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- Centro Amerikon reikes siųsti 
JAV karius, - sako Mondale

NIKARAGVA TURI GERAI ORGANIZUOTUS 
ĮSIBROVĖLIUS, KURIE SUNAIKINS SALVADORĄ

Walter Mon dal e

WASHINGTON, D.C. — JAV 
vyriausybė turės siųsti kariuo
menę į Salvadorą ir kitas Cent
ro Amerikos valstybes, jeigu 
ji norės apsaugoti šias valsty
bes, — vakar pareiškė Walter 
Mondale, demokratų partijos 
kandidatas _ prezidento , -parei
goms. i-\

Iki šio'metę vesti',pasitą.rimai 
parodė, įkaįlnę\ryjfcštą.^įsfo'rovė
lių suvaldyti. Salvadore) kąriai 
vykusiai priešinasi.'Nikai?agųds 
■kariams, vadovaujamiems Ku
bos patyrusių partizanų, Męt 
Salvadoro kariams nevyksta į tų 
maištininkų: suvaldyti.. Tas pats 
bus ir Honduras valstybėje. Kai 
į Honduras pradės veržtis gerai 
ginkluoti partizanai, Honduras 
kariai nepajėgs pasipriešinti.

Rusai seniai rengėsi 
padėti

Sovietų valdžia rengiasi užim
ti Centro Amerikos valstybes 
kubiečių pagalba, kaip ji užėmė 
Jemeną, dalį Somalijos, Etiopiją 
ir Angolą.

Nikaraguos 
kiša tiesiogiai 
daus reikalus,
lauja, kad būtų sudarytas ko
mitetas iš Salvadoro valdžios 
atstovų ir “Salvadoro kovoto
jų”. Tokiais kovotojais yra Ku
bos ir Nikaraguos paskirti atsto
vai, kurie reikalaus pagrindinių 
reformų Salvadore. Tos refor
mos bus Salvadoro konstitucijos 
panaikinimas ir nepriimtini rei
kalavimai kovoms baigti.

— Karibų jūrojĄ rastas laivas 
su Sovietų šoviniai^. Marinai iš
bėgioję.

IRANE SUŠAUDĖ
16 BACHAJŲ

LONDONAS, Anglija. — Ira
no 'vyriausybė praeitų sekma
dienį sušaudė 10 bachajų. mote
rų. Jos buvo apkaltintos maišto 
kėlimu. Jos neprisilaikė Maho
meto “Korane” išdėstytų nuro
dymų ir kurstė vyrus prie per
versmo. Pora moterų buvo . ap
kaltintos šnipinėjimu.

Dieną prieš tai, praeitą šešta
dienį, buvo sušaudyti šeši vyrai 
bachajai. Dabartinė Irano vy
riausybė suėmė šešis įtakinges- 
nius bachajų biznierius, įsakė 
neduoti bachajų bažnyčiai rei
kalingos paramos, o kai jie atsi
sakė-klausyti, tai visi buvo su
šaudyti.

Visi sušaudyti bachajai -pri
klausė prie atskiros bachajų 
grupės, mokėjusios vesti preky
bą ir gerai įsikurti. Jie buvo gi
mę ir augę.-Trane, bet nenorėję 
atsisakyti: nuo bachajų tikėjimo.

PaskutiJįjs pranešimas’, sako,

saki u^iOff^Ię^^>tikėjit
pakar/os

Saypį laiku \ muįtą;<įChomeini
vra pasakęs,; kad 'bachajai .nėra

tv.o
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Walter Mondale mano, kad reikia galimai greičiau siųsti JAV karius 
į Salvadorą, Hondūrą ir Guatemalą, nes pasitarimai iširo ir jokia 

laika su įsibrovėliais iš Kubos negalima.

ABU SATELITAI PALEISTI
NUSTATYTOJ AUKŠTUMOJ i
SOVIETŲ AGENTAI IR KLAUSYMO STOTYS 
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1 ADVOKATAS RICHARD
A. LYGUTIS CHICAGOJE

Adv. R. A. Lygutis, gyvenęs 
San Francisco, Kalifornijoje, 

Į buvo atvykęs į Dievo Apvaizdos 
į bažnyčią reikalais, o vėliau buvo 
’ ūžėjęs į Naujienas. Jis norėjo 
' pamatyti savo tėvų namus, bu- 
1 vusius Union gatvėj, bet nerado 
1 nei namų, nei gatvės.

r-^ZXCOSTA RICA

'GALAPAGOS I. VENEZUELA• — Generolai Lenkijoje neat
šauks karo stovio, jeigu Solida
rumo demonsrtcaijos bus ir to- 

į liau tęsiamos.

Censtachavoje popiežius kalbėjo 
milijoninei lenkų miniai

VAKAR BUVO POZNANĖJE IR KATOVIČIUOSE;
JARUZELSKIS ATIDĖS KARO STOVIO PANAIKINIMĄ

POZNANĖ, Lenkiją— Popie- tytir-kaĄ popiežius 
žiu ^Paulių Il-ąjį pasitiko' *= —- •—

ųnia. Popiežius pif
.d^^&^'jjUpĖiisitikusiems žino

“Šiems.
Niekur popiežius nebuvo to

kios didelės minios sutiktas, ko-

VARIO DARBININKAI
LAUKIA PARAMOS

— Aviacijos leitenantas J. 
Rawlings pranešė, kad Ganoje 
maištas prieš jo vyriausybę nu
malšintas, krašte pakaitų nebus. 
Gana yra Centrinėje Afrikoje, 
netoli Dakaro.

WASHINGTON, D.C.— Am 
rikos erdvėlaivis “Challenger 
beskriejąs erdvėje laikrodž 
tikslumu, pirmadienį palėk 
tretįjį satelitą, kurį vėliau ba: 
dys pagriebti ir vėl įtraukti 
erdvėlaivio vidų, kad gale 
grąžinti žemėn, praneša radiją

Pirmadienio ryte dr. Sally 
Ride pradėjo aptvarkyti maža 
satelitą, kad galėtų jį išsturr 
iš erdvėlaivio. Pasirodo, k< 
dr. Sally Ride buvo geriaus: 
paruošta astronautė šiam ski 
diniui. Ji prižiūrėjo abiejų sat 
litų pakėlimą. Pirmiausia jie i 
kėlė į orbitą Kanados sateli“ 
“Anik C”. Kanados vyriausyl 
parinko eskimų žodį “Anik 
reiškiantį — draugą. C reišk 
— Kanada. Išeina — Kanad 
draugas.

joks 'fike^&aš; bet. tlĮktai“ : bj-itųj kia jį pasitiko Jasna Gūros aikš- 
ir amerikiečių; agentai*'\X . . tėję. Pati policija apskaičiavo,

KOMUNISTAL KENKIA 
PREZ. MITERANDŲI ;

KALENDORĖLIS

Birželio 21: Aloyzas, Rezeta, 
Postovis, ''Mėta, Vadulis, La- 
dona.

Saulė teka 5:15, leidžiasi 8:29.

Oras šiltas, lis.

Francois Mltterand >
PARYŽIUS, Prancūzija. — 

Praeitą sekmadienį Vincennes 
priemiestyje komunistai suruošė 
didelę demonstraciją, kurioje 
kalbėtojai aštriai kritikavo Pran 
cūzijos vyriausybę.

Miterando kabinete yra du 
komuirstai ministerial ir du mi- 
nisterių pavaduotojai. Jie kriti
kuoja prezidentą už tai, kad jis 
nesiima suvaldyti triukšmą ke
liančių studentų, norinčių pa
keisti mokslo programą. Komu
nistai nujaučia, kad prezidentas 
turės atsikratyti komunistų val
džioje.

Komunistai turi įtakos keliose 
grupėse, bet jų įtaka silpnėja. 
Paskutiniai rinkimai parodė, 
kad krašto gyventojų dauguma 
už juos nebalsuoja, bet jie pa
jėgia suvaryti jaunimą į Vin
cennes mitingą.

kad popiežiaus kalbos klausė vi
sas milijonas lenkų.

Didžiausios minios turėjo “So
lidarumo” plakatus ir šios orga
nizacijos baltas ir raudonas vė
liavas. Popiežius iki Čenstacha- 
vos vengė minėti “Solidarumo”, 
bet Jasna Gūros kalboje jis aiš
kiai pasakė ir reikalavo, kad So
lidarumui būtų leista veikti.

— Dievas žmogų sutvėrė lais
vą. Lenkai privalo būti laisvi, 
kaip ir visi kultūringi žmonės, 
— pareiškė popiežius. — Lenkai 
privalo turėti pagrindines žmo
gaus teises, kurias turi viš'ls 
laisvos Vakarų tautos. Lenkai 
negali būti vergai!

