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PASAULIO LIETUVIŲ SEIMO, 
JAUNIMO KONGRESO IR

II-JU PASAULIO LIETUVIŲ DIENŲ 
DALYVIAMS

Šis svarbus išeivių gyvenimo įvykis tebūnie apvainikuo
tas visų pastangomis sutartinai sprendžiant ir vykdant mūsų 
tautinės kultūros ir lietuvių bendruomenės išlaikymo bei 
puoselėjimo uždavinius.

Linkime Pasaulio Lietuvių Bendruomenei stiprėti ir 
telkti jėgas žūtbūtinėje tautos išsilaikymo kovoje. Tegul Lie
tuvių Charta, priimta Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto, būna kelrodžiu išeivių bendruomenių ir organiza
cijų darbo pasiskirstymo ir sutarimo reikaluose.
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Over One Million Lithuanian 

In The United States

NELEIS MAŽINTI 
PAJAMŲ MOKESČIŲ

WASHINGTON, D.C.— Sena
torius Howard H. Baker, Jr., 
respublikonu daugumos vadas 
Senate, pareiškė įsitikinimą, 
kad Senatas atmes demokratų 
paruoštą įstatymo projektą, ku
ris leis nuo liepos Į dienos su
mažinti valstybės mokesčius 10 
ar mažiau nuošimčių.

PRIEŠRINKIMINĖ PROPA
GANDA LABAI ĮVAIRI

LONDONAS, Anglija. — Ket
virtadienį britai rinks naują 
parlamentą. Iki šios dienos bri-1 
tj premjerė Margaret Thatcher ’ 
buvo labai susirūpinusi, nes be
darbių skaičius Anglijoje vis ■ 
dėlto yra labai didelis. Darbie- * _ 
čiai, dalyvavusieji Falklando sa- Į 
lų kare, darbo negavo. Premjerė 
Thatcher davė Marinis keliems. 
karininkams,, norėjusiems pasi
likti Falklando salose ir pasiža-

MEKSIKA, sostinė. — Ispani
jos premjeras Eelipe Gonzalez, 
praeitą savaitgalį atskridęs į 

t Meksiką ir išsikalbėjęs su pre
zidentu Miguel de la Madrid i tvarkos. Visų pirma, socialistas 

i Hurtado, ryžosi tarpininkauti 
I tap prezidento Ronald Reagano 
1 ir Centro Amerikos valstybių. 

Premjeras Gonzalez yra įsiti- 
, knięs, kad iki šio meto vartotos 
j priemonės ne tik Centro, bet ir 
i Pietų Amerikos laikai jgyven- 
i dinti nedavė pageidaujamų re- 
i zultatų ir jų nebesulauks. Prem- 
i jeras yra įsitikinęs, kad pasita
rimų pagrindan reikia padėti 
Meksikos, Venezuelos, Kolumbi-;

i jos ir Panamos dabartinę pozi
ciją. šių keturių valstybių pa
siūlymas yra realus.

Ispanijos premjeras dar 
mėnesį tikisi pasimatyti su JAV i 
viceprezidentu Ronald Reaganu, Į 
su juo ras laiko išsikalbėti da-' 
bartinio konflikto reikalu ir pra- į 

Įdėti konkrečius pasitarimus.
Premjeras nemano, • kad rei-: 

_. Jis yra 
, kad su sandinistais; 

dos reikalų vedėjas Abdul Ka-ireįįja tartis ir galima susitarti/ 
der Gouka sunkiai buvo sužeis- ’“Minėtos keturios valstybės yra 
tas šūviais į pilvą ir paskubomis gerai informuotos, kas darosi j 
išvežtas i Amerikos ligoninę Nikaraguoje, kokie jos santykiai ‘ 
Beirute. Pasikėsintojas paleido gų. Sovietų Sąjunga, 
šūvius viešbučio vestibiulyje, ■—L Ispanams patinka preziden- 
kai Libijos diplomatas grįžo į taš./Reaganas. J.. ___ j— _____ ___
viešbuti ir rengėsi eiti į kam-; prėz> Reagano pastangas siekti I teris Manifred Woerner parei 
bari- Į taikos Centro ir Pietų Ameri- -kė, kad jis pilniausiai pritar

Viešbutis stovi vakarinėje kbje, .bet jie apgailestauja, kad sekr. Caspar Weinbergeriui. S

Amerikos mokslininkai nustatė, kad medžiai, nelaimės užpulti, savo ne
laimę praneša greta esantiems medžiams, o šie pakeičia savo lapų cheminį 

sąstatą, kad galėtų gintis nuo vabzdžių. Mokslininkams dar nea’šku, 
kaip vienas medis praneša kitam apie ištikusią nelaimę.

kratai yra pasiruošę sumažinti 
valstybinius mokesčius žmd- 
hėms/ neuždirbantiems $50,000 dėjusiems prižiūrėti įvairias sa- 
per metus, B.et .šitas klausimas lų apsaugos, statybas, bęi Ang-

Jlijon neturi |Ma-bo,. . . ,v
kaipJjBfe^noturę^S?.; oWH? Hampshire bota- 

Šiąadien kdn^atoriu?^^.^08 sodų biologai nustatė, kad 
jos p^igandį vė^ti. bendro- vabzdžių užpultu medžiai prane- 
vė pj^eĮ^ė, :.kad pdiiia That- 
cherY^praves daugumą konser
vatorių į pa^iamėhfą. VienŲpra-
nešimai sake, kad ji turės 100 priemonių ^prieš 
parlaemnto • narių <

MEDŽIAI PRANEŠA MEDŽIAMS 
APIE ARTĖJANTI RATOJ U -

MEDŽIAI PAKEIČIA CHEMINĮ LAPŲ SĄSTATĄ, 
KAD VABZDŽIAI NEGALĖTŲ LAPŲ ĖSTI

BEIRUTE SUŽEIDĖ LIBI
JOS DIPLOMATĄ

BEĮEITAS, Libanas. — Sek- kėlų bijoti sandinistų. 
madienio naktį Libijos ambasa-. įsit’kines

dar galutinai i nesutartas.

Atstovų-Rūmuose kongr. To
mas O’Neill yra pasiruošęs 
kiekvienam mokesčių mokėto
jui sumažinti mokesčius tiktai 
$700. Kas privalo mokėti ma
žiau $700, tai tam nieko nerei
kės mokėti

Wj^^B^TON, D.C.—Washy

KAIRAS, Egiptas. — Asvan< 
teismas padėjo kalėjiman 31 
Egipto jūreivius, kurie pirmiej 
iššoko iš degančio laivo ir pali 

'ko visus keleivius, nieko jiem 
I nepadedami ir nepalaukdami 
(Jūreivio pareiga kitiems padėti 
j o vėliau patiems gelbėtis. Jie tu 
rėš sėdėti 30 dienų Asvano ks 

. ' Įėjime, kol bus išaiškinta, kai 
' kilo gaisras laive.

Iš vandens buvo ištraukti 29 
' lavonai, didokas jų skaičių 
I krokodilų apkramtyti.

Teisėjas pasakė, kad visi 3 
! jūreiviai kalti dėl didelės laiv 
nelaimės: J:ė nembkėjtf prižii 

: rėti laivo pečių, kad nekill 
i gaisras. Teisėjas pareiškė, ka 
jie kalti dėl įvykusių nelaimi

ša greta esantiems neužpul
tiems medžiams apie ištikusį 
pavojų, o šie imasi apsaugos 

užpuolusius 
daugumą, vabzdžius. Kaip jie praneša, tuoO kas moka dau-l

i I paližtvjiiiiiu.' ircmų uduuųiiid.

S f11- J1S Vakare paskelbtas pranešimas larPu dar tiksliai nenustatyta,
galės atskaityti $700. Bet res
publikonai yra pasiruošę ir šios 
sumos neleisti panaikinti.

AFGANAI ATSIĖMĖ JUMA 
BAZAR MIESTELĮ

sako; kad ji turės 200 narių 
daugumą. -■ ■' - .

Visa tai yra propaganda. Nie
kas negali žinoti, kiek kas gaus

bet manoma, kad vabzdžių už
pulti išleidžia tam tikrą chemi
kalą, kuris, pasiekęs greta esan
tį medį, priverčia jį pakeisti la-

ISLAMABADAS, Pakistanas, geroką skaičių.
— Iš Afganistano ateinančios 
žinios sako, kad afganistanie
čiai, vedantieji kovą prieš Sovie
tų karius, atsiėmė iš rusų .Tuma 
Bazar miestelį, esantį visai prie 
Sovietų Sąjungos pasienio.

Pranešimas sako, kad afganis
taniečiai sutraukė į šią apylinkę 
apie 500 karių ir pradėjo pulti 
rusų laikomą pasienio miestelį. 
Kovos tęsėsi 24 valandas. Kovų 
metu žuvo aštuoni afganistanie
čiai, bet rusai buvo priversti ati
duoti ginklus, iškelti rankas ir 
iškeliauti.

Juma Bazar yra 12 mylių at- 
stumope nucĮ Farlabo provinci
jos sostinės. Prie Farlabo prieš 
du mėnesiu buvo susirėmimas 
su rusais. Tada žuvo 90 Sovie
tų karių.

Žinią, apie medžių pajėgumą 
pakeisti lapų cheminį sąstatą 
paskelbė Valstybinis 
fondas, 
vau j a 
Shultz, 
Osianis.

Jie yra įsitikinę, kad medžiai, 
pavojun patekusieji, ] 
gretimiems apie pavojų. Užpul
tas medis gali oru pranešti pa
vojų. Reikia nustatyti, kokiu 
būdu jis pavojų praneša. Jeigu 
vėjas nuneša, tai vienas daly
kas. bet kaip praneša, kai nėra, palestiniečių, 
vėjo? Ar nėra kitos priemonės 
pranešti apie pavojų? Jeigu yra, 
tai reikia nustatyti, kokios tos 
priemonės.

Re to, reikia nustatyti, kaip 
greta stovintis medis pakeičia 
cheminę lapo sudėtį. Yra visa 
eilė klausimų, kuriuos moksli
ninkai turi išaiškinti.

Mokslo 
šiam klausimui vado- 

mokslininkai, daktarai 
Baldwin, Erckman ir

VOKIEČIAI PRITARIA SEK 
RETORIUI WEINBERGER
HAMBURGAS. - Vakarų V

Jie atidžiai seka ! kietijes krašto apsaugos mini

praneša Beiruto dalyje, tankiai žmonių prezidentas nesiima iniciatyvos i vietų valdžia jau seniai Ry
▼ ▼vi i • T T • « • _ X ▼ _ 1 * !apgyVentoje Ilamra srityje. Na-į; 

mai ten aukšti, gatvės visą lai
ką pilnos žmonių. j,

šeštadienį Bekos slėnyje įvy- kalų
ko pirmas susišaudymas tarp Amor> kuris yra tokios pat nuo- i 
poioKtjniAAin Buvo tvirtinama,1, • ■ ■ ” ----
kad žuvo 10 palestiniečių, bet . - ’ - ■ •
vėliau paaiškėjo, kad žuvusių j -- - - ........ -■
skaičius mažesnis. Arafatas ne
begrįžo į Siriją, nes jis jaučia, 
kad Sirija kursto palestiniečius 
prieš Arafatą.

Kumpoje turi SS-21, SS-22taikos planams vykdyti.
Ispanijos premjerą aerodrome SS-23 atomines raketas, kuri 

pasitiko Meksikos užsienio rei- mis gali pasiekti bet kurią E 
t ministeris B. Sepulveda ropos vietą, o dabar jie kel 

i triukšmą, kad prez. Reagan, 
monės, kaip ir Felipe Gonzalez.1 nori pagaminti kelias raketa 

• Ispanijos premjero atvykimas galingesnes negu turi Sovie 
į Meksiką yra didelė Naujiena , valdžia.
meksikiečiams. Pilietinio karo > M nisteris Woerner šia sa' 

i *■
metu Meksika stojo buvusios is nuomonę paskelbė Sontag a 

j panų respublikos pusėje. Meksi- Abend žurnale. Pradžioje ;
kiečiai stengėsi padėti Ispanijos abejojo sekr. Weinbergerio p’.

balsų, kol tie balsai nesuskai- P1! skonį ir maitinimą.
i čiuoįi. Darbiečiai tikisi gauti Chemikai nustatė, kad aplin- 

I kui užpultąjį medį esantieji ki- 
i ti medžiai tuojau imasi apsąu- 

uncija gOS priemonių ir pakeičia ne tik 
(lapų skonį, bet ir jo maistingu
mą. Jie nustatė, kad vabzdžių 
užpuolimas ant vieno medžio 
verč’a a p l i n kinius medžius 
gintis.

