- 
< n\o. , . .’davo ant kelių prieš jį. Ir nė žodžio. 
Sako pankui p nas: * Ar apkurtai, kad nieko man 
neatsakai? Prak: ’bėk, nes leisiu, o leidus — aba- 
;■:> man nuraus!” Ji dabar pagalvojo. 

kad laimėjo, ir pradėjo verkdama dėkoti. Ppnas 
jai prakaįšįąja, kad ji jį kankinanti, skundėsi, 
kad visada turįs būti jos viršus, ir pagaliau tarė: 
“Prižadėk, kad neisi su juo slapta atsisveikinti,- 
tai leisiu, kitaip — ne”. Panelė sumišo, bet pri
žadėjo — ir ponas buvo patenkintas, nes jis su 
abatu labai bijojo, kad jai neateitų noras su jūsų 
tnalone atsisveikinti... Tuo dar nesibaigė, nes vė
liau panelė įsigeidė, kad būtų ir du arkliai, o po
nas draudė; kad duotų vilkinius kailinius ir pi
nigų, o ponas vis nesutiko! Bet kas iš tokio drąu^ 
dimo! Jei ji įsigeistų ir namą sudeginti, panas 
sutiktų. Dėl to yra ir antras arklys, ir vilkiniai 
kaliniai, ir pinigai. ..

— Puiki mergaitė, — pagalvojo Zbyška, o 
vėlįau garsiai tarė:

— 0 su’ abatu nebuvo vargo?
Čekas nusijuokė gudraus tarno juoku, kuris 

mątė viską, kas vyksta aplink, ir atsakė:
— Jie abu taip elgėsi slėpdamiesi nuo abatp, 

ir nežinau, kas buvp, kai sužinojo, nes išvykau 
anksčiau. Abatas kaip abatas — užrėkia kartais 
ir ant panelės, bet paskui akimis ją sekioja, spė
liodamas, ar tik nebus jos perdaug nuskriaudęs. 
Pats mačiau, kaip kartą ant jos užriko, o paskui 
nuėjo į dėžę ir atnešė tokią grandinėlę, kad gra
žesnės ir Krokuvoje negausi, ir sako jai — še1! 
Sutaria ji ir su abatu, nes ir tikras tėvas jos la
biau nemyli.

— Tikrai, taip yra.
— Kaip Dievas danguje.

■ąy 1 .. RI.UĮIFr |J J a1.1,"!1"...................  1 ■

Nutilo ir jojo toliau per vėją ir sniego kru
šą. tačiau Zbyška staiga sulaikė arklį, nes iš pa
miškės pasigirdo kažkoks gailus, miško ūžimo 
pusiau prislopintas balsas:

— Krikščionys, gelbėkite Dievo tarną!
Tuo metu ant kelio išbėgo žmogus, apsiren

gęs pusiau dvasininko, pusiau pasauliečio rūbais, 
ir, sųstojęis prie Zbyškos, pradėjo šaukti:

— Kas bebūtum, pone, bet padėk žmogui ir 
artimui sunkioje nelaimėje!

j — Kas atsitiko ir kas pats esi? — paklausė 
(jaunasis riteris.

— Dievo tarnas, nors ir be šventinimų. 0 šį 
rytą pabėgo mano arklys kartu su šventųjų reik- 

, menų dėže. Pasilikau vienas, be ginklų, p vakaras 
I artėja ir baisu laukti, kaip laukiniai, žvėrys pasi
girs šile. Pražūsiu, jei man nepadėsite.

— Jęi dėl mano kaltės žūtum, turėčiau už 
^avo nuodėmes atsakyti, bet iš kur galiu žinoti, 
kad tautybę sakai, ir kad nesi koks vagis ar val
kata, kurių daug pakeliui gali sutikti!

— Iš dėžių pažinsi, pone. Ne viėnąs atiduotų 
dukatų prikimštą piniginę už tai, kas dėžėse yra, 
bet aš tau veltui dalį atiduosiu, kad tik mane ir 
mano dėžes paimtupi-

Sakaisi Dievo tarnas esąs, o nežinai, kad 
žmogui turi būti padedama no dėl žemiško, bet tik 
dėl dapgįško užmpkeęčio. Bet kaip tau dėžės pasi
liko, jei arklys pabėgo?