Kiekvienas popiežiaus pasa
kytas sakinys buvo lydimas di
džiausių plojimų ir šūkavimų 
“Solidarumas”. Jasna Gūros 
apylinkėse buvo policininkų, 
prižiūrėjusių tvarką. Jie matė ir 
girdėjo šūkavimus, bet nekrei
pė į tai jokio dėmesio. Jie matė 
plevėsuojančias vėliavas ir judi- 

į namus “Solidarumo” plakatus, 
pet policija plakatų nelietė.

Sekmadienio vakare vidaus 
reikalų ministeris apgailestavo, 
kad žmonių minios nesilaiko 
tvarkos ir kaltina dabartinę vy
riausybę dėl darbininkų teisių 
suvaržymo ir uždraudimo Soli
darumo unijoms veikti.

Iškilo Lešek Valensos klausi
mas. Minia buvo įsitikinusi, kad 
Valensai bus leista atvykti į 
Čenstachavą, bet jis ten nepasi
rodė. Jis buvo Dancige, savo na
muose ir sekė televiziją, rodan
čią įvykius Censtachavoje.

Vyriausybė pareiškė, kad <L. 
Valensai bus leista pasimatyti 
su popiežium. Jis galės pasima-

SAN3 LA.GO. — Čilės vario . — Guatemalos prezidentas E. 
Į darbininkai jau prastreikavo iš- Rjos Montt-nesirengia atšistaty- 
.tisą savaitę. Pirmadienį darbi- dinti, nors jis pripažįsta, kad 

. . ninku atstovai susitiko su kitų negalės, visų duotų pažadų 
Čilės-darbininkų unijų atstovais^tesėti.-- 
Vario darbininkSi norėjo, __ 1__m:_____
transporto ir statybos darbmm-'|.^ SEN. PERCY PRITARIA 
kai prisidėtų prie vario (farbi- U U pabaLTIEčIŲ DIENAI 
.ninku streiko. Tada vario darbi-1 > • • *’
ninkams gal būtų šiokios tokios 
vilties laimėti, bet dabar jie to-« 
kių vilčių netenka.

Jeigu kitų unijų darbininkai 
Manoma, kad popiežius galės neparems šio vario darbininkų, 

pasikalbėti su Lešek Valensa streiko, tai antradienį jie grįš 
Poznanėje ar Katovičiuose. Va--į darbą. Taip jiems pareiškęs 
lensai teks vykti toliau į pietus, Rodolfo Segud, vario darbinin- 
greičiausia į Katovičius, kur po- kų wiijos sekretorius. Jis jau 
piežiaus kalbos nebus tokios ii- ( antra savaitė sėdi kalėjime. Jis 
gos ir minios jo kalbos neper- ■ patarė susitikti su transporto 
trauks. ! darbininkų atstovais. Vario ka-
,r. , , . I svklas kontroliuoja vvriausybė;
Vidaus reikalu mm stens pa- ■ -. . . . • ,. , , , * , . . , * Ji nusileistu, leigu butu dides-reiske, kad karo stovio istatvmo . , ., .

, . i- t-,- <j-x ’ i ’ mo streiko pavojus. , tatšaukimas gali būti atidėtas 11- j 
gesniam laikui, nes popiežius i 
dar labiau pastumia klausytojus ' 
siekti pagrindinių teisių — uni 
jų organizavimo laisvės.

nebus toks 
išvargęs^ ka;p j Fs buvo išvargin
tas čeiistachavoje.

Iš Poznanės jis užsuks į Ka- ’ 
toviėius, kur yra Lenkijos svar
biausioji pramonė. Poznanėje 
popiežius pasakė, kad ten jau 
Į)ries tūkstantį metų buvo pa
statyta pirmoji Lenkijos bažriy*( 
čia ir katalikai joje meldėsi. į

rs

PAPANDREOU UŽDARYS
JAV BAZES

ATĖNAI. — Graikija gali už- 
! daryti Amerikos karo bazes, jei- 
j gu Amerika iki šio mėnesio pa
baigos nesusi tars dėl naujos ba
zių sutarties. JAV privalo grei- 

' čiau baigti užsitęsusius pasilari-
• mus, jeigu nenori, kad Graiki
ja imtųsi kitų žygių.

Niekad Graikijos premjeras ’ 
taip griežtai nekalbėjo ameri-1 

j kiečiams, nors savo kalbos
• baigoje jis pastebėjo, jog
• nėra ultimatumas.

Senatorius Charles Percy

BERLYNIEČIAI PEŠASI 
DĖL TURKŲ

BERLYNAS, Vokietija.— Va
karų Berlyne yra Kreuzbergo 
distriktas, kuris daugumoje yra 
apgyventas turkų. Jie atsirado
karo pabaigoje, kai išgriautam: 
Berlynui buvo reikalingi darbi-Į 
ninkai laužui valyti. j

Turkai važiavo j Berlyną, ge-i 
rai uždirbdavo vedė vokietaites 
ir išaugino šeimas. Vokietijos' Amerikos ambasadorius 
nacionalistai praeitą penktadie-' reiškė, kad būtų gerai, jei 
nį sukėlė riaušes prieš turkus, ’ vyktų susitarti iki rudens, 
reikalaudami išsiųsti juos atgal Papandreou nori greitesnio 
Turkijon. įsitarimo. Amerikiečiai siūlė

Vakar didelė Kreuzbergo vo-'skelbti naują susitarimą ketve- 
kiečių dalis puolė nacionalistus, riems metams, o tuo tarpu tęsti 
Policija suėmė apie 200 berly- pasitarimus. Grcikams labai rei- 
nieėių, mušusių berlyniečius, kalinga parama, o dabar JAV 
Pastarieji puolė turkus, o dau- tam reikalui nėra priskyrusi 
guma gynė turkus. Turkai buvo pinigų, 
geri sunkiems darbams atlikti, Į 
tai niekas neprivalo dabar jų 
varyti.

pa
tai

Antrąjį satelitą paleido Ind 
nezijos padangėse. Jis vadine 
“Paiapa”. Jis yra 22,300 myl 
aukštumoj, kaip ir kanadiet 
Jis aptarnaus visas Indonezij 
salas ir saleles, kurių yra vi 
13,000. Kiekviena /sala gal 
gauti iš satelito aiškius televi 
jos paveikslus ir pačias nauja 
sias žinias.

Sekmadienį gydytojas dr. Ne 
man E. Thagard patikrino vi 
keturių astronautų ausų, nosi 
ir akių pakaitas erdvėje, 1 
žmogaus kūną nustoja veil 
Žemės trauka. Nuo 20 iki 30 
astronautų, iškilę d i d esn 
aukštunion, pradeda jausti g. 
vos svaigulį, kuris jiems kliu 

j laisvai galvoti ir dirbti, nes j e 
j čiami pilni viduriai. Dr. Thaga 
■ ištyrė visų keturių astronai 
ausis, užrašė pastebėtas pak 
tas ausyse ir bandys nustat 
blogos savijautos priežastis.

Erdvėlaivis “Challenger” : 
j kasi aplinkui Žemę LSI 185 n 
i lių orbitoje. Pirmadienį turi 
I nusileisti iki 181 mvlios orbit I
Erdvėlaivis turėjo viduje ne 
delį vokišką satelitą. Pirmi: 
šia aslronautai privalės išb. 
dyti judomas rankas ir kr 
kius, kad galėtų pagriebti sc 
litą. Treč’adienį jie paleis 5.( 
svarų sveriantį vokišką sate 
r vė.iau bandys jį įtraukti į e 

vėiaivio vidų.

Bet didžiausią susidemėji
WASHINGTON, D.C. Pre-i

Į
zidentas Reaganas pasirašė de I

I klaraciją, kuria birželio 1 l oji į sukėlė šeštadienį iš laivyno
skelbiama Lietuvos, La*v jos ir • 
Estijos Laisvės Diena. Tą pačią i

zės palesta MX raketa. Ji ii 
lo reikalingon aukštu mon, 
siekė Kvajalein salą ir pata 
numaty'on vieton. Palaikė 
viena, bet visos penkios kuli

pa-' dieną yra Amerikos Vėliavos
pa- Diena. Įdomiausia, ksd vėliava I
bet simbolizuoja tuos pačius daly-;
su-.kus, kuriuos siekia trys Pabal- kiekvena į skirtingą vietą.

— pareis-! JAV vyriausybė prasegė 
-  vaidžaj, kad šeštadi 

raketą į Pacif.ką. \ 
sutartis reikalauja, 1 
raketų bandymas b 

Bet rusai nebi 
r.ežint

pa- tijo valstybių tautos, 
kė senatorius Charles Percy.