Sukėlė susidomėjimą 
mokslininkų tarpe

Iki šio meto vyravo įsitikini
mas, kad medžiai neturi jaus
mų, nesiima apsaugos priemo
nių ir nieko nesako greta esan
tiems medžiams. Medžio pajė
gumas pakeisti cheminį lapo 
sąstatą, kad jis vabzdžiams bū- 

(tų ne tik aštrus, bet ir netektų 
maistingumo, visus liolanikiis 
ir gamtos stebėtojus nustebino 

Gamtininkai žinojo, kad gam
toje yra energijos, žmonėms 
dar neapčiuopiamos ir nekon
troliuojamos. bet jie nemanė, 

į kad medis galėtų pranešti gre
ta esančiam medžiui apie atsi
radusį pavojų, o antrasis, gavęs 
žinią, pakeistų lapo cheminę 
sudėtį ir tokiu būdu apsigintų 
nuo pavojaus. Botanikai nusta- 

i tė, kad medžiai pakeičia visą 
lapų cheminę sudėtį. Pavojus 
pranešamas visiems aplinkui 
stovintiems medžiams.

— Pirmadienį aukso 
kainavo $426.

— Vokiečių krašto apsaugos 
ministeris tvirtina, kad visa tai
kos propaganda eina iš sovieti
nių šaltinių.

*JIovard Baker (R)

KAŠMIRO NACIONALISTAI
KENKIA RINKIMAMS

nais, bet kai išsikalbėjo ir f 
karą. I tyrė, kiek rusai turi galingų i

Ki- 
78 
Li

KALENDORfiLIS
Birželio 7: Milda, Mingaila, 

Midas, Žiedūna, Darbutas, šil- 
gailė. .. >

Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:23.
Oris vėsus, lis.

Sen. Howard H. Baker, Jr. 
pareiškė, kad respublikonai 
neleis demokratams mažin
ti mokesčių nuo liepos 1 d. 
Vyriausybei reikalmgi pini

gai naujiems ginklams 
gaminti.

SRINAGAS, Kašmiras.— Pra
eitą sekmadienį visoje Kašmiro 
provincijoje turėjo būti pravesti 
rinkimai į vietos savivaldybes 
ir parlamentą. Indijos premjerė 
Indira Gandhi tris dienas prieš 
rinkimus kalbėjo, ragindama 
gyventojus dalyvauti demokra
tiniame procese.

Kašmiro patriotai ryžosi pa
naudoti šiuos rinkimus propa
gandai už Kašmiro provincijos 
nepriklausomybę. Himalajų pa
šlaičių gyventojai yra įsitikinę, 
kad jie gali geriau susitvarkyti, 
negu kitų Indijos provincijų 
gyventojai.

Indira Gandhi pasiuntė į Kaš 
miro provinciją 50,000 karių. 
Kariai saugo pasienį, ypač Pa
kistano sienos ruožą. Jie saugo
ja, kad niekas iš Pakistano ne- 
įsiveržtų į Kašmirą. Vakar įvy-

VAKAR KINIJA IŠSIRINKO 
PREZIDENTĄ

PEKINAS. — Pirmadienį 
nijos parlamentas išsirinko 
melu amžiaus komunistą € *
Ksiannianą. Jis buvo kovotojas 
prieš Čiang Kaišeko vyriausylję, 
vėliau tapo premjeru pavaduo-( 
toju, o dabar išrinktas Kinijos 
prezidentu.

Prezidentas neturi didelių tei
sių Kinijoj, bet jis privalo pa
skirti kelis aukštus tarnautojus.

Paskutinė Kinijos preziden
tas buvo Liu šaoki. Kada prasi
dėjo kultūrinė revoliucija, tai 
prezidentas Liu buvo suimtas, 
jam primesti įvairiausi kaltini
mai ir įmestas į kalėjimą. Ten 
jis peršalo ir sunkiai susitgo. 
Jis mirė 1969 metais. Preziden
to pareigas ėjo viceprezidentas, 
bet prieš porą mėnesių jis nuo 
jų atsisakė.

respublikai, bet demokratinė 
respublika pralaimėjo

1 Diktatorius Franko negalėjo do-1 ketų, tai jis pakeitė savo nuom 
vanoti Meksikai už paramą Is-. nę ir ją gina v su vokiečių a- 
panijos respub! kai. < vaizdoje.

I)ahe> reikalai gerokai pasi- • ----- --------------
keitė. Ispanijoj įvyko rinkimai.’ - Ugandos vyriausybė tvi 
Daugumą laimėjo Ispanijos so- Ima, kad Ugandos kariai net 
cialistų demokratų partija. Jo- vo jzengė į tremtinių siovykl

žinią paskelbė Mokslo
fondas

— Kongreso atstovai Bill Nel
son, Norman D. Shumway ir 
George D. Worlheley nuvyko į 

ko susirėmimai su Indijos ka- Managua, kad galėtų pasikalbėti 
riais. 177 Kašmiro jaunuoliai j 
buvo išvežti į ligonines.

:ir,

£

v.

su Nikaraguos vyriausybės na
riais.

Kinijos komunistų partijos vadovybė pasiūlė Tengui Ksiao- 
pingui būtį. Kinijos prezidentu, bet jis griežta; atsilakė.



ĮŽEIDŽIANTIS PALYGINIMAS
tas 7 metams kalėjimo ir 3 me
tams tremties ir laisvės at
ėmimo.

Antanas Marma

— -skriaudė, net ir plakė

A. Bliūdakis 1983 m. ge\ ūžės 
26 d. Naujienose duoda santį-au- 
ką,, kaip Lietuvoje su Jogaila 
prasidėjo krikščionybė ir kaip 
klebonai lenkai turėjo dideles 
teises
lietuvius baudžiauninkus ir rei
kalavo, kad jie būtinai ate’tų į» 
bažnyčią, j' lenkų kalba laiko-1 
mas pamaldas? ' ,

Ant galo A, Bljūdajds sugre-j 
tipo lenkus klebonus' Lietuvoje; £ja tvarka:

CLEVELAND, OHIO 
TRAGIŠKO BIRŽELIO MINĖ

JIMAS CLEVELANDE
Minėjimas įvyks sekmadienį, 

š.m. birželio men. 12 d., sekan-

caro laiku su dabartiniais rusų 
komunistų laikais, čia jis paėmė 
pavyzdžiu Viduklės klebonų Al
fonsą Svarinską.

“Kai kur buvo grąžinta iš kle
bonų atimtos žemės (80 hekta
rų 197 akrų normoje), o iš vals
tybės iždo klebonams buvo mo
kamos algbs.

1:30 vai. p.p. ekumeninės pa
maldos (ne Mišios) Šv. Jono ka
tedroje. Pamaldas atlaikys lie
tuvių, latvių ir estų kunigai, ku
rių metu giedos solistė Aldona 
Stempužienė ir latvių choras.

Tuoj po pamaldų įvyks trum
pas minėjimas kardinolo Mind- 
senty plazoje (East 12-a gatvė ir

TodėL dabar .kiekvienas ture- Lakeside Ave.). Kalbą pasakys 
tų nuoširdžiai suprasti tą bėga- j^y kongresmanė Mary Rose

kailinę klebonų desperaciją,
jie, komumstų valdžioje netekę šomos atvykti su savo vėliavo-

Oakar. Organizacijos yra pra-

visų beneficijų (O kąjgir.gero ni;s, ir Cleveland© bei apylinkių 
turi liaudis? — A.M.), kokias lietuviai yra prašom? 
jie tik yra turėję, vėl šliejasi
prie baudžiauninkų masės ko-, nėjįrne. 
voje dėl geresnės ateities.”

Vatikano dienraštis “L’Osser- 
vatore Bomano” rašo, kad ku
nigas Alf. Svarinskas jau yra 
atlikęs 16 metų, kalėjimo baus
mę. Abu kunigai — Alf. Sva
rinskas, S. Ttamkevičius ir kiti 
(J. Kaūneckas, V. Vėlavičius ir 
J. Sdebskis), toliau rašo Vati
kano .dienraštis, 1978 metais 
įsteigė Lietuvoje Tikinčiųjų Tei
sėms Ginti Katalikų Komitetą, 
kiiris buvo užsibrėžęs sau tiks-, 
lą siekti, katalikams lygių teisių 
su ateistais (Draugas, gegužės 
mėnrlS d.); .. i ,

Tad sugretinti kun. Alfonsą 
Svarinską . sū Lietuvbjė' ‘ buvu
siais lenkais klebonais, yra tik
ras pažeminimas ir įžeidimas 
Tai tas pats, jei šulygintumėm 
gen.; Praną Petronį,.. okupanto 
pataikūną,, su Lietuvos partiza
nais, o Alf. Svarinskas priklau
sė ir partizanams.

Jei jis būtų norėjęs turėti ge
rą pragyvenimą, tai jis jį būtų 
lengvai įsigijęs,, nes okupantas 
siūlo visokias lengvatas, kad tik 
pasižadėtų jam tarnauti ir 
griauti katalikų tikėjimą. Bet A. 
Svarinskas, kaip tikras karžy
gys, kovoja: už Lietuvos laisvę 
ir katalikų tikėjimą,, nesigailė
damas nei savo sveikatos,, nei 
gyvybės. Kovai prieš ^okupantą 
auklėjo ir jaunimą, kad dmvoto
jų gretos nerętėtų. Už nepaklus
numą okupantui, dabar klebo
nas Alf. Svarinskas yra nubaus-

skaitlin
gai dalyvauti pamaldose ir mi-

t
Minėjimą rengia Cleveland© 

Baltieėių Komitetas (ALT Cle- 
velando Skyr., Cleveland© Lat
vių Sąjunga ir Ohio Estų Ta
ryba) . \ « aliejus 1974£š gėlių cikloMagdalena B. Stankūnienė

Antrųjų "pasaulio lietuvių sporto 
žaidynių Šachmatų varžybas

11 jų Pasaulio Lietuvių Spor- moterų ir jaunių (žemiau 20 m. 
to Žaidynių individualinės šach
matu varžybos bus pravestos 
šešių (6) ratų šveicarų sutema.. 
Laiko riba: pirma kontrolė —į 
25 ėjimų — 1 vai., antra kon- Į 
trolė — 25 min. — 1 vai., trecia 
kontrolė — 30 min. allegro.

Tvarkaraš'is: Pirmas ratas 
vyks antradienį, birželio 28 d., 
6 vai. vak.. 11 ir III ratai — tre
čiadienį ir ketvirtadienį, taipogi 
6 vai. vak., IV ratas — penkta
dienį, 10 vai. ryto, V ratas — 
penktadienį, 2 vai. popiet, ir 
VI ratas — šeštadienį, liepos 
2 d., 10 vai. ryto.

Iš anksto pranešę žaidėjai 
gali gauti po taško be žaidi
mo už antradienio, treėiad’enio 
arba penkiadienio varžybas, ta
čiau iš viso nedaugiau kaip 1 
tašką (2 ratus).

Varžybos numatomos praves
ti šiose klasėse: vyrų A, B ir C,

ANGLAI APIE ESTIJOS 
DISIDENTĄ

Londono dienraštis Tire Times 
(V.3) “Sąžinės kalinių” skiltyje 
aprašė Estijos disidento Mart 
Nikius likimą.

Estijos biologas Mart Nikius, 
Karlo Darvino veikalų vertėjas 
į estu kalbą, yra .Sovietų val
džios skaitomas “ypatingai pa-* 
vojingu recidyvisju” ir todėl 
laikomas Pernos pataisos darbo 
kolonijoje Nr. 36, ypatingo re
žimo sekcijoje. Jis yra nuteis- j 
tas 1981 m. sausio mėn. ir dar J 
turi 8 metus išbūti stovykloje ir 
5 metus tremtyje.

Jis yra vienas iš tų 45 estų, 
lietuvių ir latvių, kurie Vokie
tijos - Sov. Sąjungos nepuolimo

j MELROSE PARK, ILLINOIS
PAMINĖTA KLUBO 50 METŲ SUKAKTIS

Lietuvių kolonija iškilmingai mas Mitorg ir R.‘ šuopys) 
atšventė Melrose Parko Lietuvių JAV ir Lietuvos-tautine vėlia- 
Amerikos Piliečių Klubo auksi- vomis kunigą palydėjo prie al-

su

nę sukaktį. Nebuvo nei vienas Į toriaus. 
j iš klubo steigėjų, pirmųjų na- Šv. 1

rių ir buvusių pirmininkų (jie 
iškeliavo amžinybėn), bet pa- 

j maldlose visi buvo prisiminti, 
i už jų sielas pasimelsta.

Iškilmingų pietų metu buvo 
prisiminti- klubo praeities dar
bai, sutikti sunkumai ir pasi
džiaugta sėkminga klubo veikla. 

I 1 , y

Minėjimas buvo pradėtas pa- 
' maldomis (šeštadienį, gegužės 

pakto pasirašymo 40 metų su-! 14 d., 7 vai. vak.) Sacred Heart 
kakties proga pasirašė pareiški- * parapijos bažnyčioje. Tautiniais 
mą, kuriuo Sovietų vyriausybė _ rūbais pasipuošęs jaunimas (B. 
buvo prašoma pripažinti tą pak- ' Šuopytė, Astra Rudaitienė, Ta- 
tą negaliojančiu. (Tarp kitko - --------------------------------- ---
tas paktas privedė prie Estijos 
įjungimo į So v. Sąjungą).