— Kol aš atradau, arklys jau buvo vilkų pa
pjautas, o dėžės paliko. Jas aš atvilkau prie kelio,

kur ir laukiu gerų žmonių pasigailėjimo ir pa
galbos.

Tai pasakęs ir norėdamas įrodyti teisybę sa- 
| kas, parodė į dvi medžio žievės dėžutes, gulinčias 
j po pušimi. Zbyška žiūrėjo į jį įtartinai, nes žmo
gus jam neatrodė nuoširdus, o, be to, ir jo kalba, 
nors ir švari, rodė, kad jis yra kilęs iš tolimų 
kraštų. Tačiau jis nenorėjo atsakyti pagalbos ir 
leido jam kartu ąu dėžėmis, kurios pasirodė labai 
lengvos, sėsti ant čeko vedamo krūvio arklio.

— Tegu Dievas padidina tavo laimėjimus, 
garbingasis riteri! — tarė nepažįstamasis.

Paskui, išvydęs jaunuolišką Zbyškos veidą, 
pusbaliai pridūrė:

j — Ir taip pat tavo barzdos plaukus.
Jis jojo greta čeko. Kurį laiką jie negalėjo 

kalbėtis, nes pūtė stiprus vėjas ir miškas smar
kiai ūžė, tačiau ūžimui šiek tiek aprimus, Zbyška 
išgirdo užpakaly savęs tokį pasikalbėjimą:

— Neginčiju, kąd tu Romoje buvai, bet at
rodai į alaus gėrėją, — kalbėjo čekas.

— Saugokis mirtinos nuodėmės. — atsakė 
Į nepažįstamasis, — nes kalbi su žmogumi, kuris 
per praėjusias Velykas valgė su Šv. Tėvu kietai 

Įvirtus kiaušinius. Nekalbėk man tokiame šaltyje 
apie alų, nebent apie šildytą, bet jei turi kur prie 

1 savęs vyno ąsotėlį, tai duok man du ar tris gurkš
nius, o aš tave visam mėnesiui nuo skaistyklos 
atleisiu. (Bus daugiau)
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SUSIRINKIMŲ
DR, PAUL V, DARGIS

TeL: 562-2727 arba 562-2728

fh PHIIHi

Bridgeporto Li'etuviy Namy Savi
ninkę draugijos susirinkimas įvyks 
šeštadieni, birželio 4 d., 1 vai. p.p., 
3808 S. Union Avė. Nariai malonė
kite atsilankyti, nes yra daug dalykų 
aptarimui. Bus gera progra ir duok
lėms užsimokėti. Pi susirinkimo — 
vaišės. Valdyba

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Wwrtchorter Community klinikos 

Medicinos direktorių* 
193* S. Manhoun RtL, Westchester, 111. 
VALANDOS: 3—8 darbo dienomis

vakarų vejai
112 modernios poezijos puslapių. Kaina ?5. Minkšti

tokiu adresu: 
Naujieuos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 6060! 
''"■"".''"'"''WimIM .. .

Sorvic* 355-4504, P*e* 04054 

DR. A, B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYB*: AKIŲ LIGOS 

Y9C7 Wert 103rd Sfroet 

Valgndo* pasai susitariau.

— Šį savaitgalį Amerikoje, 
Williamsburge vyks ekonominė 
Vakarų valstybių viršūnių kon
ferencija.

gramatikai, vėliau ir kun, J. Sta
nevičiaus aritmetikos vadovė- 
.iui parapijos mokykloms, grei
čiausia, ir kitoms, mums dar 
nepaaiškėjusioms knygutėms. 

Į Kada temperamentingas tų lei
dinių gynėjas kun. Vincentas 
Valmikas perkėlė bylas dėl tų 
le dihių net į Petrapilį ir ten net 
buvo jas laimėjęs, tai Vilniaus 
cenzūra pačius rankraščius pra
žudė ir paveikė net Vilniaus 
vyskupijos kapitulą, kuri jį vi
sai išvijo iš Vilniaus ir Vilniaus 
vyskupijos ribų.