Sovietų karo jėgos 1910 metų ' 
birželio 1 I dieną įsiveržė į tris . 
Pabaltijo valstybes, nutraukė 
ten buvusias konstitucines tvar
kas ir vėliau tas respubl'kas įsi- į 
jungė į Sovietų Sąjungą.— Guatemalos prez. Efrain

Rios Montt 1982 metais priža- Nežiūrint į šią Sovietų karo 
dėjo pravesti teisingus rinkimus

— Vyresnio amžiaus žmonių šįmet ir grąžinti kraštui demo- 
skaičius didėja, nes žmonės vi- kratiją, bet kraštas rinkimams 
dutiniškai dabar ilgiau gyvena, dar neparuoštas.

jėgų prievartą, lietuviai, latviai 
ir estai atkakliai kovoja už sa
vo krašto laisvę ir nepriklauso
mybę. j.

v.etų 
paleis 
kianti 
naujų 
praneštas.
įleisti į laivyno bazę, 
kurioje vietoje sprogo sudėt 
raketa, nulėkusi 1,500 mylių.

Juo greičiau bus pasii 
JAV kariai j Centro Ameri 
tuo mažiau žalos ten pada 
sandinistai su kubiečiais.



TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIMĖ

Punktukas Anykščiuose

Įtampa nuims

Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai 

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

ŠALINKIMĖS NUO ŠIRDIES ŽUDIKŲ 
draugaujame su širdies žu- 
laikas mums visiems šalintis 
(Mediciniškas raginimas) 
iš gaištingame jų širdžiai darbe. 

Už tai mes visi šalinkimės nuo 
širdies žudikų, tada gyvenime 
neišvengiama 
daug pakenkti negalės.

Dabar mes, draugaudami su 
širdies žudikais, visą jų daromą 
širdžiai žalą suverčiame ant, pa- Į 
lyginti, ne taip pajėgaus žudiko 
— ant persitempimo darbe. Taip 
ir esti pražiūrimi tikrų širdies 
žudikų blogdarbiai. Panašiai da- j 
bar dedasi šiaip žmonių gyveni
me: lenkai kaltina bedievių pa
statytus savo viršininkus, visai 
jų niekdarbių neminėdami ir jų 
nekaltindami. Tikrumoje, praša
link bedievių vyravimą, pra
nyks toje minutėje visi blogai 
su lenkais besielgiu dabartiniai 
viršininkai. Panašiai dedasi ir 
>u širdies atakomis: prašalink 
širdies žudikus, tada kaltinama 
tampa nepajėgs gausiai kenkti 

širdžiai.
Dabar kiekvienas klausite, kas 

yra tie širdies žudikai? Cleve- 
.ando gydytojas Irvine Page

Dažnai mes 
dikais. Pats 
nuo jų.

Visi stenkimės mokytis
draugo bei pažįstamo nelaimės. 
Meskime menkniekius visose 
srityse. Pradėkime šviestis šir
dies apsaugos srityje, pasinau
dodami kitų patirtimi.

Štai trijų metų tyrimų davi- 
n ai su DuPont kompanijos tar
nautojais. Dar taip neseniai at
liktais tyrimais remiantis, žino
me šitokius faktus: virš 45 metų 
tarnautojai pirmą širdies ataką 
daug dažniau susilaukė visi tie, 
kurie gaudavo mažesnę algą, 
palyginus su aukštesnę algą 
gaunančiaisiais vyrais tarnauto
jais. Kuo didesnę algą gaunan
tieji vyrai ir moterys tarnauto
jai, tuo jie apturėdavo didesnį 
pasitenkinimą iš darbo, palygi
nus su mažesnės kategorijos 
tarnautojais, kurie darbu nebu
vo patenkinti ir daugiau nervi
nosi.

Kiti tyrimų daviniai, atlikti ki
tose vietose, irgi nurodo, kad 
viršininkai ir savoje profesijoje 
dirbantieji žmonės rečiau suser
ga širdies kraujagyslių ligonrs,1 tvirtina, kad sveikas gyvenimas 
palyginus su kitokio ekonomi
nio lygio žmonėmis. .

'Todėl nekaltinkime nekaltus 
dalykus dėl mūsų apturimo šir
dies raumens kraujagyslių (ar
terijų) susirgimo — cholestero
liu priskretimo. Mat, nėra rimto 
įrodymo, kad pats per save psi
chologinis bei kultūrinis persi
tempimas (stress) sukelia pa
kankamą ir ilgai trunkantį krau
jo cholesterolio pakitimą ir ki
tokius reiškinius, kurie pagrei
tintų arterijų priskretimą. Bet 
įtampa gali būti TALKININKĖ kiek jis gali, ir netiki, kad mo- 
kitiems širdies žudikams, pra- dernus

jo gyvenimą bent viena diena.
Dar vienas širdies ligų spe

cialistas J. Scott Butterworth 
mums primena siektiną dalyką: 
jis pasisako, kad mes daugiau 
turime rūpintis žmonišku gyve
nimu, o ne jo ilgumu — tada 
mes pajėgsime gyventi laimin
giau, produktyviau ir, žinoma, 
ilgiau.

Nieko kito man ir lamstai, 
mielas Naujienų skaitytojau, ne
reikia, kaip sekti išmintingų gy
dytojų nurodymus. Visa kita 
mums bus suteikta, kaip atlygi- " 
nimas už mūsų tvarkingą, žmo- j 
nišką, krikščionišką ir lietuviš
ką gyvenimą. Todėl dabar, o ne'/ 
•vėliau, kiekvienas pradėkime 
/mėžti -laukan iš savų tvartų 
mūsų širdis žudantį mėšlą: visus 
širdies žudikus.
Pirmiausia šalinkime keturis 

širdies žudikus i 
'Tabakas, pakeltas kraujospū-1 

dis, cukraligė ir paveldėjimas 
yra svarbiausias širdies žudikų 
sindikatas.

Po P.rmojo Pasaulinio karo' 
sako, kad jis dirba ir stengiasi tabako rūkymas milijonams vy

rų ir moterų pakeitė gyvenimą, 
gyvenimas sutrumpina Cigarečių rūkymas

padidėjo net penkis šimtus pro- s'eis mesti pakeltą svorį, mesti 
centų (500%). Ar mes mėgsta- pervartojimą valgomosios drus- 
me, ar ne, paskutiniais metais kos. Jos mes gauname su kiek- 
tyrinėtojai įrodė, kad tabako vienu kąsniu bet kokio maisto, 
rūkoriai apturi perankstyvą sir-: net salotų. Todėl nebijokime! 
dies ataką nuo TRIJŲ (3) iki druskos stokos net Šiltose die- j 
ŠEŠIŲ (6) kartų dažniau, paly-; nose. Niekada neturi vartoti ] 
ginus su nerūkoriais. Toks šir-i druskos per visą savo gyvenimą Į 
dies žudiko apturėjimas didėja! turintysis pakeltą kraujospūdį, j’ 
su gausesniu ir ilgesniu rūkymu^ Šioje srityje dažnas mūsiškis1

ū

KOVOJANTI LIETUVA

Greičiau, greičiau, greičiau, 
Žvanga geležis ir skamba plienas. 
Ugnis liepsnojančiam žaizdre, 
Spalvom vaivorykštėja.
Vyrai kala geležį kaip vašką baltą. 
Kalvėse — kol milžinams šarvai
I žygį bus nukalti;
Lai Lietuvos miškai, 
Beginklius partizanus saugo.

Din dan, din dan,
Žvanga geležis ir skamba plienas.
Ir jų auksinė kibirkštis,
Uždegs širdy: —
Laisvos Tėvynės viltį,
Kur siaubo stichija pikta, 
Suklupdė ją — gimtinei prie smųtkelio. 
Ir nuo tada man širdį gelia,
Krauju pirkta — Tėvynės laisvė išplėšta.

Greičiau, greičiau, greičiau,

Ir kalvių kalama palengva vėsta.
Jos keičiasi spalva: — 
žaizdre žydriai geltona net žalsva. 
Vėliau, atvėsusi, raudona — 
Kaip mūs trispalvė vėliava. 
Pasaulyje ryšku iš tolo,
Ir mūsų vėliavos ir karžygių kova!

remiasi, šalia kitų dalykų, savo 
svorio sutvąrkymu, ^regaliazĮu 
darbu — neužsisėd§^auK ditras- 
tuingu gyvenimu, rūpinimusi ir 
darbavimosi su tais dalykais, 
kuriuos gali įtakoti - pakeisti, 
vengiant tokių, kurių negali 
takoti-pakeisti; turėjimu gyve

nimo tikslo ir neturint baimės,: 
tokiu nusiteikimu, tarsi žmogus- 
gyventum per amžius.