Septyniems mėnesiams pra
ėjus po pareiškimo pasirašymo, 
M. Nikius buvo suimtas. Tai ne
buvo jo pirmas suėmimas: 1959 
metais jis buvo nuteistas dešim
čiai metų už “pasidarbavimą

tarptautinei buržuazijai”, t.y.
• už perdavimą Suomijos studen
tams keliu foto nuotraukų, ši

j kartą jis nuteistas už “antisovie- 
tinę agitaciją ir propagandą” ir
už kalbėjimą telefonu su drau- nois valstijos 26-ojo distrikto 
gu Švedijoje., (E. L.) senatorius Greg Zito.

Mišias atnašavo ir pa
mokslą pasakė kun. P. Jakule-i 
vičius. Mišių metu giedojo so
listė Dana Stankaitytė. Vargo
nais grojo Kazys Skaisgirys. Mi-' 
šių skaitymus atliko Regina Ba
rauskaitė. Mišių auka nešė So
fija Mišauskienė ir Kazys Valis.

Gegužės 15 d/1 vai. Eagles šios ponios: 
salėje iškilmingus pietus pradė
jo K. Tautkus trumpu žodžiu ir 
pakvietė diakoną Antaną Butą 
sukalbėti invokaiiją. Po maldos 
trumpai kalbėjo du seniausi klu
bo nariai — Petras Metrikis ir 
Adolfas Garbaliauskas.

Iškilminguose pietuose salėje 
dalyvavo Melrose Parko Herald 
savaitraščio reporteris Jim Wi- 
sūri. Apie sukaktį rašė abu Mel
rose Parko savaitraščiai — Her
ald ir Star-Sentinel.

Klubo sukaktį pasveikino Illi-

Po prakalbų, sveikinimų ir 
užkandžių, linksmą programą 
salėje atliko Rasa Šoliūnaitė. Ji 
savo programą pavadino “Dai
nuojame su Lietuvos vyčiais”. 
Išdalinusi pietų dalyviams dai
nų tekstus, apsišarvavusi akor
deonu, dainoms vadovavo, akor- 

i deonu pritarė ir kartu su pietų 
dalyviais dainavo ir džiugino 
susirinkusius seniai girdėtomis 
gražiomis dainomis. Visi daly
viai Rasos šoliūnaitės atlikta 
programa buvo patenkinti ir jai 
nesigailėjo aplodismentų* .Nega
liu pasakyti, kiek bfiV© sudai
nuota dainų, bet galių^’irtinti,

I kad jų buvo nemažai.
Kaip bažnyčioje pamaldose, 

taip ir salėje pietuose žmonių 
atsilankė labai daug (virš 120), 
kas mūsų mažai kolonijai rei
kia laikyti rekordiniu skaiėiu-

varžybų pirmą d:eną). Vyrų 
klasės žaidėjų klasifikacija — 
pagal USCF reitingą.

Dalyvavimas yra atviras visų 
I kraštų lietuvių kilmės šachma- 
! tininkams, atlikusiems dalyvių 
registraciją pagal nustatytą 
tvarką, žaidėjų skaičius neapri- 

. botas.
šios varžybos kartu skaitysis 

ir 1933 m. šiaurės Amerikos lie- 
tyvių pirmenybės, kurių laimė
tojui teks l)r. Algirdo Nasvyėio 
Atminimui įsteigta Pereinamoji 
Taurė. Praeitų metų laimėtojas 

Juozas Chrolalviėius, iš 
llam'ltono, Ont.

Smulkesnės informacijos pra
nešta visiems klubams, užjūrio 
kraštams ir kai kuriems pavie
niams žaidėjams.

Dalyvių registracija atlieka
ma iki birželio 25 d. pas varžybų 
vadovą Romą Fabijoną, 7744 S. 

| Troy 
| Telef.

(312)

St., Chicago, IL 60652. 
(312) 737-0770 namų; 

977-4212 darbo.
Antrųjų PLS Žaidynių 

šachmatų sekcija

c ai su puošniomis papackbmh 
ir špagomis. Iš viso prie pala 
pinių, kur buvo atnašaujame 
šv. Mišios, buvo išstatyta 10 vė 
iiavų. šalikams vadovavo pirm 
VI. Išganaitis. Dalyviams pa 
rengta daug kėdžių.

"i
šv. Mišias atnašavo kun. J 

Borevičius ir pasakė pamokslą 
Mišių auką nešė Columbus vy 
čiai. Daug ėjo prie šv. Komuni 
jos. Būdinga, kad pritrūko kc 
munikantų. Nemažai žmoni; 
grįžo nuo altoriaus, negavę Ko 
manijos. Buvo daug svečių ku 
nigų.

Giedojo Vyčių choras. Vado 
vavo muz. F. Strolia.

Po pamaldų rinkomės pri 
kapinių steigėjų, paminklo. Iš 
kilmėms vadovavo inž. Ban 
kauskas. Maldą sukalbėjo klebi 
nas kun. Stankevičius. Pagrind 
nę kalbą pasakė A. Regis. Kap 
nės įsteigtos prieš 80 metų.

Gyvų gėlių vainiką prie p< 
minklo padėjo p-lė Šukytė ir Si 
Valinskas. Klebonas Stankev: 
čius palaimino.

Vyčių choras sugiedojo vien 
paskutinį punktą “"Marija, M« 
rija” ir Tautos himną. Publik

ŠAULIAI IR KITOS ORGANI
ZACIJOS ŠV. KAZLMIERO 

KAPINĖSE PAMINĖJO 
MIRUSIUS

1983 m. gegužės 29 d. šauliai 
ir kitos organizacijos vyko į ka
pines prisiminti ir pagerbti 
mirusius.

Kaip visuomet, dalyvavo Vy
tauto Didžiojo šaulių rinktinė, 
“Klaipėdos” jūros šaulių kuopa, 
Gen. T. Daukanto šaulių- kuopa, 
karo veteranai ir Columbus vy-

Nežiūrint žvarbaus vėjo ir vi 
gaus oro, dalyvavo virš l,0C 
asmėnų. Kiti po iškilmių lank 
savųjų kapus.

Uniformuoti šauliai buvo p 
kviesti į šaulių namus kavute 
Buvome gerai pavaišinti. Dėki] 
gi vadovybei.

šauliai vieni iš geriausių re; 
rezentantų rengiamose iški 
mėse..

Iš viso dalyvavo uniformuo 
šaulių (vyrų ir moterų) apie 6

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra . seniausia, didžiausia ir ' turtingiausia lietuvių fraternalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti Jau per 97 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti įr kitiems, kurie tuos 
darbus dirba. J" ■ '?v- 'į-

f: SLA’-i išnfetėjb ^atigiau kaip AŠTUONIS isjUIONUS dolerių 
: • apdraudų savo nariams.., ; '

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir' jų gyvenimo pradžiai.

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

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

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrį:

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

Tel. (212) 563-2210

Junkeri enė,/ 
k auskien ė, Sinkęvičičįif,’ 4 G.iįję1 
nienė, Tautkienė, Podžiūhiėnė) 
Poderienė, Barauskienė, Pau- 
gienė, Liepinaitienė, Mejerienė, 
Dagienė. Dirbo visa klubo val
dyba, bet pačią sunkiausią naš
tą nešė klubo pirmasis vicepir
mininkas A. Sinkevičius.

Klubo valdyba nuoširdžiai 
dėkoja mūsų šeimininkėms, ku
rios pagamino skanius pietus. 
Taip pat dėkoja visiems atsilan
kiusiems pamaldose bažnyčioje 
ir salėje pietuose. Lietuviškas 
ačiū visiems bet kuo prisidėju- 
siems prie klubo 50 metų su
kakties iškilmingo paminėjimo: 
auka, darbu ir pasišventimu.jiininiiiiiiiiiiiimiiiiiii iiiin iriiniiiinnniininiiiiiii lininiu nu imiinii i iiniiiiiin

GIFT PARCELS TO LITHUANIA
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)

S

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ Tel. 925-2787 

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

MARIJA NOREIKIENĖ

50 metų studijavęs, kaip

3 — Naujienos, Chicago, 8, DL Tuesday, June 7, 1933

.1^

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
'• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno Ir moksli 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vin« 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoi 
J. Raukfio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir T 
Meilaus straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukom Ta fc 
M. K. Čiurlionio. M. šūeikio, V. Kašubo®, A. Rakštelės ir A. Vam/ 
kūrybos povejkalafa. 365 puik knyga kainuoja tik F3.

'• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir trt 
Hnią šoklų pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dalm 
šventes bei jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomenim h 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kamuoja >2.

'• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apralj 
tas Tuoso Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sausa’ 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities Hte 
ratūrinė stadija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyff

> LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Ttmifaafc 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnė* k 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui Leidinys flinstraotaa nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardžlij pavadinima’ »Tr jų vertiniai | vokiečių kalbą. EaSal 
naudingoje 335 puaL knygoje yra Rytprūsių temėlapla. Kaina K,

> KĄ EAUM1S LIMA, raiytojoa Petronėlės Orintaitės atSf
mtnSnal Ir mintys apie asmenis ir vietas nfeprfL Lietuvoje ir pir 
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius 
bet kainuoja tik 33. • »

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupra* 
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikojej tik >■ 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poc 
riją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises 
Knyga yra didelio formato, 255 puslapių, kainuoja ffl.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
x Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, I1L 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.
t). KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

lEim iii i i irn.i i t i s. I I i I i

Ml
parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo
Bet kur, Bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvį, lietuvius

Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

Ir patarė mums toliau studijuoti.

Kalną J23. Kieti virieUrL Paltu KL



Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai 

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

VITAMINŲ REIKALAI (13)
Briskime iš sveikatos reikaluose tamsybės, 
puoškimės medicinos mokslo šviesa visose 
srityse, įskaitant ir vitaminų reikalus.

(Mediciniškas raginimas) 
butas (scurvy). Tą liga atsiras
davo dėl vitamino C stokos 
Žmogus tapdavo silpnas, krau
juodavo iš dantų smegenų ir ki
tų kūno vietų ir tapdavo maža

VITAMINAS C (ascorbic 
acid), šis gerai visiems žinomas 
vitaminas tirpsta vandenyje ir 
turi reikšmės daugeliui kūne 
vykstamų gyvybinių reiškinių.
Vienas tokių to vitamino įtako- krauju. Tas vitaminas apsauga 
jamų reiškinių yra apsauga nuo nuo skorbuto. 
užsikrėtimo bakterijomis ir ko
va su jau apturėtu uždegimu.; . . ., .... . . ® 1 vitamino pagalba, žmogus pajeKitas to vitamino naudingas! . . ...., , . ,. • gia savo sąnarius laisviau jų-darbas vra kūno celių apsauga} ... r . .., ... IF. . . Idmti, nes vitannnąs C suskystinuo oksidacijos. Kiekvienas to-1 . . , .., x fua skvscius, besirandančius są-kią to vitamino naudą gah js-1 - ' .... * , . ., , , ■ ! nariuose, lodei visi sanarnbandyti, įdedamas kiek sutnn l . . , . . ... .. .., , . 1 legerovemis besiskundziantiejlos tabletės i sutarkuotas bul-; , \ ., . , . ..., , , . J (artritas) su nauda gali prumi-vęs — jos bus baltos, nepajuos.
nes vitaminas C apsaugos jas 
nuo susijungimo su deguonimi 
(oksidacijos).
Jungiamasis audinys kūne yra 

svarbus, jis jungia celes, tamp
rumų suteikia žmogaus kūno 
minkštosioms dalinis. Tas jun
giamasis audinys yra tam tik-1 

■ros rūšies baltymas (kolagenas.! 
COLLAGEN). Jo kūne pasiga- 
in’nimas didžia dalimi priklau
so nuo vitamino C. šis vitami
nas pslaiko sveikame stovyje 
kolageną. . . ,

Tas vitaminas yra labai svar
bus žaizdų gijimui, atstatymu 
audinių nudegus ir susižeidus. 
Labai daug vitamino C sunau 
doja kūnas, ;
įtampos (stress) stovyje. j (rose hips) ir bulvėse. Bulvii

Kadangi tas vitaminas tirpsta Į nauda vitamino C atžvilgiu yri 
vandenyje, todėl jis kasdien esti | labai didelė: jos yra vadinamo:

žmogaus apeisi 
aišku, kad Lietu 
metu ne kiek mes 
tų šviežių vaisių

i

dėl pasigaminusių kraujo kraau-
| į| lių kraujagyslėj,

Praktiškas gėris 
iš vitaminų C

į Įrodyta, kad vitaminas C yra 
pajėgus kūnui padėti tvarkytis 

-su įtam|>a, alergija, virusiniu 
bei b a k t e diliu apsikrėtimu, 
įskaitant slogas. Jis talkina kū
nui susigydant žaizdas, šis vita- 
ninas lengvina arteriosklerozę, 
nes jis mažina cholesterolio kie
tį kraujuje.