Norint paraližuoti tokį Vil
niaus cenzūros šališkumą, kutis 
galėjo visiškai sustabdyti lietti- 

knygų spausdinimą, ki- 
lietuvių sąjūdžio daly- 
ir organizatoriams teko

OPTOMETRIST AS 

KALBA LIETUVIŠKAI
261* W. 71rt SL TeL 737-5149 

Tikrinį įkiį Pritailrn įkinirtf 

ir “contact lensea".

— Izraelyje streikavo 8,500 
daktarų. Valdžia būtų atėmusi 
teisę praktikuoti mediciną, jei-’ 
gu jie būtų tęsę streiką.

I — Naująją Austrijos koalici
nę vyriausybę sudaro socialistai 

t ir dešinieji liberalai. Socialistų 
partija išvaldė kraštą. 13 metų.

Dr. LEONAS SEIB UTIS
INKSTŲ, PUSLtS 1E

PROSTATOS CHIRURGUA
2*54 WEST *3rd STREET 

VilandoK a&trad. 1—4 popūL

— Illinois valstijos guberna
torius James Thompson paskel-' 
bė, kad teks pakelti mokesčius, 
nes nėra pinigų švietimo rei
kalams.

Ofbo telefone*: 774-2BM, 
IradndiM teleL: 444-5543

KNOW YOUR HEART

Prostatos, inkstiį ir ilapnmo

5025 CENTRAL; A.VE.
SL Petersburg, Fla. 337 IS 

TA (813) 321-420®

PERKRAUSTYMAI

HELP ¥OUfi HEART FUND 

įfOUR HEART

VACLOVXs BIRŽIŠKA

'LIETUVlšKOSlOS KNYGOS Kellys
(Iš V. 'raitų')

(Tęsinys) ■
jaūnūorrfenė, neturėdama Į 
savo paruoštoms knyge

lėms išleisti, sugebėjo sudomin
ti jų leidimu kai kuriąs smul-. 
kias žydų spaustuves (Neuma- 
no, Maneso ir Zimelio-Zimelo- 
yičiaus), o kitoms knygoms iš
leisti gauti lėšų iš vieno--kito li
teratūrinių ambicijų turinčio 
kunigo, kuriems patraukti jie 
kitas savo parašytąsias knygas 
sutikdavo leisti tų kunigų, kaip 
autorių, vardu. Tokiu, ^pavyz
džiui, būdų kunigo Kiprijono 
Zabičio vardu ir jo lėšomis 1'823 
metais buvo, išleista, t .Kajetono 
Zabičio iš Kluko verštą‘..knygultė 
apie bitininkystę, o kunigo Jiio- 
zo Rupeikos vardu -Ųęne Simaho 
Stanevičiaus paruoštas Chodz- 
kos “Jono išz SNvnločzėš” verti
mas.

Pasaulietinių ’.lietuviškų kny-

Si 
lėšų

I gu&ų atsiradimas Tr plėtimasis, 
*Szšimfegliiaš pasaulietinės lie
tuvių literatūros ir tos literatū- 
ros jaunesnių ir senesnių atsto-' 
yų viešas pasirodymas ne tik 
lietuviškoje dirvoje, bet ir len
kų periodinėje spaudoje, atkrei
pė į save dėmesį tų veiklesnių 
lenkų visuomenės Lietuvoje at
stovų, kurie ypač buvo susirū
pinę lenkybės išlaikymu Lietu
voje. Ir jie! surado išoriškai ne
kaltą kelią neduoti tai literatų- i 
rai plotis, if 'Ino būdu sudaryti’ 
pėvąbjų lėpkiskų knygų plitimui 
lietuvių,iUr^vTą‘rolę buvo pa- 
siryžęs .atlikti. Vilniaus cenzūros 
-fcomrtetšs; Bendruoju visos Ru
sijos'pradžios XIX a. cenzūros 
įstatymu visų knygų ir kitų 

‘spaudimų cenzūra buvo pavesta 
' atitinkafniems : universitetams.
Taigi Ir ..visos Lietuvos spaudi-, 
hių cenzūravimas buvo pavestas.