Kitas širdies ligų žinovas, gy-J 
dytojas E. Grey Dimond pasi-

nuo to laiko •

su gausesniu ir ilgesniu rūkymu*^
ir su tabako dūmų įkvėpimu. Oi labai apsileidžia. Jis namuose 
kur dar plaučių vėžys, .per rū-' 
kymą atropojus į rūkoriaus] 
plaučius, kur dąr inkstų ir kojų.

"H * <
. kraūjągyslių pakenkimas, kur 

dar nerūkantiems kenkimas, ■ 
/kur dar vaikams ligos, rūkymu 
. atneštos... Net šiurpas nukrato,:
pagalvojus, kaip sau ir artimui 
griauna sveikatą rūkorius. Prie
šingai, nustoję rūkyti žmonės 
prašalina savos ir artimo širdies 
žudiką kuo toliausiai.

Išeina, kad visi žino širdies 
žudiką, glūdintį cigaretėje bei 
tabake, bet tik tie, kurių asme
nybės yra pakankamai žmoniš
kos, pajėgia nedraugauti su šir
dies žud ku. Taip ir nėra kito 
kelio širdies apsaugai nuo per- 
ankstyvos atakos, kaip per as-' 
menybės sustiprinimą, atsisaky
mas tabokiško žudiko.

Pakeltas kraujospūdis — 
antras širdies žudikas

ror me woman 
whos at the heart of 
her iamily’s finances.
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Dr. Jonas Basanavičius ir “Aušra”
Dr. Jonas Basanavičius gimė “Aušroje” išspausdino 45 dainų 

Ožkabalių kaime, Vilkaviškio rinkinį “Ožkabalių dailios”, Ba- 
j apskrityje 1851 metais. Jaunys- sanavičiaus Surinktos. Taip pat 

spausdino lietuvių mitologijos 
fragmentų: apie laumes; deives, 
vėją, ugnį, Jonikų nak|į ir kt.

J. Basanavičiaus ‘%į$ra” bu
vo pirmas grynai tautinio pobū
džio laikraštis lietuviams. Ji pa
darė didžiausią įtaką tautos gy
venimui. Pradėję gauti “Aušrą”, 
lietuviai tarsi atbudo. “Aušra” 
sakė lietuviams, kad jų kalba 

r yra garbinga, nes ji viena se
niausių kalbų pasaulyje; lietu
vių kalba labai graži ir ja do
misi žymieji pasaulio kalbinin
kai. “Aušra” rašė, kad lietuvių 
dainos yra meno kūriniai ir kad 
kai kurios dainos senos — siekia 
du ar tris tūkstančius metų.

Taip pat buvo rašoma apie 
garbingą Lietuvos istoriją, apie 
kunigaikščių laikus, apie Lietu
vos pilis, kur vyko kovos, ku
rias mini senosios kronikos. Ba
sanavičius buvo skaitęs pirmojo 
žmonijos istoriko Herodoto raš
tus ir ten, ką radęs apie trakus 
ar kitas jiems giminingas tau
tas, skelbė, kad jie buvo lietuvių 
protėviai, arba gentys.

Skaitant “Aušrą”, lietuviams 
susidarė įspūdis, lyg kad kas 
būtų jų garbę apgynęs ir juos 
dvasiškai išlaisvinęs. Su “Auš
ra” lietuviai pradėjo riti išsi
laisvinimo keliu tiesiai į nepri
klausomybę.

Dana Didžbalytė, VIII kl.
(Iš “Aušros spindulėlių”)

dar šiaip taip apsieina be drus
kos, bet svečiuose tai kerta iš 
peties ją. šitokios klaidos nė i 
v,enas nedarykime.

Taip pat meskime šalin nelie-j tėję tėvai norėjo jį leisti į kuni
gą, būk: vaistų daugiau paėmus,' Sus> bėl vėliau atsisakė. 1873 
galima vartoti -druską. Visi vais-J metais jis baigė Marijampolės 
tai yra nuodai, bet vartotini di-' gimnaziją sidabro medaliu. Kan
desnio blogio prašalinimui. To-j kydahias gimnaziją, tėvų pasa- 
dėl imkime save nagan ir, be kojimų sudomintas, rinko savo 
druskos apsieidami, mažinkime • apylinkėje žinias iš praeities, 
vaistų pareikalavimą pakeltam' užrašė ten dainuojamų dainų ir- 
kraujospūdžiui sukontroliuoti. ! Jas vėliau spausdino. Vėliau pra-

Dar šalinimas vienas negerų-' (iėjo rašyti eilėraščius.
mas, tai po truputį valgomosios • Dr Basanavičiaus lietuviška-, 
druskos naudojimas.. Atsiminki-i sis darbas ^rasidėj0 Bulgarijoje, 
me, kad bus tokių atsitikiiįų, ><ors jis buvo labai užimtas sa/ 
kada vien druskos vengimas pa-. Vo profesjjos darbais, visą savo 
jėgs sutvarkyti pakeltą kraujo-' 
spūdį. Daugelyje atsitikimų ne
reikia visai vaistų, o tik pakel
io svorio sutvarkymo ir visiškai 
• algomosios 
)imo.

Tvarkytis 
nu maistu 
maistas esti

druskos .nevarto-

Per paskutinius dešimtmečius 
pagerėjo širdies gynėjų padėtis, 
kovojant su vienu širdies žudi 
ku — pakeltu kraujospūdžiu. 
Surasta nauji chemikalai, gali 
sunormuoti pakilusį kraujospū 

| dį. Tarpe 1950 ir 1960 metų 
pusamžio sulaukusių amerikie
čių (vyrų ir moterų) mirtys dė. 
pakelto kraujospūdžio sumažė
jo net 44 procentais.

Svarbu pakeltą kraujospūdį 
susekti ANKSTYVOJE stadijo- 

. je. Tada sėkmingai galima si 
juo kovoti vaistais ir kitomis 
priemonėmis: sumažinimu svo 
rio. druskos vartojimo ir jaudi
nimosi.

Meskime iš galvos netikusius- 
netikrus nusiteikimus. Viena: 
lokių yra manymas, kad pensi- 

i ninkui turi būti normalu pakel 
I tas kraujospūdis. Toks jo pa 

kėlimas, tikrumoje, galima iš
vengti. Todėl pensininkui nėr; 
ko teisintis dėl savo apsileidi 
mo. dėl nenoro tvarkytis su pa
keltu kraujospūdžiu.

Antrą netiesą irgi turi pensi
ninkas mesti iš savos galvos: ta 
pakelto kraujospūdžio nesigy- 
dymas tol. kol nejaučiamas koki 
negerumus. Pagyvenęs žmogų: 
mėgsta apsileisti, nesigydyti tol, 
kol inrkūnas netrenkia, kol jis 
negauna paralyžiaus. Tada, ži
noma, galvotrūkčiais lekia ligo
ninėn ir prašosi kuo stropiausiai 
būti gydomas.

Visi žinokime apgaulingą tie 
ęą, kad pakeltas kraujospūdk 
pradžioje nesukelia jokio junta 
mo negerumo. Už tai Jaekvie 
nas Jūsiškis t u n5 turintis save 
kraujospūdį reguliariais laiko
tarpiais, nors jis visai nieko ne-j 
jaustų. " r _ _

Žinoma, neturi nė vienas mū- -»mu. Pirmiausia savus nusiteikį- 
Mškis vien tik vaistais kovoti su 'mus. jausmus, savą asmenybę 
pakeltu kraujosūpdžiu. Jam pri- sužmoginkime. Nuo to pradės

laisvalakį skyrė lietuvybei. Tuo 
metu Mažojoje Lietuvoje lei
džiamą lietuvišką laikraštį jis 
norėjo padaryti lietuviškesnių. 
Tam laikraščiui jis nusiuntė- 

1 daug straisnfų. Dėl “Lietuviško-.
i e"kia ir su perka- je Oitungoje” spausdinamų Ba
is krautuvių. Jose sanavičiaus straipsnių atsira'do 
labai sūrūs. Todėl Birutės draugija, iškėlusi mintį 

lė vienas nepirkime gatavai pa- : leisti ii€tUvišką laikraštį Didžio- 
uošto maisto iš krautuvės. Taip sios Lietuvos lietuviams. 1883- 
at reikalaukime be druskos sū- 
.o, to lietuviško — Andriulio, 
is tokį gamina ir krautuvėse 
»us jo. tik reikalaukime. Dėl 
iuonoje esamos druskos nesirū- 
jnkime, jos ten neišvengsime. 
Tik jau net neragaudami' mais- 
o, nepilkime į jį druskos, kaip 
ic vienas kaip elgiamės. Nė vie- 
iam žmogui nėra sveika valgyti 
ū:ų maistą, ypač širdininkui, 
ua labiau pakeltą kraujospūdį 
urinčiajam. ,

Tūlas valgo sūriau, nes jam 
jeskanu be druskos. Tai įpratė- 
iai i sūrų maistą. Dabar pats 

i aikas kiekvienam mūsiškiui, 
ict visai sveikai besijaučian- 
iam, eiti prie mažai druskos, o 

zėliau ir prie visai bedruskio 
aaislo. Tada mes visai nepasi- 
^esime sūrumo. Viskas čia pri-. 
dauso nuo įpratimo. Pradžioje į 
>us kiek neskanu, toliau visai 
lenorėsime druskos ir net ne- Į 
įtenkinti būsime, kai kas nors 
negins mus sūriu maistu pavai- j 
inti. čia, žinoma, reikės alsi-* 
•.akyti sūraus rūkyto ir kitokio 
naisto.