Tas vitaminas palengvina art 
ritiškus skausmus ir padeda gy- 
i susižeidus be nusideginus.

Kiek reikia kasdien sunau
doti vitamino C

Suvalgytas su vaisiais, daržo
vėmis bei tablečių pavidale vi
taminas C ištirpsta vandenyje ir 

valandų su 
iš kūno di-

ne \Gkas

I

Artinasi 23-iias Gintaro balius
1961 m. Chicagos Lietuvių Moterų klubo narės, paskatin

tos gerb. J. Daužvardienės, pirmajame Gintaro baliuje pa
statė visuomenei 6 jaunas lietuvaites. Nors debiutančųį 
pristatymai buvo ruošiami ir kitų grupių, Gintaro baliusj 
skyrėsi nuo jų lietuviškos muzikos, tautinių šokių bei gin
taro ir trispalvių gėlių puokščių įpynimu į šį elegantišką 
parengimą, Chicago# Istorijos Draugija savo leidinyje Gin
taro balių pavadino pačiu įžymiausiu renginiu Cliicagoje.

Šįmet jau 23-čia grupė lietuvių kilmės gintarėlių kruopš
čiai ruošiasi momentui, kada birželio 25 d. Conrad Hilton 
viešbučio didžiulėje salėje giliu reveransu jos lenksis prieš 
mamytę, tėvelį ir visus svečius. Štai šių metų debiulantės:

Gijimas esti pagreitinamas to

atsiradęs didelės Į pomidoruose,

.lėti gausius kiekius to vitamine
Visi dabar skundžiamės or< 

arša. Vitaminas C yra pajėgus 
leutraJzuoti įvairius nuodus 
vpač gyvsidabriu, smalkėmi 
(carbon monoxide) ir arsenik 
apsinuodijus, o taip pat užteršti 
oro kenksmingas pasekmes.

Vitaminas C yra svarbus žmo
gui svarbiame reikale: ĮTAM 
POJE (stress). Kūnas pajėgi. 
;ėkm‘ngiau tvarkytis su įtam
pos sukeltomis negerovėmis.

Kur normaliai yrą 
vitaminas C

Daugumas 
daržovių turi 
yra vyšniose

šviežių vaisių 
vitamino C.
(acerola rūšyje)
rožių vaisiuoseC

i'
.Ji

jo KETURię (4) 
dapimu prasišalina 
dęsmė jo, dalis.

Atsimmtma, kąd
<ą suvąlgai; re’kįa, kąd suval
gytas vitaminas C susigertų į 
kraują, žinotina, kad trukdo 
kūnui pasisavinti vitaminą C 
sekantieji dalykai: įtampa, rū
kymas tabako, didelis kūno 
karščio pakilimas, aspirinas ir 
kiti skausmą mažinantieji vais
tai. Todėl be reikalo neiminęki- 
me skausmui raminti vaistų 
Neklausykime p e in a gaudžių 
skelbimų: jie perša mums viso 
kius vaistus dėl menko (minor) 
skausmo laikinam poveikiui. 
Kai kurių stovių mes negalime 
sukontroliuoti, bet su rūkymu 
‘ai kiekvienas išmintingas žmo, 
gus kuo geriausiai susitvarko. 
Baisios nela/mės, širdies atakos 
)laučiu|?s^^^ak kojoke sklero
zė1— vis p$P tą nelenrtą rūkymą 
pturima. Svaigalų*- narkotiku 

priėmėjas kenkia "T-daugiausia 
įau, o rūkymas kenkia nerūkąn 
iiajam taip pat. Kada mes susi- 
rrasime būti tikrais žmonėmis 
r gerbsime artima — nerūkan
tįjį? Todėl sužmoniškėti pir
miausia turi atsakingieji asme

■nys

iš kūno išplaunamas. Daugu 
mas gyvulių pasigamina vita
miną C savo kūne — tokiems 
nesvarbu jo apturėti iš išorės 
Visai kas kita esti su žmogumi,

■‘neturtingo 
nais”. Iš čia 
voje žiemos 
turėdavome
daržovių. Mus sveikus užlaiky

NEĮŽVELGTA GELMĖ
(Skiriu Itytų Lietuvai)

Narutis — ežerai platus — 
Tai Lietuvos rytinė jū^’^1 
Qihjs, kaip brolis atkaklus, 
Kurio jausmus banga užbūrė.

Per okupacijas visas, 
Vilnim blaivia krantus skalavo; 
Ir ašaras sesers gailias 
Gelmė pamilo jas bučiavo...

Putojančių bangų glėby 
Svajonės narstė šilko giją... 
Dabar svajonių tvenkiny, 
Grįžtų pas brolius į Vilniją!

Tarsi sapnuose Lietuva 
Man prięš akis seniai vaidenas. 
Ir jos padangė mėlyna — 
Gimtinės kaimas žalias.

$
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Prie vartų gal dar pasitiks mama; 
Alyvos, uosis įr baltį beržai? ...
Ųž sodžiaus sveikins žydrioji Ašmena, 
Ir gal keli jaunų dienų draugai ? ...

Tyli daina čia vėl skambės, 
Kaip motinos lopšinė vaikui. 
Tauta, šį kraštu jei mylės, 
Bus kovai atspari, ir laikui!

0 tu sesute ir brolau, 
Mylėkit protėvių tėvynę.
Ir aš šį kraštą pamilau, 
Tarytum žvaigždę vakarinę.

Kuri aukštai padangėj spindi, 
Ir man širdy tokia sava.
Kur žemė sodais išdabinta, 
Tai mūs šalelė Lietuva.

— Kalifornyp^Jtalu,^ Neva- 
doj nub ki^iįRf?KtirifeaitJeji ak
menys ir putras griauna pašlai
tėse stovinčius namus.

— Šiaurės jūros naftos pra- 
} monė išleis apie 400 mil. svarų 
1 dujų ir naftos ieškojimui nau
juose 63 blokuose. Karts nuo 
karto britų vyiausybė parduoda 

i kompanijoms leidimus atitinka- 
i mose vietose (suskirstytose blo

kais). ieškoti naujų šaltinių.

.. - Gintarėlė DOMINA JURAĮTYTe, Ann Marie ir Leonė* 
Juraičių dukra, Chicago, Ill., baigia Marijos aukštesniąją 
mokyklą. Priklauso vokiečių kalbos, “Rūtos” klubams, mo
kyklos knygos redakciniam štabui, Lietuvos Vyčių ir šv. 
Teresėlės organizacijoms. Mėgsta lošti tenisą, tinklinį bei 
rankdarbius. Pašventusi virš 200 valandų kaip savanorė- 
pagelbininkė Šv. Kryžiaus ligoninėje. Yra Kernavės tunto 
skautė ir Rambyno tautinių šokių grupės narė. Kalba lietu
viškai ir ispaniškai. Rugsėjo mėn. pradės studijas St. Xavier 
kolegijoje maisto, maistingumo bei dietų srityje.

— Britų rinkoje pasirodė 
nauji sovietų “Lada” modelio 
automobiliai — “Riva”. Jų kai
na 2,895 svarai. Po Afganistano 

“Lados” 
i automobilių paklausa D. Brita
nijoje labai sumažėjo.

vienuoliai Jaunimo centre | 
vienuolės ligoninėse ir vis.i kit 2 
s taigose bei tėvaį-motinos na 
inuose. Kada liausis akis draski { 
rūkoriai, kai jiems primenami 
įerūkyti Jaunimo centro val
gykloje! Kada Marijos Mokyk 
.oje pęr operos spektaklius gy 

■ deji kam’nai susiras sau pože- 
nyje savižudystės buveinę! Ka
la, pagaliau, nerūkantieji pra 
dės reikalauti sau lygių teisių 
Gana mums toliau savižudžius 
oleruoti ir savo sveikatą baig 

;i dėl anų netvarkingumo. Jau 
.-ra miestų, kūnų burmistrą-’ 
merai) išleidžia potvarkius, at

skiriančius rūkorius nuo nerū 
<orių ir uždraudžia rūkymą 
staigose. žinoma, tabako fabri
kantai tuojau imą protestuoti: 
šėtonas nespaudžia. Už tai mes 
visi šiame pavasaryje atbuski-
ne GĖRIUI ir SVEIKATAI.

KETURIAI ATVEJAIS reikia

— Paryžiuje policija naudojo okupacijos, pigiųjų
S vandenį, dujas ir gumines laz
das, kovodama su demonstruo
jančiais studentais ir darbi
ninkais. • Majorkos sala yra Viduv. 

žemio jūroje.zių (nuo penkių (5) iki penkio
likos (lo) tuksiančių mihgra-Į
mų) to vitamino. Karlais su- r brangių rožių vaisių (rose hips), 
skystėja viduriai. Tada, žinoma Į xors jie turi daug\itamin.o C, 
prisieina sumažinti to vitainim j j0 mes galime gauti iš daug 
priimamą kiekį. . parankesnių mums šaltinių: vai-

Išvada. Pirmiausia tvarkyki-j 3ių, daržovių ir jų sunkų. Tik 
mės su va:sių-daržovių valgy-ĮtųU šaltinius kuo gausiausiai 
mu, o tik tada apie vitamino C v išnaudokime

unž:aus sulaukus.
Valstybinė įstaiga (Nationa 

Research Council) pataria su
augusiam kasdien sunaudoti vi
tamino C 45 miligramus. Tyri
nėtojai daug didesnį kiekį to vi
tamino pataria sunaudoti kas
dien. Sunaudojimą to vitamino 
įtakoja kūno svoris, žmogaus 
darbštumas, aktyvumas ir kiek
vieno žmogaus skirtinga me
džiagos apykaita.

Nepajnirština, kad to vitami
no žmogus turi gauti mažais, ar 
dideliais kiekiais per visą die
ną, daugelį kartų jį priimant, c 
ne ant sykio tą vitaminą nury
jant. Mat, vitamino C pervirši, 
greitai išskiriąipas lauk su šla
pimu. Labai didelius kiekius, 
vitamino C (megavitamin) pri
imant (sakysim, slogą gydan
tis), irgi reikia išdalinti tą pri
ėmimą per dieną kas kelios va
landos ir ekstra kalcio (pieno, 
varškės, sūrio "pavidale) priimi 
nėti.

WISE,

net

kūnui

i

pagausinti vitamino C suvalgy
mą: įtampos, metu, gavus užde
gimą. susižeidus, ir pensininko

vitamino ( 
rimtu,

pavidale bulvių valgiai.

Vitamino C stokos 
reiškiniai

to i

'M*/

Z-J

■su beždžionėmis ir jūros (Ginė- Š Javo lietuvių pamėgti įvairiam^ 
jos) kiaulytėmis. Tie trys gyvu- | 
nai NEGAMINA SAVO KŪNE!
v’lamino C. Tokiu būdu to vita 
mino žmogus turi gauti iš išo
rės. Mes turime su maistu, ar 
s'.l tabletėmis vitaminą C save 
kūnui suteikti. Kitaip elgiantis 
kūnas ims stokoti 
ir susilaukti labai 
mirtinų pasekmių.

Kokia nauda 
iš vitamino C

Vitaminas C įtakoja daugelį 
kūno veiklos sričių, šalia sveika’ 
me stovyje užlaikymo jungia
mojo audinio, odos, kaulu ir raiš
čiu, tas vitaminas padeda dantų 
išsivystymui ir saugo kūną nuo 
uždegimo.

.Jau praeitin nuėjo liga skor-

Gausiai to vitamino stokojant, 
atsiranda minėtas skorbutas 
itai kokie kiti negerumai gali 
itsirasti stokojant vitamino C: 

blogas virškinimas, mažakrau 
ystė, menkas atsparumas užde

gimams - apsikrėtimas, sut nę i. 
skausmingi sąnariai, kraujuo 
ančios dantenos, sumenkimas, 
ienų pas gimdyves, kraujavi 

mas iš nosies ir iš įsidrėskimų.
To vrtanrno stoka gali susilp 

ninti smulkias kraujagysles, ji 
sieneles. Tokios kraujagyslės 
(kapiliarai) maitina kūno audi
nius. Tada gali atsirasti širdies 
atakos bei paralyžiai (strokai)

Vitamino C nuodingumas

Kūnas nesandėliuoja vilam i 
no C. Jis gi eitai iš kūno pra^a 
tiuamas. Jis kūne nepasilieka, 
todėl apsinuodijimas tuo vita
minu normaliai nepasitaiko. Kai 
kurie žmonės gauna lengvą de
ginimą šlapinantis po didelių do-

tabletes pagalvokime. Pagyve
nusiam, o taip pat h- kiekvienam 
mūsiškiui reikia per dieną ma
žiausiai KETURIS KARTUS 
valgyti vaisius-daržoves. Tik ta 
da galėsime tikėtis naudos iš vi
tamino C gausos mūsų kūne. 
Kovojant su ngalėmis. įskaitant 
vėžį, prisieis, gydytojui patarus, 
naudoti vitamino C tabletes 
kaip priedą prie valgomų vai- 
s’ų-daržovių. Ypač visi imkime 
gerti ne ką kitą, o gryną apelsi
nų - graipfruktų sunką. Jokio 
dažyto vandens (pavadinto 
Orange Drink) nė į burną nė 
vienas neimkime, nepirkime ir 
Kitiems patarkime taip elgtis.