Funeral Home and Cremation Sendee
Charles Stasukaitis
FD. LE.
(312) 2264344

1729 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608

24 Hour Service
V
I

-09

r
Jems 
viams 
griebtis savotiškos priemonės: 
nors pats cenzūros komitetas 
priešinosi, jiems pavyko į cen
zūros komitetą lietuviškoms 
knygoms cenzūruoti įvesti sačo 
žmogų — vainutiškį Juozą Vo- 
lodzką, kuris tą darbą ir atlik
davo ligi savo mirties 1829 m.

Vis dėlto, nepaisast ir tų kliū
čių, šiuo trumpu laiku tai jau
nųjų veikėjų grupei pavyko pa
ruošti ir išleisti keletą davovė- 
ių parapijinėms mokykloms 
(Zabičio elementorių, kun. Viz- 
girdo “Bibliją dėl vaikų”, Iš
leistą miniatiūrino formato, ir 
kt.) ir šiaip žmonėms skaityriių 
(pirmąjį lietuvių kalba bele
tristinį veikalėlį, aną “Joną iš 
Svisločės”), dainų ir Stanevi
čiaus eilėraščių rinkinį, populia
rinę knygutę ūkininkams 
bites ir kitą apie islandų 
peš ir 1.1.

(Bus daugiau)

EUDEIKIS
GAIDAS“ DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 
Tel. 92'7-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

SlODERNIšKOS AIR-UONDITIONED KOPLYČIOS

srtūtard

■

apie 
ker-

cenzūros 
uždaviniais. Tuo būdu neduota

• Raudonojo Kryžiaus vėlia
va pagerbia Šveicariją, kur bu
vo Įkurta organizacija 1863 me
tais. Šveicarijos vėliava yra bal
tas kryžius, raudoname fone.

— Kinija suteikė Jugoslavijai 
120 milijonų dolerių trumpa
laikę paskolą.

cenzūros komitetui.
< IŠ visų lėnlcų' sudarytas, jis

— Brooklyn© tilto šimto me
tų sukaktis praėjo labai iškil
mingai.

Strazdo ir Rapolo Aleknavičiaus 
eilėraščių rinkiniui, kun. A. 
Butkevičiaus lietuvių kalbos
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i
■ ■ ■ • ■■ ' ’ ’ ‘ ■ !— Birželio mėnesį Varšuvos 
pakto kariuomenė turės manev-}: 
rus Čekoslovakijoje, Lenkijoje' 
'ir Rytų Vokietijoje.

TĖVAS IR SŪNUS

.. 1 A 1 / iįtnt. I- idlįįi u viwj uiciuwd spauui-
šiaip nuo 1823 ngi 1831 ^m. cenzūravimas buvo pavestas 

buvo isspausc^fa fiėveik^ tlęk Vilniąūš‘universiteto sudarytam

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

, Telef. 476-2345

| TRYS MODIRNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTIpat lietuviškų knygų,; kaip 'ir 

1801-1822 m. Bet'tiek- pirmo- 
si°s tyo laiku inūsų-pė-1 laiko pradėjo sąmonin-
sauliėtineš^ tiek Ir į fi^bmes j ^aj spausdinti lietuviš-
knygos, visos buvo ar origma- pasaulietinių raštų, surasda- 
liai parašytos, ar pirmą kautą-, ^ias nerimtų prie-
išverstos, o ir tų vertimų kalba basčių, kurios neturėjo nieko 
buvo daug rūpestingesnė ir gry- įsu >politiniais 
nesnė. Bet šio da'rbo didžiausio uįįayįnjaįg, yuo į>ucįu neuuuia 
įtempimo metu joms leisti susi- jeidimo spausdinti kunigų A.

VANCE FUNERAL HOME
nesnė. Bet šio darbo didžiausiojLeidimai — Pilna apdraus 

ŽEMA KAINA 
Priimam Master Chara 

.. ir VISA korteles.
A ŠERĖNAS. TeL 925-404*

SOPHIE BARČUS

7159 So. MAPLEWOOD AVL 
CHICAGO, IL 40429

rado pirmos grynai' politinės- 
kliūtys, kurių anksčiau ’Didžio
sios Lietuvos lietuviškosios-kny-'

I gos dar nežinojo

RADIJO TEIM6* VALANDOJ 

ftihkdfdniaži *Ir sekmalianiai"* 

’ iki 8:38 yį. ryta.
Stotie* WOPA - 1490 AM 

’trtCasliuojšrtMH g mū*y rtud^e*' 
Mirtjuetf* "Parka

ved* f* — Aldona Deukut 
Telef.: 773-1543

Golden Ekg and Cheese Salad Sasc-rkbi* <

Apdraustas perkraustymas 
la įvairiu etrtvmy. 