Įpratęs į bedruskį maistą, net 
kalakuto kojas gali valgyti visai ! 
druskos nevartodamas. Tada ■ 
toks gali naudingų prieskonių ‘ 
daugiau vartoti: svogūnai ir čes-j 
nakai bei krienai čia daug lal- 
<ina. česnakų kvapą panaikina 
poros lapų petražolių suval- 

jgymas. 'Vi
' Išvada. Kol dar laikas, nebū- Į 
l dfne paiki, pradėkime sveikai 
gyventi. Tik tada galėshife 

; ižiauglis sveiku ir ilgu gyveni-

metais gimė “Aušra”, kurios 
pirmuosius numerius redagavo 
ir beveik prirašė Jonas Basa
navičius.

Tarp 1883-1886 metų jis “Auš
roje” išspausdino per 70 straips
nių. Svarbesnieji jų buvo: “Apie 
senovės Lietuvos pilis”, “Apie 
įsteigimą Lietuviškos mokslų 
bendrystės”, “Iš mūsų parei
gos”, “Ar sena yra lietuviška 
‘dūšia’ ” ir dar daug daugiau.

riedėti j gerą pusę visos mūsų 
pastangos.

Pasiskaityti. D. J. Stamler: 
Your Heart Has Nine Lives. 
The Benjamin Co.

— Vietnamo žinių agentūra 
praneša, kad prieš mėnesį pra
dėtas jų kariuomenės dalinis 
atitraukimas iš Kambodijos jau 
užba:gtas.
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LABANAUSKU PIRTIS Į \
Labanauskų pirtis bu q kai- Žemaičiai turėjo ir perenę,' 

liajaine Dauguvos krante, Bo- kurioje galėdavo pasikaitinti ir j 
navoje. Sužiedėlis su Zenonu pasivanoti. Pirtyje prisikaiiina J 
Ivinskiu Bonavą vadina kažko- kietų akmenų, o kai jie paraus- 
kru Bonahufu ar hofu, ar dar 
kitaip, bet praeito šimtmečio 
pabaigoje-.lietuviams tas Rygos 
prjemiestisį buvo Bonava. Nie
kas kitaip jo nevadino. Teko su
sitikti su lietuves, kurie šio 
šimtmečio pradžioje^ Rygoje gy
veno, tai jiems tas priemiestis 
vadinosi Bonava.

Bonavoje gyveno maųo tėvai. 
Ten turėjo mediniame name bu
tą. Toje pač oje Bonavoje buvo 
ir Labanauskų pirtis. Ji buvo 
trijų'blokų alstumoje nuo mūsų 
namų, i Mano tėvas kiekvieną 
šeštadienį pats eidavo į pirtį. 
Kol buvau mažesnis, tai jis ma
ne nusihešdĖivo, kartais pasiso 
dindavo mane art sprando ir aš 
“nujodavau” į pirtį. Kai būdavo 
išvargęs ar silpniau pasijausda
vo, tai paimdavo mane už:ran- 

atsimenu, 
nuo mūsų

■ta. tai kačergon išrita ir lope
tom įmeta į šalto vandens kubi
lą. Karštas akmuo čirškia, 
šnypščia, o kartais ir sproginėja, 
bet labai* greitai įkaitina van
denį. Pirtyje -visuomet būdavo 
šilto ir šalto vandens kubilai.

Labanauskų pirtyje buvo vie
ta nusiplauti pasiperti. Užei
ni, sumoki 7 kapeikas ir gauti 
nedidelį kambariuką su aukštu 
langu. Imi pirmą tuščią. Kol bu
vau visai mažas, tai iš manęs, 
rodos, nieko neimdavo. Bet kai

> pasitempiau, tai tėvas ir už ma
ne turėdavo duoti 7 kapeikas.

E nant į kambariuką, turėda
vai pasiimti ir kibirėlį su vienai 
ilga ausimi. Už ausies laikyda-! 
mas, galėdavai ir labai karšto! 
vandens pasisemti. Kibirėlį, ro
dos, vadindavo kibitka. Kai ki-

Jonas Jokubonis

r. 2
Ka

buvo pati

kps. Reikėjo eiti, 
miesto link, į šiaurę 
namų.

Labanauskų pirtis 
geriausia visoje Rygoje. Ji buvo
keturių aukštų. Kiekviename 
aukšte-' būdavo; kitokie įrengi
mai. Jį Užėmė pusę bloko; Kiek 
atsimenu, viename šone ji turė
jo 50 langui Tai reiškia, kadi 
buvo kambariukai 50 žmonių. 
Paties Labanausko mes niekad 
nėniatydavom. Jis būdavo užim 
tas visokiais reikalais ir dažniau 
važiuodavo į Rygos miesto cent
rą. žmonės pasakojo, kad Laba
nauskų pirtis kainavo milijoną 
rublių. Kiti pasakojo, kad jis tu
rėjo dar vieną ar net dvi tokias 
pirtis. Jos buvusios kituose Ry
gos kvartaluose, išmėtytos po 
visą miešto šiaurę. Vasarą žmo
nės važiuodavo į pajūrį, bet žie
mos metu pirtis Rygos gyvento
jams buvo reikalinga. To meto 
Rygos- butuose maudynių dar 
nebuvo, tekdavo žmonėms eiti į 
pirtį. S <

Žemaičiai pirtį vadina jauja. 
Pačiame'kluone jie įrengia vie
ną kampą, kuriame džiovina ja- 
vūs, . Svarbiausia, pirtyje jie 
džiovina linus. Pirmiausia pa
džiovina j kad 'galėtų lengviau 
iškulti, o kai išmirko, tai linus 
reikia.išminti ir iŠbrukti. Jei bū
davo lietinga .vasara/, tai padžio- 
vindayoįįr Įįayus, kaęl galętų iš- 
kulti'irtišmihtr. Spalius veždavo 
ir. ištiesdavo ant lubų, kad šilu
ma neišeitų, o linus verpdavo,
apnėrdavo, ausdavo, arba vež- ir estai. Jie eidavo į pirtį vi- 
dąvb parduoti Rygon.* somis šeimomis. Jie vieni kitus

bilką darydavo, tai vieną lentelę ? van0jo jr prausė. Jie mokėdavo 
padarydavo dvigubai ilgesnę. j Turėjo kambarius at-

' vėsti.
“Pirt.m atėjo juodas, o išėjo 

raudonas”, sakydavo. Juodų 
žmonių Rygoj nebuvo, bet buvo 
daug purtinų. Jie turėjo gerokai 
pasikaitinti, kad nusiplautų pur
vą, o vėliau atvėsti, kad ligos 
negautų.

Pačiame viršuje, ketvirtame

padarydavo dvigubai ilgesnę.
Mano tėvas mėgdavo pasiva- 

noti, tai jis turėdavo duoti kitas i 
7 kapeikas už vantą. Kambarė-I 
lyje nusirengdavome ir eidavo
me pora žingsnių žemiau, kur 
nusiplaudavom purvą ir sutras. 
Vėliau tėvas eidavo į perenę. 
Pradžioje jis pagulėdavo ant pir
mų ardų. Tai buvo didelė, plati 
stipraus medžio pliauska. Pere-j aukšte, buvo kambariukai po 15 
nėj daug šilčiau. Kada jau prie Į rublių. Ten užeidavo jaunos po- 
karščio pripranta, tai lipa ant 
antrų ardų. Pasikaitinęs vantą 
ir ją sušlapinęs, pamažu patrin
davo kojas, nugarą, pečius. Kai 
įkaisdavo, tai ir gerai pasivano-

ros. Vyras turėdavo pasirašyti, 
kad atėjo vyras su savo žmona, 
bet niekas ten nieko netikrinda
vo. 15 rublių buvo didelis pini- 
gas. Tame kambaryje jie galėjo 

davo. Visi vantos lapai jam ne-į praustis 12 valandų.
byrėdavo. Likdavo tiktai beržo j: Labanauskų pirtyje buvo ge- 
štagarai, bet jie sltausmo nesu-] ra tvarka. Ten buvo prižiūrėto- 
keldavo. Karštyje vanojimasis jų dieną ir naktį. Buvo žmonių, 
sudaro malonumą. Kai ateidavo, kurie prižiūrėdavo tvarką kiek- 
du stiprūs vyrai, tai jie gerai] 
vienas kitą pavanodavo.