Čia neturint lietuviškos gal
vos. žmogus esi pražuvęs: tave 
visokie vertelgos išnaudoja, vi- 
>ai tava sveikata nesirūpindami. 
Tokie išnaudotojai vien tik sa
vimi rūpinasi, jie yra didžiausi 
savanaudžiai. Su jais nė vienam 
mūsiškiui nepakeliui.

Nesgaudykime taip pat už

Taip pat nesidnokime užliū
liuojami netiesai, būk NATŪ
RALUS vitaminas C yra geres
nis (jį reklamuoja irgi apgavi
kai), nes nėra tokio natūralaus 
geresnio vitamino C. Jis yra as- 
korbinė rūgštis, turi tam tikrą 
cheminę formulę ir visame pa
saulyje vienodas, nežiūrint, is 
kur mes jį paimsime: iš vaisių-, 
daržovių ar iš vaistinės (che
miškai pagaminto). Toko vita
mino C veikimas visur ir visa

da yra vienodas. Išmintingam to 
užteks, o kitok o nė Jonas Auk
saburnis į tiesos kelią neatveš.

Pasiskaityti. D. J. Arneson: 
Vitamins and Minerals.
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Apie Europos Parlamento rezoliucijos Į 

pagarsinimą
Lietuvių Krikščionių Demokratų Sąjungos trimeti 

nė konferencija, įvykusi Čikagoje 1983 m. gegužės 28 ir 
29 dienomis, tarp kitų, priėmė ir sekantį 'nutarimą:

“Krikščionys demokratai laiko tikslinga tinka " 
mai pristatyti naujų ir tolimų pasaulio valstybių 
(Afrikos, Azijos ir Pietų Amerikos) vyriausybėms ir: 

4,_. giųiinįngoms politinėms partijoms bei visuomehi-;
nėms organizacijoms,;1983 m. sausio 13 d. Europos: 
Parlamento revoliuciją apie padėtį Estijoje, Latvi
joje ir Lietuvoje, tuo supažindinant tas vyriausybes 
ir tuos sąjūdžius su Lietuvos laisvės ir suvereniteto 
atstatymo byla”.

Reikia manyti, kad tą rezoliuciją minėtų kontinentų 
vyriausybėms pristatys VLIKas arba Pabaltijo Valsty
bių Santalka. ’ -

Vistik, reikėtų atkreipti tų naujų Afrikos ir Azijos 
valstybių vyriausybių dėmesį į tą faktą, kad jų išsilais
vinimą smarkiai parėmė jungtinėse Tautose Sovietų Są- ‘ 
junga, todėl, kaip galima suprasti, kad toji Sovietų Są
junga laiko pavergusi anksčiau buvusias laisvas Pabal
tijo valstybes, kurių nepriklausomybės atstatymu paga
liau susirūpino ir Europos Parlamentas.

Toks turėtų būti, mūšų nuomone, VLIKo ar net Pa-< 
baltijo Diplomatinių atstovybių demaršas į Afrikos ir 
Azijos naujųjų valstybių vyriausybes.

Nežiūrint to, krikščionių demokratų rezoliucija ska
tina apie tą Europos Parlamento rezoliuciją dėl Pabal-; 
tijo valstybių tinkamai painformuoti ir giminingas tųj 
tolimų kraštų politines partijas bei visuomenines orga
nizacijas.

Šią sugestiją vykdys krikščionys demokratai, bet į ją 
turėtų atkreipti dėmesį ir kitų lietuvių politinių grupių 
centrai, liaudininkų ir socialdemokratų, nors socialistų 
krypties atstovai Europos Parlamente pradžioje ir ne-

HENRIKAS SINKEVIČIUS

KRYŽIUOČIAI
(TęsiiiyĖ)

Sanderus pagalvojo, kad tcflrių grasinimų aki
vaizdoje geriau būti atsargiam, ir atsakė:

— Jei norėčiau meluoti, tai iš kaYto pasaky
čiau, kad istdkėjo, ar kad neištekėjo, o aš pasa
kiau: nepamenu. Jei protingas būtum, tuojau ši
tame atsakyme būtum pastebėjęs mano dorybę.

— Mano protas tavo dorybėms *ne brolis, nes 
jos gali būti ir šunseserės.

— Mano dorybės neloja, kaip tavo protas; 
o kas gyvendamas loja, gali lengvai pb mirties 
staugti.

— Ir tikrai! Tavo dorybė po mirties nestaugs, 
bet dantimis gries, nebent gyva būdama ir vel
niui tarnaudama dantų netektų.

Ir pradėjo rietis, nes čeko liežuvis buvo ap
sukrus ir spėjo į kiekvieną vokiečio žodį du at
sakyti. Tačiau tuo metu Zbyška įsakė vykti, ir 
visi pajudėjo, pirma išsiklausinėję žmonių kelio 
į Lenčicus. Netrukus už Sieradzės prijojo didelius 
pušynus, kuriais buvo užaugusi didesnė krašto 
dalis. Jų viduriu ėjo vieškelis, vietomis net grio
viais apkastas, o žemose vietose apvaliais rąstais 
)ŠQTbi.a.: — karaliaus Kazimiero šeimininkavimo 
palikimas. Is tikrųj |, jam mirus karinių suiručių 
metu dėl naleiičių ir giimalitų karų keliai buvo 
apleisti. taČiAP. fadyygos metu karams aprimus,

M. Šileikis Madona Z. Sodyboje, akvarelė

na š'v. Kazimiero !parapij<K ^salė.
Scenoje taip Amerikos Lie

i ttivos s'rtiavų iššla&ytas Sr3žiu-; 
j Ts skydas — šatriiii ženklas, o 
; priekyje jo daug -gėlių. -Apie 
i 12:30 vai. programą ‘pradėjo 

šaulių kuopos pfriminrrikas Juo
zas Pažėra. Žuvusius ūž -Lietu
vos laisvę bei Sibire ar kitur 
okupanto kalėjimuose kankina
mus lietuvius prašė pagerbti mi- 

■ nules, tylą, ■ publikai .atsistojus.* ‘ 
Kalbėjo prrin. 'Pažėra, jog dabar 
okupantas į ’kalėjimus Uždaro 
-ar tremia į Sibi/ą lietuvius, ku
rte pamėgino surašyti lieltivių-' 
partizanų prieš ©okupantą koėdš' 
istriją, ’tad įlaisvąjąinė .pasauly-' 
-jc: gjv-ėnaheių ‘ beturiu 'esanti: 
-pareiga, kiek -galima--rinkti me-, 
dži'agą partizanų istorijai 'ir vie-’ 
šai skelbti.

Kuopos vicepirminiilkaš VIa-: 
‘das šimoliūnas, perėmęs vado
vavimą, pabrėžė, įjog apie parti
zanus kalbėti yra. pakviestas 
teisininkas Mykolas Naujokai-* 
lis, buvęs režtstėKtas pi'rinojoj’ 

‘okupacijoj Ir bdlšėvikų ‘pėršaū-’ 
akciją vykdė Tarptautinis Komunistų lūtėriiačionalas iš: tas iš Vokietijos į okupaolą Liė-’

J. KLAUSEIKIS

LOS ANGELIS, CALIFORNIA
LIETUVOS PARTIZANŲ PA'MINEdlSiAS

piknikas Santa Moniča mieste, 
kai kuriuos rengėjus baimino, 
ar susirinks pakankamai publi
kos partizanus pagerbti? Deja,

Gegužės 29 d., Kapų puošimo 
dienos išvakarėse, losangeliškių 
šaulių Juozo Daumanto vardo 
kuopa surengė Lietuvos partiza
nų pani nėjimą su prakalbomis baimė nepagrista, *nes laisvės 
ir meno programa. Trijų dienų kovotojų pagerbiman publikos 
savaitgalis, Liet, Bendruomenės susirinko gana -dattg,'Bėvrik pil-

parėmė tos rezoliucijos. Lygiai tą akciją galėtų atlikti ir 
kitos mūsų organizacijos, įskaitant ir mūsų religinius' 
centrus — katalikų ir protestantų, kurie galėtų su ta Ėu-, 
ropos Parlamento rezoliucija supažindinti tų vad. ‘ Nau-į 
jojo Pasaulio valstybių religinius centrus, išeinant iš; 
fakto, kad visos religijos Sovietų Sąjungos -pavergtose 
Pabaltijo valstybėse yra persekiojamos.

Pagrindinis tikslas yra šią Europos Parlamento re
zoliuciją nukreipti į Izlamo, Budizmo :ir Induizmo pa
saulį, kuriame pradeda atsirasti priešų prieš Sovietų Są-; 
jungos hegemoniją, po besitęsiančio afganistanų tautos" 
išprievartavimo iš Sovietų Sąjungos pusės.

Per eilę dešimtmečių savo desinformacijos ir melo-

Maskvos taip visų pasaulio valstybių, kurio veikla pasku
tiniais metais pasireiškė organizavimu įvairių sąjūdžių 
Vakarų valstybėse prieš atominius ginklus.

Atrodo, kad po Europos Parlartiento deklaracijos dėl 
Pabaltijo tautų laisvės, atėjo eilė .pabaltiecfams suorga-, 
hizuoti panašią tarptautinę akciją prieš Komunistų In
ternacionalą, kad, kuomet-ateis Pabaltijo valstybių lais-' 
vės klausimas į Jungtinių Tautų komitetus, mes turė
tume daug draugų už mūsų tautos laisvę, kurie ligšiol' 
buvo suklaidinti kreivos sovietiškų rusų propagandos.

Krikščionių demokratų konferencijoj dalyvavęs VLI
Ko pirmininkas dr. Kazys Bobelis pažadėjo, kad visoms 
į VLIKą besikreipiančioms organizacijoms 'bos parūpin-; 
tas autentiškas Europos Parlamento rezoliucijos tekstas 
anglų, prancūzų ir ispanų kalbomis.

Dr. Kazys šridlauri<As

žrnonių rankose vėl sublizgėjo kastuvai pelkėse 
ir kiįviai miškuose, ir jos gyvenimo pabaigoje 
pirkliai jaū vėl galėjo varyti sunkiai prikrautus 
Vežimus tarp žymesnių miestų be baimės, kad jie 
sulūžtų išmuštose kelio duobėse ar nugrimstų 
klampynėse. Laukiniai žvėrys ir plėšikai galėjo 
jiems kelyje padaryti nuostolių, tačiau nuo žvė
rių apsisaugoti naktimis buvo žibintai, o dieno-, 
mis — kilpiniai, o plėšikų buvo iš viso žymiai 
mažiau kaip užsienio kraštuose. Pagaliau, kas Vy
ko su palydovais ir ginkluotas, kaip Zbyška, tiaš 
galėjo nieko neboti.

Zbyška taip pat nebojo plėšikų, nei šarvuotų 
riterių, net ir negalvojo apie juos, nei jį apėmė i 
didelis neramumas, ir visa jo siela buvo atsidū
rusi mozūrų pilyje. Ar jis suras Danutę, kūfti- < 
gaikštienės -damą, ar gal kurio nors Mozūrnjos • 
riterio žmoną — pats nežinojo, ir mintys apie tai 
jį vargino nuo pat ryto iki vakaro. Kartais $atm ; 
atrodė neįtikėtina, kad ji galėtų jį užmiršti, ta-( 
čiau kaltais jam ateidavo į galvą, kad į Spychow i 
dvarą galėjo atvykti Jurandas ir išleisti Danutę 
už kurio nors kaimyno ar bičiulio. Pagaliau jis ( 
dar Krokuvoje kalbėjo, kad Danute ne Zbyška! , 
paskirta ir kad jis negali jos Zbyškai atidrrOti, 
todėl tikrai jis bus ją pažadėjęs kam nors kitžon. 
matyti, buvo tai prisiekęs ir dabar priesaiką 
įvykdė. Kai jis taip galvojo, jam atrodė tikras 
dalykas, kad Danutės merginos jau nepamatys. 
Tada vėl šaukėsi Sanderų ir vėl jį klausinėjo, bet

apie partizanus, bei iš patių par
tizanų, jau ir miško -broliais Na- 
dihaftių, pssisakytnų. Minėda
mas keletą žymesnių •pMUt'riną

V. Bražėnas iškalbus, nenuo
bodu klausytis, bet jei kas seka 
jo straipsnius spaudoje, tai ma
žai Vi naujo šį kartą išgirdo. Pa-

pavardžių, pabrėžė Lukšos-Dau- 
manlo 'kebon'u ts okupuotos* 
Le'uvos į Europos vakarus! 
reikšmę. Jis iš okupuotos Lie-! 
ttivos ? Seirijai ^titešė pitną vaiz
dą .re tuvių partizanų kovos priešė 
okupantą ir parašė knygą apie 
partizanus už geležinės uždan
gos. tačiau grįždamas -iš Vsrka-. 
rų vėl pas miško brolius, jiems 
mažai naudos galėjo parvežti.