ANTANAS VILIMAS 
Tek 374-1*82 Mtee 37M99«

Golden Egg
And Cheese Salad Sandwiches -

Fuel vp your hungry bsėk-in-fchool kids with ajrutritios* 
tanch of Golden Egg and Cheese Salad Sandwich-*. The Tilling

‘Lietuvos Aidai”
kAŽI įBRAZMIONYTi

• Didžiausias judėjimas yra 
Chicagos O'Hare aerodrome. Jis 
perleidžia 41 milijoną keliauto
jų kasmet.

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue
Tel. — 523-3572

SOME CHICAGO MCTo'R CLUB TIPS OM

WRtSSlMy DKMN&

Kasdien nuo pirmadienio iki peak 
tadienio 8:30 t*L vakaro- 

Vim* laido* iš WCEV stoti**, 
bang* 1450 AM.

St, Petersburg, Fla,. 12:30 v.I. p.p 
-i WTIS stoties. 1110 AM bsng*

264* W. 71st Street

Chicago, llhnou 606Zk
Teltf. 778-8874

1/3

1/4 1A
teaspoon 
dices bmi
Softened butter

chopped ,
enp shredded Cheddar 
ehewe . _

cup mayonnaise dr 
salad dressing 

tablespoon Aitpped 
parsley or piršle^ 
flakes , , ,

Combine all Ingredients tteept bread and batter.
I dices of bread with abodt 1/3 cup egg salad Uiirfwrw eada. 
Top with remaining bread. Batter outsides of candwiobee. 
Grill in «kiUet or oh griddle over medium-high haat nets 
golden brown. Turn and broken other side.
•HARD-COOKED EGGS: Wt eggs in single layer in wees
pan. Add enough tap water io come at feast 1 tach abcw 
eggs. Cover and quickly bring just to boilir^ Turn off be*U 
If necessary, remove pan frim heat to prevent further boiling.t 
Let eggs stand covered in tHe hot water 15 to 17 mbwt*s fee 
Terge eggs- (Adjust time np or down by about 3 minute, for 
each size larger or smaller.) Immediately run cold watar-'ovw f 
eggs or put’thetn in Ice water until completely cooled. '

To renrove fcheil, cračkle'it by tapping gently all e*etl Rel 
egg between hands to looseh shell, then peel, starting at Taig« 
end. Hold egg un^er running oold water or dip in bowl a£ 
Irater to help 6f£ AalL ■ J

1424 South 50th Avenue 
Cicero, I1L 60650 

TeL: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

STEPONAS ū LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street — TeL RE 7-1213

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

VASAITIS-BUTKUS

£TUVIŲ DIREKTORIAI ’

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003



AMY RICE - GERIAUSIA LIETUVIU 
PREKYBOS RŪMŲ BANKETO ŠOKĖJA

Praeitą šeštadienį Martinui; e kusia dėmesį visų suvažiavusių 
restorane buvo suruoštas Lie-- 
tuvių Prekylais Rūmų 50 mitu 
sukakties banketas. Banketo 
pirmin’nku paskelbtas Julius R. 
Kuzas, sėkmingiausias Illinois 
liet, prekybininkas. Jis pajėgė 
sutraukti į sujungtas dvi dide
lės sales truputį daugiau GOt) 
narių ir svečių.

Dainavo ir šoko havajieėiai, 
šoko lietuviai ir amerikiečiai, 
bet geriausiai pašoko 1 metu 
Amy Rice. Ji šoko su savo dėde 
Petru Petraičiu, sėkmingu iš 
anksto paruoštų ir dar anksčiau 
suplanuotų didmiesčio butų sta
tytoju.