Aš ant ardų nelipdavau. Man 
būdavo labai karšta. Pradaręs 
duris, pasižiūrėdavau, kaip tė
vas vanojasi ir vėl išbėgdavau 
su savo kibitką. žaisti vandeniu. 
Išsipėręs tėvas dar užlipdavo ir 
išsitiesdavo ant trečiųjų ardų. 
Ten būdavo tikrai karšta. Ten 
jis nieko nedarydavo. Išsities
davo ant nugaros ir pagulėdavo. 
Apsiversdavo ant šono, pasikai
tindavo ir nulipdavo.

Labanauskų pirtyje žmonių 
pilna kasdien. Nėra tos dienos, 
kad neateitų, arba neatvažiuotų 
žmonės. Atvažiuodavo suomiai

viename aukšte. Sakė, kad La
banauskas į kelis metus išmokė
jo visas skolas. Kai kas išeidavo 
iš kambariuko, tai tuojau įeida
vo vyras, viską aptvarkydavo, 
paliktus daiktus išveždavo, kad 
kiti galėtų įeiti. Jis turėjo vi
siems tarnautojams mokėti, bet 
buvo tvarka.

Pirtyje buvo pirtis ir perenė. 
Perenėje kaitinosi ir vanojosi, o 
pirtyje prausėsi ir vanojosi.

Man kartais susimaišo žodžiai 
perti, pertis ir perėti. Višta peri, 
viščiukus, peri kiaušinius. Bet 
pas mus sako, kad lapės dide
liuose raistuose po tank’.ais krū
mais peri savo vaikus. Aš periu,' 
tu peri, jis peria tinka žmogui

, Šeštasis P-LB seimas ir Kamanto 
įsakymų vykdymas

‘Pasaulio Lietuvio” 
1983 m. vasario įnėn.
mantas sako: “Turėsim pasida
ryti”. V. Rimantas, tapęs PLB 
,’ idu, tuojau pradėjo s,vo veik
ai ieškoti draugų. Ir taip D. Bri
an joje 19 0 metais suskaidė 

.). Britanijos lietuvius. Nepa
klusnią D. Br tanijos Lietuvių 
Bendruomenę uždarė, nepasita
ręs nei su D.B. Lietuvių Bend- 
uomenės krašto taryba, nei net 

aeitsiklausęs bent kokiu būdu 
1). Britanijos lietuvių. 1980 me
tų liepos mėn. pabaigoje, prava- 
.įliedamas pro Londoną, pasky
rė Lietuvių Sąjungos valdybos 
pirmininką būti D. Bri.anijos 
lietuvių vadovų “generalguber
natoriumi”, o Lietuvių Sąjungą 
padarė, kad ji einanti D. Brita
nijos Lietuvių Bendruomenės 
pareigas.

Z. Juras, buvęs Lietuvių Są
jungos valdybos pirmininkas 
(dabar jau išmestas iš valdy
bos), kun. Juozui Prunskiui da
vė pasikalbėjimą, kuris buvo iš
spausdintas Laisvojoje Lietuvo
je. Ten Z. Juras sako, kad D.

Senelis ir kitas dainas. Užbaigai 
sugiedojo estų, latvių ir lietuvių 
himnus. Programos pabaigoj iš
neštos vėliavos.

Publikos galėjo būti ir dau
giau. Visa bėda, kad tuo pačiu 
laiku buvo du renginiai, šis ne
vykęs reikalas turėtų būti su
tvarkytas.

Minėjimas praėjo geroje nuo
taikoje.

Britanijoje yra B.OOO lietuvių. 
1.>S3 metų kovo mėn. 20-21 die
nomis buvęs Lietuvių Sąjungos 
suvažiavimas. Mandatų komisi
ja davė pranešimą, kad Sąjunga 
teturinti tik 618 narių. Tad kaip 
V. Kamanto “generalgubernato- 

■ riai” lame šeštajame seime ga
lės atstovauti visai D. Britani
jai? Tai nėra Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimas — vienin
telė jungtis. V. Kamantas D. Bri
tanijoje pasirinko tik tūps, ku
rie tegali atstovautii tik.,.yįėhęs 
dešimtosios dalies lietuviams. 
Visi D. Britanijos Lietuvių Są
jungos atstovai negali pasisaky
ti už mus, likusius 5,400 žmo
nių. kurie nenori ir netiki V. 
Kamanto įsakymais.

“Pasaulio IJetnvio” Nr. 4, ba
landžio mėn., Jurgis Janušaitis 
padarė pasikalbėjimus su taip 
vadinamais bendruomenių kraš
tų valdybų pirmininkais. Teni 
rašoma:

“Z. Juras, D. B. L. Sąjunga: 
— Daugiausia dėmesio skiriama 
PLB seimui ir Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo kongresui. Mūsų spe
cialiai siūlomos rezoliucijos dėl 
lietuvių spaudos laisvajame pa
saulyje ir dėl atominių ginklų 
laikymo Lietuvos teritorijoje 
bus patiektos svarstyti PLB sei
mui”.

nei "Tiesai”. ‘‘Europos Lietuvy
je" negalima nieko pasisakyti, 
kas negera Lietuvių Sąjungos 
ar PLB veikloje. Tą savo anoks-.. 
tą Lietuvių Sąjungos valdyba ir . 
jos atstovai rezoliucijos būdu , 
pakištų PLB seimui, kad lietu
viškoji laisvojo pasaulio spauda, 
būtu PLB valdybos cenzūros 
priežiūroje. Tad, vyrai, nei vie
no blogo žodžio prieš PLB ar jos 
vadovus, nesvarbu, kad ir netin
kamai jie valdo PLB ar Lietuvių. 
Sąjungą D. Britanijoje.

Antroji rezoliucija kur kas. 
dar kvailesnė, dėl laikymo ato- 
rųijiių ginklų Lietuvos teritori
joje. O kodėl nepriimti rezoliu
cijos, kad rusai su savo atomi
niais ginklais ir visais “burlio
kais” lauk iš Lietuvos? Tada 
PLB seimas ir D. Britanijos Lie
tuvių Sąjungos atstovai būtų 
padarę daugiau negu visos lais
vojo pasaulio valstybės yra pa
dariusios ! Bus įdomu, ar sovie
tinės Rusijos viešpačiai paklau
sys tokios PLB rezoliucijos.

Būtų daug geriau, kad šešta
sis PLB seimas nevargtų dėl tų 
kvailų rezoliucijų, ries jas siūlo- 
ne visi D. Britanijos lietuviai, o 
tik keli asmenys. ■ f; ‘

Stasy,! Kasparas 
Londonas, D. Britanija

5|e

ir vištai, nors žmogus vanta pc- ANTANO PARAPIJOS
ria, o višta tik kiaušinius peria.

Jonas Jokubonis

DETROITO NAUJIENOS

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
;t LITEKATORA, lietuvių literatūros, meno Ir moksli 

I9M m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet negenatą, Vin« 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankot 
J. Raukčio, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiau! ir T 
Meilaus straipsniai bei rtudijcfs, Iliustruotos nuotraukomis t 
M- K Čiurlionio. M. šūeikio, V. Kašubo®, A. Rūkitelė® ir JL Ntm

Birželio išvežtųjų minėjimas 
jau praeityje ►

Minėjimas Sibiran išvežtųjų Į U.S.
Detroite įvyko birželio 12 dieną 
Dievo Apvaizdos parapijos šven
tovėje pamaldomis ir salėje 
Akademija. Minėjimui šiais me
tais vadovavo lietuviai, skirti iš 
Organizacijų centro valdybos. 
Minėjimą pravedė dr. Stefanija 
Miškinienė. Ruvo įneštos į salę 
estų, latvių ir lietuvių tautinės 
vėliavos. Invpkaciją sukalbėjo 
Spenglet Banner. Pagrindinę 
kalbą pasakė Paul J. Komives,
■MimnimiiiiiiiiiiiittiiniiinniiniiinnirinniniiiiiininninHiiiiiiniiiiiniiiiiiiimiir-

Magistrate. Perskaitytos 
Michigan© gubernatoriaus J. 
Blanchard ir Detroito bei South- 
fieldo miestų merų proklamaci
jos. Priimta rezoliucija ir išsiun
tinėta JAV valdžios pareigūs 
nams.