Iškeldamas narsiųjų partiza
nų drąsą, paminėjo ir vieną iš
daviką gyd. J. Markulį, kuris 
Erelio slapyvardžiu buvo įsitai- 
sęs rusų šmpu ir išdavinėjo pat-, 
t’zanus. (Apie Jaozą Markulį 
•y.a žinių Liet, enciklopedijoje ir 
Mažojoj lietuvi-kojaj taiybiiiej., 
encikiopfedjoj. Gimęs jrs 
melais Pijttfburghe. Pagal Liet.> 
onc.k.opediją, 19Š0-35 m. studi^ 
javo Kauno Kunigų seminarijoj,, 
o tarybinė enciklopedija rašo,
jog stūdijavo Kauno universite
to teologijos - filosofijos fakul
tete. Ap e jo išdavikišką veiklą 
tarybinė enciklopedija neužsi
mena. Buvo i švežtas į Rusiją 
“pasitobulinti”, bet dabar grą
žintas į Lietuvą, teismo medici-į 
noj profesoriauja. Nepriklaušo-’, 
nrybės laikais jis karinę prievb-: 
le atliko karo mokykloje aspi
rantu ir gavo atsargos jaunes
niojo tefleriarito lašinį.) ■ -j

Baigiamosios M. Naujėkaičib; 
'mintys LiivO, jog išeiviariis rei
kia suaktyvinti "veiklą Buvo, 
laikas, kai čia mes emigrantąi: 
buvome laikomi; ;-k6irfuirižiijo 
persekioti žrnoHes, gi -dabar- 
M^^kva -ir žydai Vašingtoną nų% 
teikė - priešingai. Verta :stol į;

hivą ‘sieną pėreifiarit. Lrittritngti; 
atsitikimu 'išliko -gyvas 'ir, karai! 
prasidėjus, aitgavd JėišVę. Jis* 
yra ir žymus skautų veikėjas. -

M. Naujokaitis pradėjo, apie 
.partižanus nuo nepriklausomy-. 
bčs pradžios beiro, nuo T918-19 
melų, kaip jis išsitarė, lįada 
šauliai ir partizanai pynėsi:- 
partfeanai stojo į šaulius, sau-! 
Tiai išeidavo į partizanus, šian- 
dienihis minėjimas esąs kančių 
ir pralieto kraujo minėjimas. 
Palietė partizanini vriktmą Že
maitijoje, Joniškėlyje, Pertojo
je b- kt., bet plaČIab kalbėjo apie 
sukilėtius ir partizanus, prade-, 
dant 1940 metų okupacija.

Dang CrteVo 'iŠ įvafrių raštų
ii tin m 81‘Hiil Įjhiil.- .ilU lirtįttl riiitinii

vyzdžiui, jis kalbėjo apie prez. 
Reagamo sumanymų Ameriką 
^apginkluoti nM&ja technika, kad 
Sovietą S-gos raketos būtų erd
vėje sunaikinamos, taik nio ne
pasiekusios. Pasakojo kas to
kiam sumanymui pritaria, kas 
priešinasi, bet ta pačia tema, tas 
pačias mintis jis yra išspausdi
nęs Čikagos laikraštyje (Laisvo
ji Lietuva Nr. 5) jau gegužės 
pradžioje. Pasakojo, jog ameri
kiečiai mokesčių mokėtojai fi
nansuoja du b:udžetus — JAV 
ir Sovietų S-gos, bet tas pats 
klausimas jo aprašytas minimo 
laikraščio gegužės 19 d.

Žinoma, ne visi į partizanų pa- 
geibimi; susirinkusieji buvo 
-kartę tuos Bražėno straipsnius, 
ad "tok ems prakalba buvo nau

jiena. Pakalbėjo jis ir apie lais
vojo pasaulio valstybių prekybą 
su Sovietų Sąjungą.

Prisiminęs lietuvių partizanų 
auką, ragino išeivius, įskaitant 
r jaunimą, pagalvoti, kokia iš

eivių pareiga laisvės kovoje. Ra
gino veikėjus liautis stumdytis 
.yg vaikams smėlio dėžėje, bet 
išlipti aktyvibn vėiklon. Pagal 
patarlę: arit palinkusio "karklo 
visos bžkcTs lipa; kai lietuviai ap- 
riiūdę, ant jų pradėjusios Mask- 
*^os| VSšiffgtėnb’ ir' Jeruzalės ož
kos lipti.

Politikierių pareįškiniąi apie 
Lietuvos pkūpaęijc^ nepripaži- 
PiS^gįsį' 1žsdayysie. JAV pdliti- 

tčirmti būti pakeista. Sukek- 
šėję žurnalistai tarnauja komu
nistams, Nuplėšt kaukes! Tai 
keletas' pfąjĮąlbihinko aštresnių

kinti komuiris tų nedorybes. Bei- ■ 
•kia sekti Svetimtaučių -spaudą , 
“ir prasfifna'hyrrius atremti. Pra
kalba bėigta partizanų priešai-: 
kos paskaitymu. Publika atsi- 
stajusi <ą priesaiką išklausė.

Meninėje programoje Lietau 
vos operos solistė Alodija Didu
tė-Trečiokienė padainavo dvi; 
dainas, pianinu pritarė kompo-. 
zitorė Ona Metrrkienė ir smulku 
Raimondas Mickus. Buvo gėlių, 
programos atlikėjams.

Viliaus Bražėno prakalba
V. širiiolrūnas publikai prista-' 

lė Vilių Bražėną, kaip šakotos, 
veiklos ir dinamišką asmenybę.', 
Jis -gyvena Floridoje. Yra John 
-Birch draugijos prakalbininkšs,; 
keliaująs po Ameriką, svetim- 
nuolaidu komunistams. Sakėsi; 
vietų Š-gos imperijos tikslus už-, 
valdyti pasaulį ir keldamas vie
šumon amerikiečiu organizaci
jas, pagal “birčininkų” išvadas, 
prisidedančias prie amerikiečių 
nuolaidas komunistams. Sakėsi 
šioj išvykoj Kšlifbrnijoje jau 
■pasakęs gal 40 prakalbų.

Partizanų minėjimas ba:glas 
•Lietuvos 'himnu. Kas norėjo, ga
lėjo sustoti pokalbiams ir už
kandėliams apatinėje salėje. 
'Į -partizanų minėjimą įeinant, 
buvo imaiftas mokestis, pava
dintas "laisva auka”. Pirm. J. 
Pažėra padėkojo publikai ir 
programos atlikėjams.

— Infliacija Meksikoje per
nai pasiėkė rekordą — 98.8%, 
o šių mėtų duomenimis, balan
džio mėn. kainos buvo dar pa
kilusios b:3 prijc. Laukiama, kad 
profsąjungos tuoj reikalaus di
delio algų pakėlimo.

— Sibiro dujotiekio -į Vakarų 
Europą tiesimo darbai eina į pa
baigą. Daba’r Sovietai .‘jau pla
nuoja už kebų metų tiesti anlrą 
liniją. JAV energijos sekretorius 
D. Hodel, būdamas Londone, 
perspėjo, kad V. Europa netu
rėtų tapti visiškai priklausoma 
Tftio sovietinio tiekimo, bet p: i- 
Valėtų daugiau naudotis Afrikos 
ir šiaurės jūros šaltiniais.

pastarasis kas kartą vis labiau painiojosi. Kar
tais jau būdavo beprisimenąs Jurandaitę ir jos 
vestuves, bet paskui staiga įkišdavo pirštą į bur
ną, susimąstydavo ir atsakydavo: “Ttirbūt nė ta”. 
Vynas, kuris šiaip jau turėdavo pmkaidrintiJo 
galvą, taip pat heatgaivihdavo vokiečio atsimini
mų, it į'aūnū^ė ritėms tiūčylat blaškėsi tarp nevil
ties ir mirtinos baimės.

Taip Zbyška ir jojo bijodamas, kėntėdamas 
Tr būdamas netiktas. Keliaudamas jau ir hėgal- 
Voįjo visai nei a^fie Bdg’tfehiėė'ą, bei apie Zgoželi- 
■cus, bet tik apie tai, ką turi daryti. Pirmiausia, 
jis turėjo joti sužinoti teisybę mozūrų dvare, todėl 
jojo greitai, sustodamas trisfoNpai nakvynei ‘dva
ruose, smuklėse ir miestuose, kad arkiių Visai 
nenuvarytų. Lenčicoje vė4 fsakė pakabinti lentą 
su i&akitnū Ifkaė Vart:ų, ašvo sieloje galvodamas, 
Danute ar dar netekėjusi ar jau kiend Tiors žmo
na, Visada Kksiasrti jo Šmdiės dama it 'dėl to jis 
turi dėl jos katftts. Bet it L'grrčfcoje hedaug kas 
įgebėjo pėt^fc?tyti, o tie riteriai, ku
riems šaukimą pei'skaitė raštuose gūvūs klieri
kai, nežinodami riterių papročių, traukė pečiais 
ir kalbėjo:, “čia koks-mulkis joja,-nes kas įgali su 
juo šu'dkti ar jam prieštarauti, tos merginos vi
sai ak^iė tteinatfš”. D Wyska keliavo toliau, kas 
kartą Vft didėjaheiš baime ir vis labiau skubėda
mas. Niekada jis nepaliovė mylėjęs savosios Da
nutės, bet Bogdattiecė it ZgoMkmose,-kasdieną 
“tardamasis” su Jagienka ir matydamas jos grožį,

ne taip dažnai apie aną galvodavo, o dabar ir die
nomis, ir naktimis ji nepranykdavo nei iš jo akių, 
nei iš jo minčių, nei iš Atminties. "Sapne matydavo 
ją prieš save, geltonplaukę, su kanklėmis ranko
se, avinčią raudonus batukus ir vainikėliu ant gal
vos. Ji tiesė į jį ršhkas, o Jurandas vis ją ati
traukdavo nuo jo. Rytą, pasibaigus sapnams, jų 
vietą užimdavo dar didesnis už įprieš tai buvusį 
liūdesys it Vaikinas niekada Bogdaniėce jos 
taip Yiemylėjo, kaip pradėję mylėti ją dabar, kai 
nebuvo tikras, ar niekas jos jam nepaveržė.

Jam ateidavo į galvą, kad tikriausiai prie
varta ją ištekino, todėl savo sieloje jos nekaltino, 
ypač, kad tebūdama dar kūdikiu, savo valios tu
rėti dar negalėjo. -Jo siete tada šiaušėsi prieš Ju- 
randą ir prieš kūnigaikštienę Jonušienę, o pagal
vojus apie Danutės vyrą, jo širdis vos per gerklę 
nelįsdavo, ir jis fcvdgdavo žiauriai į savo paly- 

idevus, rrešančms jo šaivus. Jis pat -svarstė, 
|kad nepaliaus jai tarnavęs, ir, nors tr radęs ją 
įjau kito žmona esant, vis tiek tuiėšiąs patiesti 
po jos kojų žadėtąsias povo plunksnas. Bet šito- 

’kios mintys jame scrkeldavu daugiau gailesčio, 
: kaip paguodos, nes visai nežinojo, ką vėliau 

darysiąs.
y

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

tokiu adresu;
Nwijieuos, 1739 & Halsteu St, Chicago, IL 60608

DR. PAUL V. DAUGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W«6tch*«ter Community klinikos 
Medicinos direktorius

1934 S. Manheim Rd., Westchester, UI. 
VALANDOS: 3—8 darbo diAnnmū 

ir ku antrą šeštadienį 8—S vai- 

Tel: 562-2727 arba 562-272^

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

TEL 233-4554 
Service S55-450*, P*»e 0*051

DR. A. B. GLEVECKAŠ
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS,

SPRCIALYBS: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandw pagal ausitarisą.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST AS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2*13 W. 71«t St. TeL 737-5149

Tikrinu ekig- Pritaiko aki~nir«g

ir '"contact ienaek’,

Hr. LEONAS SE1BUT1S 
INKSTŲ, PŪSL1S IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2*5* WEST *3rd STREET

Valandų*; ima. 1—* popurt, 
aetnrtad. 5—7 tai. yax< 
Ofise teiefeaes; 776-2S36, 

lesmeacijee tele*.: 443-SMS

★
Joniškiečiu Labdarybės ir Kultūros 

klubo pusmetinis susirinkimas įvyks 
antradieni, birželio 7 d., Vyčių salėje, 
2455 W. 47th St. Pradžia 1 vai. ]xp.