Petras Petraitis, pavyzd:ngai 
apsirengęs, moka ne liktai lai
pioti dangoraižiais ir pasta lyti 
hutą pagal piniguoė’ų pageida 
vimus, bet jis ir ryžosi paimti 
pasakiškai apsirėdžiusią ir šokti 
mokanč:ą savo sesers Pamclos 
dukrą. Jie šoko valsą, šoko pol
ką, bet taip pat mokėjo ir pa
čius naujausius jaunimo šokius. 
Kada šokanti pora apsisukdavo 
ratu kartu su kitomis šokančio
mis poromis, lėlė Amy pasitre- 
pendavo ir, iškėlusi vieną ran
ką, apsisukdavo ratu. Petrui 
nereikėdavo jos laikyti. Jis pa
duodavo jai didįjį, o aplinkui 
sukosi kaip vijurkas. 
y Salėje šoko didokas būrys 
gerų šokėjų, bet kai pradėjo 
šokti Amy Rice, lai visi susto
jo pasigėrėti, kaip ji mokėjo 
taip darniai suderinti kiekvieną 
augantį raumenį ir muzikos 
garsą.

Amy Rice yra Emos Petrąi- 
tienės anūkė. Petraičiai buvo 
paėmę visą stalą, vakaran atsi
vedė visą šeimą. Emos duktė 
Pamela, chemikė, dirbą apie 60 
mylių nuo Chicagos, bet ji at
važiavo, kad galėtų dalyvauti 
sukaktuviniame lietuvių preky
bininkų bankete. Pamela yra iš
tekėjusi už Charles Rice, šokė
ja būtų Amilė Ryžytė. Jeigu 
gausime šokusiųjų nuotrauką, 
tai visus lietuvius supažindinsi
me su grakščia šokėja, patrau-

i lietuvių prekybininkų sukak- 
utvinį banketą.

Be gražaus dalyko, buvo vie
nas ne toks

' pirmininkas 
Į kalbėdamas 
I sakė labai 
Į girdėjo ir visi suprato.

Neapskaičiuota, kai pradėta 
skaityti visi mirusieji Prekybos 
rūmų pirmininkai. Kad jų var
dai buvo perskaityti ir jie visi 
buvo pagerbti, tai labai gražu ir 
gerai, bet nereikėjo jm) kiekvie- 

! no vardo laukti po minutę. Rei
kėjo aiškiai perskaityti visų 
vardus, o vėliau viena tylos mi
nute visus pagerbti. Mirusieji 
būtų buvę pagerbti ir įspūdis 
būtų buvęs gražus, garbingas.

Dabar susidarė įspūdis, kad 
mirusieji viską padarė. Je:gu ne 
mirusieji, tai Illinois Lietuvių 
Prekybos Rūmų būtų ir nebuvę. 
Tuo tarpu, toje pačioje salėje 
buvo visa e lė veiklių Lietuvių 
prekybos rūmų veikėjų, kurie 
įdėjb labai daug laiko ir ener
gijos, bet jų įdėtas darbas ne
įvertintas ir net nepaminėtas.

Paimkime kad ir Stanley Bal- 
zeką, Sr. Nemanau, kad salėje 
būtų buvęs bent vienas, k vis 
būtų įdėjęs daugiau darbo ir 
pastangų sustiprinti prekybos 
rūmus, kiek yra įdėjęs Stanley 
Balzekas, Sr.

Jeigu jau lietuvių prekybinin
kai jo neįvertino, tai jie turėjo 
atkreipti dėmesį bent į ameri
kiečius. Amerikos biznieriai 
tiek įvertino Stanley Balzeko 
Sr. vedamą biznio darbą, kad. 
jam suruošė didžiausią pager
bimą. Susirinko virš 300 Ameri
kos bišnieriui, kai B'alzekui su
ėjo 90 melų, suruošė skaniau
sią vakarienę ir pasakė turinin
giausias kalbas. Chrysler ir 
Plymouth atstovai prisiminė, 
kaip jiems reikėjo pardavinėti 
automobilius -pačiais sunkiau
siais laikais. Kai sunku, tai visi 
pasispaudžia, o jie viešai pasa
kė, kad 90-metis pardavėjas la
biausiai pasispaudę. Jis lapo ge-

gražus. Dabartinis 
(.baries D. Macke, 
lėtai ir a’škiai, pa- 
gražią kalbą. Visi

riausiu
Ghicagej 
valstijoje

ų pardavėjų ne jik 
bet ir visoje Ulinei s

YISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

_ tUmal, žamS — Par^rvimi
RIAL i STATI FOR SALfi

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

pastumdėlių”.
Dėkui už laišką ir paramą.