Meninę programą — du daly
kėlius su violončele atliko lat
vis Timoteis Siopulis. Lietuvius 
atstovavo Kristina ir Regina 
Butkūnaitės.- Palydint gitara, jos 
padainavo Smėlio kopos, Aras,

ATLAIDAI

*, Šv. Antano atlaidai prasidėjo 
birželio 11 d. 6 vai. vakare mal
domis ir palaiminimu. Sekma
dienį, birželio 12. d., atlaikytos 

i. šv. Mišios, prašant, šv. Ahtano 
5 užtarimo. . i

Mišias atnašavo klebonas kun. 
A. Babonas, kurių metu gražiai 
giedojo parapijos choras, vado
vaujant muzikui St. Sližiui. So
lo gražiai giedojo Birutė Januš
kienė. Bažnyčioje .buvo gausu 
žmonių ir iš kitų — Dievo Ap
vaizdos bei šv. Petro parapijų.

Po pamaldų, . žmonės rinkosi 
į salę, kur parapijietės moterys 
turėjo paruošusios įvairaus 
maisto, o vyrai — šalto gėrimė
lio. Buvo ir kitų paįvairinimų 
bei laimėjimo stalas su daug 

• vertingų dovanų.
Atlaidai užsibaigė geroje nuo

taikoje,
Ant. Sukauskas

GIFT PARCELS TO LITHUANIA

Tur būt, niekas daugiau ne
gali kvailesnių rezoliucijų pasiū
lyti, kaip tik V. Kamanto pati
kėtiniai. Lietuvių Sąjungos val
dyba pažabojo vienintelį Eurd- 
pos lietuvių laikrašti “Europos 
Lietuvis”, jam uždėta nemažes
nė cenzūroj našta kaip sovieti-

give

HEART
FUND

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

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba. ' . . .

' SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
, . apdraudų. savo nariams. ■-<

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Sūsivienijime 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.

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

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:

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

TeL (212) 563-2210

t

*

it DAINŲ. SVENTSS LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir 1st 
Hull lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminima! apie dalm 
šventes bei jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomenimt 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja Į2.

'• V1ENH0 ŽMOGAUS g y Vėmimas, Antano Rūke apr&ly 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausa 
gyvenimo bruožų apraiymas, bet tiksli to laikotarpio buities Hte 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių fcnyg? 
parduodama tik už KL _..

įdomiai paraityti studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnė! t 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienai! 
HetuvfuL Leidinys fflustruotM nuotraukom!®, pabaigoje duodami 
vitcrvardiitj pavadinima\!r jų vertiniai | vokiečių kalbą. Ea5d 
naudingoje 335 puri. knygoje yra Rytprūsių temėiapla. Kaina M

> KJ EAUM1S LIMA, rašytojos Petronėlės Orintaltės ate 
mtnSnal Ir mintyj apie asmenis Ir vietas neprik. Lietuvoje Ir pb 
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapini 
bet kainuoja tik S3. • t •

t JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesuptai 
las ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje] tik 1> 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir pos 
riją. Dabar būtų j j galima pavadinti kovotoju ui žmogaus felset 
Knyga yra dideMo formato, 265 puslapią, kainuoja |6,

s 40 s^iDOjingq Dovallų. Krina S3

IBmMIqkB

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

0

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2o01 W. 69th St., Chisago, HL 60629 ♦ TeL 925-2737

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

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

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

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

Tel. 476-2206

fe

i

8 -

Inž. LIUDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

Dll

4

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kai bet kada Ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius

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

Ir patarė mums toliau studijuoti.

trinx ĮpB. Kieti vtrikltiL

3 — Naujienos, Chicago, 8, HL Tuesday, June 21, 1983



Prezidentas pasirašė Pabaltiecįų 
Laisvės Dienos proklamaciją
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WASHINGTON, DC. — Bir 
I želio 13 dieną Baltuose Rūmuo 
į se prezidentas Reaganas pasi- 
I rašė proklamaciją, skiriančią 
birželio 14-ąją “Baltic Freedom 
Day” — Pabaltiečių Laisvės 

• Diena, primenančią Amerikai 
tas baisiąsias 1941 metų dienas, 
kada rusai vagona s išvežė šim
tus tūkstančių pabaltiečių į Si 
birą.

! Prezidento pasirašymas po 
Kongreso priimta proklamac da 
buvo paskutinis momentas lie u 
viams ir visiems pabaltiečiams 
labai įspūdingos dienos prezi- 

j denio pastogėj. Baltieji Rūmai 
sukvietė apie 200 pabaltieėių 
veikėjų dalyvauti š ame svarbia
me įvykyje.

Faith Ryan Whittlesey, Assis
tant Io the President for Public 
Liaison, kuri pasveikino susi
rinkusius ir kartu perdavė pre- 
z denio sveikinimus, pabrėžda
ma, kad prezidentas Reaganas 
labai domisi pabaltieėių reika- 
ais ir pageidauju pabaltieėių 
pagalbos pravesti savo progra
mą Kongrese Amerikos kariš
kius jėgos sustiprinti.

Tol au sekė dr. John Len- 
z.owskio, Director of European 

and Soviet Affairs of the Na
rūnai Security Council (NSC), 
pj:kaita. Jis apibttdino dabarti
nės JAV-ių administracijos už- 
> tnio pol Liką, ypač pozicijos, 
..eėianėias Sovietus.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet, šeštadieniais — iki 12 vaL

Svečiai pirmiausia susirinko 
viename pastate trumpai infor
macijai. Informacinių kalbų ve
dėju buvo lietuvis Linas Kojelis, 
naujai einantis Baltųjų Rūmų 
“Deputy Assistant for Ethnic 
and Catholic Affairs” pareigas.

Sekanti kalba buvo Robert 
Sweel’o, Office of Pohcy Devel
opment on Education atstovo, 
kuris nurodė administracijos 
planus sustiprinti Amerikos 
mokslo įstaigas ir pakelti mo
kyklų lygį.

Paskutinė paskaita buvo ma-
Jis pirmiausia pristatė ponią joro Oliver North’o, iš Office of •

Defense Policy (NSC), kuris 
apibūdino administracijos pozi
cijas ryšium su Centrine Ame
rika, ypač Nikaragua ir Salva
doru.

priminė birželio 14 datos ir pro
klamacijos reikšmę, kaip skau- 
dž:ą sukaktį, ir priminimu, kad 
pasaulis neužmirš tų didžiųjų 
išvežimų, kuriais Sovietai pa-

— JAV išsiuntė specialų lėk
tuvą, kuriame įrengta mokomo
ji ligoninė, aprūpinta moder
niais įrengimais ir patyrusiais 
gydytojais, kurie visus metus

Apvertė prisvilusį Blyną j
Marijus Blynas, teisininkas, baigęs teisės mokslus 

Vilniaus universitete, praeitą savaitę Clevelande išrink
tas Lietuvos atgimimo sąjūdžio vyriausios valdybos pir
mininko pareigoms.

Mums atrodė, kad su teisės mokslus baigusiu žmo
gumi turėtų būti lengviau susikalbėti, nes pagrindiniai 
teisės dėstytojai visiems savo studentams kala Į galvą 
reikalą nustatyti faktus, o kai faktai žinomi ir aiškūs, 
tai tada ginčai baigiasi, nebent dar kokios detalės dar 
lieka neišaiškintos irtnėnustatytos. .

Džiugu, kad teisininkas Blynas pripažįsta ALTui 
atliktus kelis svarbius - dalykus, kurie naudingi kovoje 
dėl Lietuvos laisvės. ALTas įtikino JAV prezidentą ir 
Kongreso vadovybę, kad nepripažintų Lietuvos Įjungi
mo i Sovietų Sąjungą, ir taip pat Įtikino tuometini prezi
dentą Trumaną neleisti Sovietų militarinei policijai gau
dyti Vakarų Europoje atbėgusius lietuvius ir vežti juos 
Sovietų valdomon šiaurėn ir mirtin.

Tuometinis Naujienų redaktorius Grigaitis, kartu 
su Simučiu. Vaidyla ir Povilu Dargiu, važinėjo Į Bal
tuosius Rūmus ir Įtikino tuometinį prezidentą tuojau 
Įsakyti vyriausiam sąjungininkų kariuomenės vadui gen. 
Eisenhoweriui neleisti rusams suimti nė vieno Vakarus 
pasiekusio lietuvio, jų tarpe ir teisininko Blyno, ir vežti 
jų atgal Į ankstyvą mirtį. Ir džiaugiamės, kad Amerikon 
atvyko teisininkas Blynas, gen. Raštikis, Alfonsas Ri
mas, gen. Musteikis, gen. Plechavičius ir šimtai kitų. 
Džiaugėmės, nes buvome ir esame įsitikinę, kad šie Lie
tuvos patriotai, pagyvenę Amerikoje ir pamatę, kaip 
amerikiečiai demokratiškai tvarkosi, laikui bėgant su
pras demokratinę santvarką, atgims ir išmoks bendro
mis jėgomis padėti pavergtai lietuvių tautai.