Visi nariai kviečiami atsilankyti, 
nes bus daug svarbių pasitarimų atei
ties reikalais.

Po susirinkimo bus vaišės.
A. Kalys

Lietuviu Motery Apsvietos draugi
jos pusmetinis nariy susirinkimas 
įvyks šeštadienį, birželio 11 d., 1 vai. 
popiet, 3808 S. Union Avė. Narės 
prašomis atsilankyti, nes yra svarbių 
reikalų aptarti. Bus vaišės.

Rožė DidžgaJvis
JONAS BJ’ 1ŠA “Margot” (Tapyba)

>: visoje Rusijoje smarkiam po
litiniam sambruzdziui, valdžia 

1 pagaliau turėjo nusileisti kovo- 
jaučiai už savo kalbos ir rašto 

; teises lietuvių tautai, ir 1904 m. 
balandžio 24 d. ((naujuoju sti
liumi gegužės 7 d.) lietuvių 
spaudos draudimas buvo panai
kintas.

MU BID A
' — - - -------S ------1 e iHShF^

i » .— re—nan

DR. C. K BORE1JS 
Prostatos, inkstų ir ilapmas 

takų chirurgija.
o025 CENTRAL AVĖ.

St Petersburg, Fla. 33/li 
TeL (8132 321-4206

RASTA MAŽIAUSIOJI 
ATOMO DALELYTĖ

ŽENEVA, Šveicarija. — Ofi
cialiai patvirtinta žinia, kad ras
ta pati mažiausioji atomo dale
lytė. Praeitą savaitę buvo pa
skelbta, kad du Amerikos 
mokslininkai surado Z-zero da- 

I lėlytę, kuri padėjo sulipdyti į 
vieną celę visas atomo dalelytes. 
Dabar kiti mokslininkai, besi
vadovaudami amerikiečių nu- 
roodymais, išskyrė ieškomą da
lelytę. Harvard universiteto fi
zikai Z-zero išaiškino ir išskyrė, 
o dabar oficialiai paskelbta, kad 
tokia dalelytė yra, ir žinomos 
priemonės jai išskirti.

Tikrumoj surastos dvi dale
lytės. Viena vadinasi W, o ant
roji — Z-zero. Viena yra stip
resnė, o antroji silpnesnė. Silp
nesnioji dar vadinama bosonus- 
Pasirodo, kad magnetui reikia 
ne tik galingos jėgos, bet reika
linga ir silpnesnioji jėga. Be 

' silpnosios magnetas neveiks.

VACLOVAS BIRŽIŠKA

LIETUVIŠKOSIOS KNYGOS KELL4S
(Iš V. Biržiškos raštų)

(Tęsinys)

Į skaitytojo rankas pateko 
kiek ir mokslinių ar mokslo po- 
puliarizacijos knygų, taip, pat ir 
grynai literatūrinių, kad ir daž
niausiai verstų iš kitų kalbų, 
apskritai tokių, kurioms išspaus
dinti Mažojoje Lietuvoje nebu
vo lėšų. Šios visos knygos grei
tai rado kelią ir į Lietuvą ir 
smarkiai paverkė, Lietūvos kai
mo kultūrą. O patys periodiniai 
leidiniai, kad ir sunkiai pasiek
davo Lietuvą, nes rusu adminis
tracijos taip pat buvo gaudomi, 
kaip ir spausdinami Maž. Lie
tuvoje, vis dėl to, daugiausia ei
dami kas. sąv.ąįtę, jie galėdavo 
ir reaguoti į kiekvieną dienos > £j 
klausimą tiek Amerikos lietuvių,

gų ir knygučių, t. y. vidutiniš
kai po 24 per metus, o Prūsuose 
Didžiajai Lietuvai per 40 spau
dos draudimo metų teišspaus- 
dinta du kartus daugiau knygų 
ir vidutiniškai tik po 35 knygas 
per metus.

Bandymai legaliais būdais pra 
laužti spaudos uždraudimą te
davė labai nedideles pasėkas: 
1876—1877. m., daugiausia Petro 
Vileišio iniciatyva, pavyko gau
ti cenzūros leidimą Petrapilyje 
išleisti vienai kitai knygutei, bet 
iš viso tuomet tebuvo išspaus
dintos legaliai šešios knygutės, 
kas, žinoma, negalėjo nulemti 

.spaudos kovos eigos. Tačiau il
gainiui išnaudojus visas galimas 
. tiek legąlines, tiek nelegalines 
kovos priemones, o ypač pasku-

tiek ir Lietuvos ir kartu mikli-ttiniame to iaikotarpio dešimt- 
no rašytojų plunksnas, išauklė-į metyje pagriežtinus grynai po-

PBRKKAUSTYMA)
MOVING 

Leidūnii — Pilna ipdiMg 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Chargt 
ir VISA korteles.

1. iERIMAS. TtL 925-10^
-

FIGHT HEAPT DiSEAst

jo visą eilę naujų plunksnos dar 
bininkų pačiai emigracijai ir Lie 
tu vai. Kiek toji Amerikos lietu

litinę kovą jau ne vien dėl sa
vo knygų, bet ir apskritai su ru- 

’ sų valdžia, pavyko paveikti ir

Atsiradus galimumui legaliai 
spausdinti legalinio turinio raš
tus, spaudą leidus, savaime su- 
siaare daug palankesnės sąly- į 
gos lietuviškiems spausdiniams 
plėstis. Bet čia iš karto susidur- i 
ta ir su tokia kliūtimi, kurios 1 
nežinoki per visą spaudos .(irau- i 
dimo laiką ir kuri ypač palietė 
mūsų politinę periodinę ir ne
periodinę spaudą. Tai rusiško
ji cenzūra, dėl kurios daugelį 
spaudinių visai nebuvo galima 
Lietuvoje leisti ir kuri smar
kiai sužalodavo daugiausia mū
sų periodinę spaudą. Dėl tos 
cenzūros, nežiūrint spaudos lei
dimo, nemaža mūsų spaudinių 
dabs ir toliau buvo spausdina- J 
ma Maž. Lietuvoje ir nelegaliai I 
gabenama per sieną. Kita ver
tus, ir senosios Tilžės, Klaipėdos 
ir kitos Maž. Lietuvos spaustu
vės, kurioms anksčiau didžiau
sią pelną duodavo knygų ir pe
riodikos Didžiajai Lietuvai spaus 
dinimas, ir dabar nenorėjo atsi
sakyti pelningos joms Lietuvos 
rinkos. Jau pat pradžioje, dar 
1905—1906 m., jos paleido Lie- 
tuvoje daugybę savo senų, neiš- 
parduotų leidinių, tik pakeltu- > 
sios antraštinius lapus ir paša
linusios iš jų kontrafakcinius 
pažymėjimus, nes grynų kontra- 
fakcijų. nežiūrint ir jų legalaus 
turinio, rusų cenzūra nesutik- į 
davo per sieną praleisti. Bet ir < 
vėliau, ligi pat Pirmojo Pasau
linio karo, jos ne tik pakarto
davo senuosius leidinius^ bet 
spausdindavo ir kiek naujų ski
riamų Didž. Lietuvai leidinių, 
kuriuos Lietuvoje išplatindavo, 
pasinaudodamos savo senais ry
šiais su knygų platintojais ir su 
knygų autoriais. Tuo pačiu lai
ku ir Amerikos lietuvių knyga, 
kad ir smarkiai pažengė, ypač 
kalbos požiūriu, pirmyn, bet jau 
nebegalėjo Lietuvos knygos nu
konkuruoti, ir iš lengvo savo 
knygoms prarado Lietuvos rin
ką.

Ona Račiuvienė

Funeral Home and Cremation Sendee
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

EUDEIK
GAIDAS -• DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

-■

vių spauda svariai reiškėsi ben-, vje-tog rusu administracijos nu- 
drojoje lietuvių knygų produk-Į sistatymą “lietuviškųjų raidžiųdrojoje lietuvių knygų produk-į 3 Pirmasis užregistruotas nau-
cijoje, rodo ir skaičiai: 1875— klausimu, ir ji jau pradėjo svy-j jienu laikraštis, buvo leidžiamas
1904 m. Amerikoje buvo išspaus pyoti įr abejoti, ar, brukdama! Juliaus Caesar laikais. Jis bu-
dinta apie 720 lietuviškų kny- lietuviams rusiškas raides, pati vo viešai iškabinamas miesto

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
įj 4^ 1410 So. 50th Avė., Cicero

Telef. 476-2345

| TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME

MOVING
Apdrausta* perkriurtymaj 

1* Įvairi# itrtiwy, 

ANTANAS VILIMAS 
Tai. 374-1332 arte 37*499*

out the
oust

tik nepakenkė rusų valdžios tik-[j aikštėse ir vadinosi “Actą diur- 
slams Lietuvoje. O prasidėjus na” vardu.

1424 South 50th Avenue 
Cicero, ILL 60650 

TeL: 652-5245
fRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

SOPHIE BARČUS
RADIJO iEIMOS VALANDOS

BežtadiPTnait ir aekmaliaiiuia 
nuo 8:30 iki »:3« vaL ryta 
Stoti* WOPA • 1490 AM 

toaaxliuo|«moe ii mūšy atvdŲte 
Marwatta Parke.

Vedėja — Aldona Daukw 
Talafa 773-1544

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL 40*29

W" -« - IL. . .a.

—.... . ' . ■ -.1^g.ic,

Sybia K. Lows, c mtmbsr of ths Nationd Homs Fsdtiont 
U Floor Fashion SptchHtt, QA1 Corporation,

The ’Great Room’ Latest

Aikštes automobiliams pastatyti

“Lietuvos Aidai
KAZ* BRAZDtiONYTt

Kaadian nuo pirmadienio iki pent 
tadienio 8:30 tiL vakaro 

VixM laidos ii WCKV atotha. 
banga 1400 AM.

St Petersburg. FUl, 12:30 vaL p.p. 
ii WHS stotiea U10 AM banga

2643 W. 71st Street

Chicago, niinoa 60621
TtkL 778-M74

Trend In Interiors <

.7 '

Walls between rooms in 
the home began to disappear 
in the early 1950’« when the 
to-called ’‘open Door plan* 
In interiors enjoyed great 
popularity. An acceleration 
of home building was caused 
by returning veterans of World 
War IL

The desire for something 
different from the two-story 
homes many servicemen had 
left when they went off to 
war turned the new “ranch
style” houses into a trend. 
Climbing stairs became passe 
as all-one-level living was 
embraced by new families 
coping with the post-wax baby 
boom.

Now as we enter the 
energy-conscious 1980’s, the 
open floor plan reappears, 
looking fresh and new. How
ever, this time it bears a 
different name. It is called 
•*the great room” whicn in- 
foxporatea Uvuug dinlxm and

food preparation activities in* 
to one huge space.

The spacious rtgreat room^ 
shown here features an ecleo^ 
tic group of contemporary 
furnishings. The open-plas 
concept is further enhanced 
by joining the kitchen visually 
with the living and dinin< 
areas through the use of the 
same elegant C rick -pattern 
floor covering. It k GAF’a 
handsome sheet vinyl in the 
•’Newburgh Brick” pattern in 
White.

This GAFSTAR Softred 
floor has an easy-care no-wax 
surface. The deeply textured 
pattern has the. look of 
real brick, yet retains its 
natural shine with little maim 
tenance. The Qu»Cor foam 
interlayer provides comfort, 
warmth and noise reduction- 
Available in 9* and 12’ widths 
at your nearest home improve
ment center or building supply 
daaUc*

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue
Tel. — 523-3572

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TTF3 OH

EXPRESSWAY DR/V7N&

FOLLOWING

yCM/tL, RUN WTO
A SMPOEJM STO^ WHiLM

IF YOU IXStVT AT TI-'S.
SP££P fry

THE RIGMT LANE-

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street — TeL RE 7-1213

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

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003

Naujienos, Chicago, 8, III. Tuesday, June 7. 19i?3



neria paviršiun, pateikdama sa
vo vidaus nepasisakančiųjų gel
mių atvaizdus.

l ie dailės kūriniai kupini pa
slapčių, kariais liaisių, pralur-

■ tintų jos krauju, kerinčiu pavi-

musu svajonėms pakanka

yra kelias

tačiau 
to ža-

kūrė-

Lietuvaite Ženevos meno pažiba
Laike paskutiniųjų šešių mė- 1 .iŠ, tartum žvaigždėtais žvilgs- 

nesių. ženeviečiai turėjo progos * niais mirksinčius. Ir šiai ji iš- 
net du kartus pasigrožėti čia gy- 
venanc’os mūsų tautietės, daili
ninkės Juzės Katiliūtės darbais, 
išstatytais dvejose, Šveicarijos 
Menininkų Sąjungos ir jos sky
riaus parodose.