BUTŲ NUOMAVIMAS
S NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

f NOTARIATAS • VERTIMAI.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
LB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

Balzekas apie š tą amerikie
čių pagerbimą nė vienu žodžiu 
neužsiminė. Bet esame tiki i, 
kam jam buvo kartu klausyti, 
kaip Lietuvių Prekyboos Rūmus 
organizavo niirus’eji. Jei ame
rikiečiai rado reikalo suruošti 
banketą Balzeko 90 metų sukak
čiai paminėti, tai lietuviai pre
kybininkai turėjo bent keliais 
žodžiais tą faktą susirinkusiems 
priminti. Reporteris

RBAL ISTAT1 FOR SALI

Aleksas Ambrose,

Klaudijus ir dr. Birutė Pum
pučiai, savininkai Pumputis 
Electric, užmokėjo sąskaitą ir, 
dar pridėjo $100, kadangi jie j 
negalėjo dalyvauti Naujienų; 
bankete, nes abu tuo laiku buvo 
išvykę Floridon.

širdingai dėkojame abiem.
Sekantieji skaitytojai pratęsė 

prenumeratas vieneriems me
tams ir parėmė Naujienas: i

$25 — Alex Žakas, gyv. Clear- j 
ing, Chicagoje;

po $20 — Julia Sačauskas - Į 
iš Marquette ■ 

Verba, iš Hot
i

Šiaučiūnas, iš Į __ lt_ , t
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULU

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

Ramanauskienė,
Parko, ir Julius
Springs, Ark.;

$15 — Jonas
Cicero, III.;

po $5 — Martha Daraška, iš

kaip sudarom
TESTAMENTAI

Marquetie Parko; John Jankus, - teaejo Alpbot...
iš Marquette Parko; St. Kantau- WXLS periureta, Šūduos 
kas, iš Albion, Mrch.; M. Kaapa-] ^lelsta “ ^al.škomi-

i formomis:
Knyga gu formomis gauna 

ma Naujienų administracijoj!

raitienė, iš Waukegan, Ill.; 
Aleksas Kinka, iš Rockford, Ill., 
ir Ona Lazauskas, iš Munster, 
Indiana.

Nuoširdi padėka visiems.

Juozas Krasinskas, iš Wor
cester,- Mass., rašo:

“Siunčiu jums 35 dol. čekį — > 
už prenumeratą pusei metų $24,! 
už kalendorių $4 ir Naujienų pa-| 
laikymui $7. Linkiu visam Naų-; 
jienų štabui sėkmės, sveikatos! 
ir ištvermės kovoje už Lietuvos 
išlaisvinimą iš raudono slibino 
vergijos. Gaila, kad dar tiek 
daug randasi raudonų kacapų -

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

Sūduvos

LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knyga 

‘‘Liucija’5 jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą duo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

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

Ave.. Chicago. LL 60629.

• Spalva kalba - visomis kal
bomis. a?:

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir ifepausdino geriausią

Chicagos lietuvių istoriją ...... T
(1869 — 1959 metai).

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

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

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKšOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga
▼

KOVOS DĖL LIETUVOS

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

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

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

4

BRIGHTON PARKO
LIETUVIŲ MUGĖ

Įvyks šeštadienį, liepos 2 d., 
nuo 12 vai. iki vienuoliktos vai. 
vak. ryšium su II Pasaulio Lie
tuvių Dienomis. Vieta: pievoje 
tarp Western Ave. ir Bulvaro, 
nuo 43 iki 45 gatvių. Dalyvaus“ 
Įvairios lietuviškos organizaci
jos su meno ir rankdarbių iš-Į 
statymais, liet, valgiais ir atsi-* 
gaivinimais, muzika, policijos 
ir gaisrininkų pasirodymais 
ir 1.1.

Vyr. organizatorius — Vita
lius U tara. Dėl smulkesnių in- cero ir 63-čios, 6129 S. Kolmar 
formacijų, dienos metu skam- Avė. Kaina $85,000 arba geriau- 
binti 767-0600, vakarais — sias pasiūlymas. 
847-0664. 767-7826

• Pirmasis streetkaris Ameri
koje atsirado 1832 m. Jis opera
vo New Yorke nuo miesto rotu
šės iki 14-tos gatvės. Bilietas va
žiuoti kainavo 12% cento.

• Kupranugariai gali keliauti 
be vandens, vėsiame ore maž
daug astuonias savaites. Po tos 
kelionės jie gali išgerti šimtą 
kvortų maždaug per dešimt mi
nučių.

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
-NUSIBASTYMA1 •

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

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

Mr. K. Januta,

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NaujienoM galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo ataiminirnua.

Dr. A. Gusaen — MINTYS IR DARBAI, 259 pal, liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas b- 
nalrūpininų -

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

Minki tais viršeliais, tik _______ —_

Dr. A. J. Gnasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
tMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___

Galima taip pat užaakyti paštu, atsiuntna čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant Si persiuntimo išlaidoms.

18.00

B4.00
Į3.00

S2.00

1

I

Gražus mūrinis, 5 kamb., 
Rūsys ir aukšta pastogė- Garažas. 
20 pėdų sklypas. 71-ma ir Francis
co. Nebrangus.

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

ŠIMAITIS REALTY

ELEKTROS {RENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto laMliaą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, grali, 

garantuoto! ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUT11 

4514 S. Talman Ava.
Tel. 927-3559

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

Tel: 436-7878

D Ė M E S I/O 
62-10 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui automeblHe 

Liability apdraudimas panting- 
kims. Kreiptis: 

A. LAURAITIS 
4445 So. ASHLAND AVI. 

TeL 523-8775
>

SAVININKAS parduoda mūrinį 
2 aukštų, 3 butų namą arti Ci-

I

REAL ESTATE — OUT OF TOWN
Nuosavybės — kitur

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 
,, Chicago, Ii. 60629 

434-9655 ar 737-171Trjį

PALMER LAKE, MICHIGAN 
2 bedroom house, furnished, 
aluminum siding, 60x260 lot. 
$26,500 or best offer.

Call Davis & Davis 
1-616/432-3296

Laikrodžiai tr ImagenyHi 
Pardavimai Ir Taisymai 
1644 West S9Hi Sfrwt 
Tat. REpublIc 7-1941

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys 

Tel. 585-6624

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus j 

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, 111. 60632. TeL YA 7-5980 

-------- ■ ■■■ „ ■

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrological- 

Tarot Card Readings 
$10 

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 S. Archer Avė.

Tel. 523-3685 (Pr.)

. Notary Public ■. ;
INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitokie blankai.

Nuomos
RENTING IN GENERAL

Homeowners Insurance
Good service/Good price 

F. Za polis, Agent 
320872 W. 95th St

Everg, Park, III. 
60642 - 424-8654

MARQUETTE PARKE antrame aukš
te išnuomojami du švarūs, dideli ir 
gražūs kambariai vyrui ar moteriš
kei. Galima naudotis virtuve.

Telefonuoti 434-4645
Advokatas 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
Darbo valandos: Kasdien: nuo 

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

Ii pagal susitarimą.
TeL 776-5162 

1649 West 63rd Street 
Chicago, UL 60629TOumc-iz'iMns

FOR A11ERGY RHJff 
WSN0THNGT0

i
© 1982 Dor*ey Laboratories Diviaion of 
Sandoz. Ine.. Lincoln. Nebraska 68501

• Pasikalbėjimas Plungėje:
— Žiūrėk kokia nuostabi mer

gina...
— Iš tikro... nėra traktorius 

tai tiek daug paveža .

ADVOKATŲ DRAUGU A
V. BYLAITIS

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

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

$606 S. Kedzie Avė. 
Chicago, III. 60629
Tel: 778-8000

PIRKITE JAV TAUPYMO 60 NU S

Naujienos, Chicago, 8, UL Wednesday, June 1, 1983