Mažiau apie ją girdėjusiems dalu ir neišskaitoma tiesa. Tų 
skaitytojams reikia priminti, paslapčių mes neįžiūrime, 
kad Juzė Katiliūtė nėra papras
ta menininkė-mėgėja. l ai 21-rių v’ngo kerėjimo, 
karatų, siela ir kūnu atsidavusi;
dailininkė, baigusi Kauno Meno jos, kuri nepataikauja publikos 

skoniui. Vienas lietuviškas žur
nalistas neseniai Ciuriche sura
do kambariuką, kuriame beveik 
prieš šimtą metų gyveno mūsų 
jautrusis Jonas B liūnas, kuris 
iš ten Povilui Višinskiu! rašęs, 
kaip buto šeimniiiikė atnešda- 
vusi puodelį pieno, o per dieną 
tekdavo išbūti nevalgius. Pana
ši istorija pasikartojo ir Juzei.

j Tik per lietuvišką užsispyrimą, 
badą, varga, darba ir gyvenimo 
sunkumus, šiandieną ji yra pa
kilusi į aukštąjį Ženevos meno 
Parnasą.

! Juze Katiliūtę teko aplankyti 
ražioje Ženevos studijoje.

mokyklą Vienožinskio klasėje. 
Jos d ploininis darbas “Vestu
vės” 1940 metais spaudoje buvo 
puikiai įvertintas. 1912 metais 
ji baigė Vilniaus Meno akademi
jos pirmąją laidą (diplomin:s 
darbas — “Skalbėjos”). Karo 
audros atblokšta Šveicarijon, ji 
baigia Ženevos Dailės mokyklą 
1916 metais, gaudama pirmąją 
premiją.

Nuo to laiko, daug jos meno 
darbų pasklido po platųjį pa
saulį. Garsusis Meno ir istorijos 
muz’ejus įsigijo vieną, o Žene
vos miestas penkis paveikslus.
Ji dalyvavo net 30 parodų, o ■ jos t 
įvairių menininkų kursuose Ei- Iš čia matosi nepaprastas vaiz- 
mėjo daug premijų. Neseniai, das: ežeras ir Alpės su Mont- 
pirmąja premija atžymėtą jos'blanku fone. Plačiame balkone 
darbą “Paysage interieur” (Vi-j krūminės pušaitės, gėlės ir, ži- 
daus peizažas) įsigijo Athenee ’ noma, rūtos! Juzė čia kuria tarp 
muziejus. ; dabarties ir praeities. Dabartis:

Šveicarų spauda daug rašė ir; tai gausūs darbai, puošia visas 
vis teberašo apie mūsų daili-Į sienas. Praeitis: tai praėjusio 
įlinkę, vertindama jos kūrybinę ‘ šimtmečio pabaigos ir šio pra- 
jėgą, originalumą k spalvin- j džios kiek pageltusios nuotraū- 
gumą. j kos, iš kurių žvelgia Juzės sene-

Kaip ją apibūdinti? Tarp dan-■ liai, tėvai ir giminaičiai. Tai 
gaus ir žemės, tarp aušros ir garbingi suvalkiečiai ir suval- 
prieblandos, tarp matomo ir ne-; kietės, puošniai apsirengę, pasi- 
inatomo, tarp apčiuopiamo ir j dabinę tartum šventą dieną. Jie 
neapčiuopiamo. Tai realybė Ju-jčia kartu su savo anūke, dukra 
zės Katiliūtės, gimusios Suva!-j ir giminaite, atsinešusią juos 
kijos lygumų saulėtekio spin- nuo Šešupės kranto prie Ženė- 
duliuose,

Juzė yra : egzilė. Nusivylusi 
šiuo pasauliu, į kurį nekreipia Į
dėmesio, ji sukuria pasaulį, ku-Į — Šri Lankos parlamentas 
ris derinasi su jos svajonėmis,'turi 168 astovus, o prezidento 
meditacija, nuogąstimis. Jos ta- partija pravedė 113. 
pyba žavi, stebina, buria...

Juzė ieško tiesos pati viena,
nesiremdama jokia matomybe. permokėtų mokesčių grąžini- 
Ji turi drąsos kurti savo pačios mas šįmet gerokai suvėlavo. Ne- 
nežinios peizažus: keistus, gra- turi pakankamai žmonių.

vos ežero, į kalnų šalį.
(Iš Europos Lietuvio)

— Valdžia prisipažįsta, kad

DARIAUS IR GIRĖNO ŽYGIS
ATEITIES LIETUVIAMS TAPS

PASIDIDŽIAVIMO OBALSIU

How have Barius and Girėnas 
contributed to pride in the 

Lithuanian heritage?

*
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RIAL 1STATI FOK Uti

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

Gražus mūrinis, 5 kamb., 2 mieg. 
Rūsys ir aukšta pastogė. Garažas. 
30 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 Įmokėsimas, savininko paskola.

ŠIMAITIS REALTY

ELEKTROS [RENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto
Dirbu ir užmiesčiuose, grdt, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTI! 1

4514 S. Talman Avė, 
T.l. 927-3559

BUTŲ NUOMAVIMAS
* NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMAL

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

' A
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Lietuvos Vyčių 36-oji kuopa 
skelbia konkursą lietuvių kil
mės moksleiviams parašyti 
straipsnį tema “How Darius and 
Girėnas Contributed to Pride 
in the Lithuanian Heritage ”, 
minint Lituanicos tragiško skry
džio per Atlantą 50 metų sukak
tį. Konkurse gali dalyvauti Chi
cagos ir jos apyl’nkių mokslei- * 
viai. Pirmoje grupėje gali būti 
nuo 6 iki 9 metų, antroje — nuo 
10 iki 13 metų, trečioje — nuo 
1 1 iki 18 metų amžiaus. Už ra
šinius yra sk riamos trys po 100 
dol. taupymo Bonais premijos. |

Premijos bus įteiktos prie Da
riaus ir Girėno paminklo, 6700, 
S. California Ave., liepos mėn. 
1 d. 2 vai., S. Dariaus ir Girėno 
skridimo į Lietuvą 50 metų iš
kilmingo minėjimo metu.

Straipsniai turi būti parašyti 
anglų kalba nuo 100 iki 250 žo
džių, gražiai perrašyti arba ma- • 
šinėle parašyti. Viršuje dešinia-| 
me kampe pažymėti savo vardą, j 
pavardę, gimimo datą, adresą, Į 
telefono numerį, mokyklos var
dą, skyrių (klasę). Rašinius 
siųsti: Mrs. Ruth Kazlauskas,
Dariaus-Girėnas Essay Chair-jar «erai 8ir(lisi mQsxl radiJ° 
man, 2453 West 45th PI., Chi-! programa. Parašiusiems prisių-

Klaipėdos uostas 1931 metais
(J. Laurinavičiaus drožinys) '

cago, IL 60632.
Konkurso Komitetas

KODĖL Aš TURIU TIKĖTI 
DIEVO ŽODŽIU?

Ir nė per vieną kitą (kaip

Jtsuri. Žmh4 — P»rtUvim*H 
RIAL £ STATI FOR SALI

FASKOTns PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
ra ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS iSSIMOKtJTVATS 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: ’N

MUTUAL FEDERAL SAVINGS A
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai -

2212 W. Cęrmak Road Chicago, UL TeL 847-774?

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

sime Jono Evangelijos knygelę. 
Mūsų adresas: Lithuanian Min
istries, P.O. Box 321, Oak Lawn, 

j IL 60454.
1 ------------------------------------------

— Salvadoro kariai žygiuoja 
į kalnus, kuriuos šiomis dieno-

lik per Jėzų Kristų) nėra išgel- m*s užėmė įsibrovėliai iš Nika-
bėjimo; nes po dangumi nėra 
žmonių tarpe duoto kito vardo, 
per kurį mes turėtume būti iš
gelbėti”. Apaštalų Darbai, 4:12, 

Maloniai kviečiame pasiklau
syti šiandien šios radijo progra
mos 8:45 vai. vakare banga 
1450 AM per “Lietuvos Aidus”.

Sekmadienį 9 vai. ryto radi-, 
jo banga 1490 AM per Sophię 
Barčus išgirsite “Gerąją Naujie
na Lietuviams”. C

Malonėkite parašyti laiškutį,

raguos.

— Šri Lankos prezidentas, pa
važinėjęs po kraštą ir pasakęs 
daug kalbų, gavo daugiausia 
balsų rinkimų metu.

— Irano valdovas Chomeini 
tvirtina, kad Izraelio ir Libano 
susitarimas naudingas tik Ame
rikai, o ne kitoms valstybėms.

— Pakistano policija rado 220 
svarų herojine automobilyje, 
kuris iš Indijos turėjo pasiekti 
Iraną.

— Juo daugiau Sovietų Są
junga mums grasins, tuo labiau 
mes privalome būti pasiryžę! 
gintis, — pareiškė vokiečių mi-j 
nisteris Woemer.

— Amerikoje yra 32,000 žmo
nių, sulaukusių 100 metų ar 
daugiau. Trys ketvirtadaliai jų j 
yra Amerikos moterys, sako su
rašymo duomenys.

PIRKITE JAV TAUPYMO JONUS

i»uaic4rTMim 
FORAUSKYRHi? 
IMTSNOTOGTO

y-

C 1982 Dorsey Laboratories. Division of 
Sandoz. Inc.. Lincoln. Nebraska 68501

I

Aleksas Ambrose

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir ifepausdino geriausią 

...... . Chicagos lietuvių istoriją ... 
(1869 — 1959 metai).
664 psl., vardynas.

Minkšti viršeliai. Kaina $15.
Persiuntimas — SI.

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

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

KAINA — S17. (Persiuntimui pridėti $1)'

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

4.

INSURANCE — INCOME TAX

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

MISCELLANOUS FOR SALE 
Įvairūs Pardavimai

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

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 
Naujienos* galima gauti nepaprastai įdomina gydy

tojo, viroomenės veikėjo ir rašytojo ataiminimua.

Dr. A. Gnsaen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai ir 

ruairūpinimj___________________ _

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, įveikata Ir 
grožis. Kietais viršeliais 

Minkštais viršeliais, tik

Dr. A. J. Guasen — AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
tMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik

GmUitu taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekj <rba 
mooey orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant SI persiuntimo išlaldoma.

[E IM*?

D t M E S I/O 
62-10 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pandai*- 

kams. Kreiptis: 
A. LAURAITI! 

*45 So. ASHLAND AVI. 
TeL 523-8775 j

SURPLUS SUPPLY CATALOG pub- 
lished twice a month is a national 

; listing of all surplus materials for 
sale or wanted and includes a cal
endar of uneoming governmental 
(DPDR) auctions. Over 65 classified 
headings — surplus electronics, agri
cultural equipment, communications, 
avionics, computer, vehicular com
ponents, etc. Subscriptions S8 per 24 
issues (1 year). Write. SSC, P.O. Box 
A81809, San Diego, CA 92138.

Dengiame ir taisome visu r?\ 
šių stogus. Už darbą garan- 
tuajair.e ir esame apdrausti

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 

434-9655 ar 737-171 f*

1

i

1

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS,: 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys 

Tel. 585-6624

Laikrodžiai Ir braasenybi* 
Pardavimu h Taisymai 
U44 West 89th Krut 
T»L REpvbltc 7-1941

I Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

t P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

, Chicago, Ill. 60632. Tel. YA 7-5980

TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali datų 

padėti teisininko Prano ŠUL( 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos* 
išleista knyga su legališkoinif 
formomis

Knyga su formomis gauna 
tu Naujienų administracijoj*

“LIUCIJA”
Miko Šileikio apsakymų knyga 

“Liucija” jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

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

Ave.. Chicago. IL 60629.

Notary Public
INCOME TAX SERV1CI

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai

Homeowners Insurance
Good service/Good price 

F. Za polis. Agent 
32081/2 W. 95th SL

Everg. Park, III. 
60642 - 424-8654

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

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

Šeštai: nuo 9 vaL r. iki 12 Tai. d. 
Ii pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
2649 West S3rd Street 

Chicago, IR 60629

18.00

f2.06

norite turėti daugiau 
tai paieškokite jų pir- 
savųjų tautiečių tarpe, 
greičiausiai juos rasite.

34.00
33.00

• Jei 
draugų, 
miausia 
nes ten

— Naujienos, Chicago, 8, Ill. Tuesday, June 7, 1Q&3t

GIRKITE JAV TAUPYMO dONUS

advokatų d raugu a 
V. BYLAITIS 

Ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos: 

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet 
Šeštadieniais pagal susitarimą. 

6606 S. Kadžio Ava. 
Chicago, III. 60629 
TeL: 778-8000