Visa bėda su teisininku Blynu yra ta, kad jis “dau
giau žino, negu amerikiečiai”. Jis yra taip įsitikinęs, bet 
taip nėra. Iš amerikiečių jis galėtų šį tą pasimokyti, bet 
jis yra užsispyręs ir užsikirtęs. Jis yra pasiryžęs Ame

rikos lietuviams įrodyti, kad 1926 m. gruodžio mėnesio 
perversmas buvo reikalingas. Jis mano, kad jis ir ameri
kiečius įtikintų, kad tas perversmas, nuvertęs demokra
tinį Lietuvos prezidentą dr. Kazį Grinių ir premjero My
kolo Sleževičiaus vyriausybę, buvo reikalingas. Pats dr. 
Kazys Grinius esąs geras, nes jis paskelbė visiems per
versmininkams amnestiją, bet teisininkas Blynas amnęs- 
tijos perversmininkams nenori taikyti. Jis yra fsitikįhęš, 
kad perversmas buvęs reikalingas. Dr. Grinius 'reikėjo' 
nuversti. :

Naujienos pasisakė prieš demokratinės vyriausybės 
nuvertimą Lietuvoje. Naujienos buvo ^prįeš, .“Geležinį 
Vilką”, prieš valstybę valstybėje, prieš Lietųvps Žinių, 
spaustuvės sprogdinimą, seimo išvaikymą.. ’. Marijui 
Blynui šitie dalykai nepatiko. Prieš 15 metų- jis parašė 
straipsnį teisinant perversmininkus. Pats Šimkus pa
sakojęs savo draugams, kad šito klausimo nevertą kelti, 
bet jis tapęs bejėgiu. Išrinkus teisininką M. Blyną LASo 
seniūnų tarybos pirmininku, Šimkus negalįs jo sukon
troliuoti. Blynas pasijutęs laisvas ir išdėstė per 15 metų 
nešiotą pyktį.

Naujienos savo laiku rašė, kad perversmininkai susi
pyks, svarbesniais klausimais nesusitars, kaip tai atsi
tinka kiekvienoj tautoj. Pradės vieni kitiems teismus 
ruošti, naujus perversmus rengti.

Pavyzdžių mums nereikia kitur ieškoti. Nespėjo Vol
demaras išvažiuoti į tarptautinį pasitarimą, kai grįžo, 
jau rado naują vyriausybę. Jis protestavo, kėlė triukš
mą, užtat buvo išsiųstas į Zarasus. Jis pradėjo ruošti 
perversmą prieš naujai sudarytą vyriausybę. Jam buvo 
suruoštas teismas. Jį teisė tas pats pulk. Braziulevičius,
kuriam anksčiau tas pats Voldemaras duodavo instruk
cijas. Jaunesnioji karta šių dalykų nežino; Faktus apie 
savo kraštą turėtų patirti.

Ar nevertėjo paklausyti Šimkaus?
Ar vertėjo apversti prisvilusį Blyną? Ar nevertėjo 

palikti jį apačioje ir užkloti gražiai iškeptais?

Po programos kalbų ir į klau
simus atsakymų, Svečiai buvo 
pakviesti į pačius- Baltuosius 

; Rūmus, kur maloniam stygų or
kestrui grojant ir lydimi unifor- 

. muotų laivyno, marinų ir armi
jos karių, visi buvo nuvesti prie 

^šaunaus bufeto.

‘ Priėmime dalyvavo apie 200 
i pabaltiecių, kongresmanų, laik- 
; raštininkų ir kitų svečių. Di- 
r.džiąusią; ęyečių būrį Sudarė’He- 
! tuviai/ pa^kįaiį latviai ir ėstai. 
Tarp,, lietuvių, matėsi svečių be
veik iš visų didžiųjų Amerikos 
avestų; dalyvavo Pabaltijo dip
lomatiniai šefai, VLIKo, ALTo 
bei PLB valdybų nariai ir vei
kėjai, Pabalčio atstovai prie 
Joint Baltic American National 
Committee (kuris padėjo Baltic 
Freedom Day proklamaciją pra
vesti per Kongresą) ir beveik 
visų svarbių Amerikos lietuvių 
organižacijų, lietuviškų radijo
programų ir spaudos, atstovai.

Pd priėmimo, visi buvo- pa
kviesti susirinkti į didįjį ir isto
rinį “East Room”, kur svečiai 
buvo pasodinti prieš platformą 

,sų Amerikos prezidento vėlia
vomis ir prezidento herbu. Ne
trukus. uniformuotų karininkų 
lydimas, atvyko pats preziden
tas Reaganas. Jį svečiai sutiko 
didėle ovacija.

Prez. Reaganas pasveikino 
susirinkusius, apibūdino kan- 

i čias ir skriaudas, kurias padarė 
rusai, užimdami Lietuvą, Lat
viją bei Estiją^ ir vėl pabrėžė 
faktą, kad Amerika niekad ne
pripažins Sovietų okupacijos. Jis

smerkė tūkstančius pabaltieėių 
Sibire vargti, kentėti ir mirti.

Po kalbos, prezidentas atsisė
do prie stalo ir oficialiai pasi
rašė po proklamacija.

Po ceremonijų, svečiai vėl bu
vo pakviesti prie bufeto, kur 
dar valandėlę svečiavosi. Iš viso 
tai buvo labai įspūdinga ir svar
bi diena visiems pabaltiečiams.

Korespondehtė7"

— 20- melų nepriklausomybės 
proga, Kenijos prezidentas -Mch 
amnestavo 8,463 . suimtuosius, 
įskaitant buvusius karo ‘aviacij os 
sukilėlius ir 22 politinius ka
linius.

— Japonijoj visi turi bent po 
vieną televizorių ir 62 proc. gy
ventojų — nuosavus automo
bilius.

— Izraelio užsienio reikalų 
ministeris perspėjo, kad neuž
ilgo bus pradėta karinė akcija, 
jeigu Sirija neatitrauks savo ka
riuomenės iš Libano.

— Vakarų Europos Bendruo
menės kraštų sviesto perteklius 

' greit pasieks 6()0,000 tonų. Pla
nuojama padidinti subsidijas, 
kad būtų lengviau jį parduoti 
kiliems kraštams.

— Kinijos Guangdongo pro
vincijos valdžia paskelbė naujus 
potvarkius, draudžiančius šei
moms turėti daugiau kaip vie
ną vaiką, ir įvedė privalomus 
abortus ir sterilizaciją.

lankysis atsilikusiuose kraštuo
se ir gydys aklus žmones.

— Dolerio vertė kiek nukrito, 
kai Kongreso komisija nutarė 
prašyti-pusantro bilijono dole- 

(rių Antrojo Pasaulinio karo me
tu nukentėjusiems Amerikos 
japonams. ;

t prK. ■ ’•

)■< . , i >4 H r’ -S
-i- 3. Andropovas tris kartus 

pats; atsistojo Sovietų Sąjungos 
aukščiausiosios tąr^hos/žgnsėdy- 
je ir pasakė vjenę^minutės kai
šą, padėkodama^’ūz-pasitikėji
mą! -Tai-reiškė, kad jis žinojo', 
kas darosi.

— Varšuvoj minia būtų galė
jusi nuginkluoti policiją, bet ji 
policijos nelietė, ramai išsivaikš
čiojo namo. Policija minios ne
lietė. Toks buvo įsakymas.

. — Lenkija šįmet nedalyvavo 
Tarptautinės Darbo Organizaci
jos konferencijoj Ženevoj. Prieš 
dvejus metus TDO konferenci
joj pasakytoji L. Valensos kalba 
susilaukė didelių ovacijų.

TĖVŲ ŠVIETIMAS
Tiesa išspausdino vedamąjį 

“Pedagoginis tėvų švietimas”, 
kuriame raginama “auklėti tė
vus”, kad tuo būdu” pagerinti 
moksleivių Idėjini ,politinį, in
ternacionalinį • ir ateistinį auk
lėjimą”.

Straipsnyje sakoma, kad kai 
kurie tėvai vengia eiti į tokius 
susirinkimus.

HENRIKAS SINKEVIČIUS

KRYŽIUOČIAI
(Tęsinys)

Jį pažadino vėl pasigirdę trimitai, duodami ženk
lą, kad jau laikas į girias.

Kunigaikštienė, kreipdamasi į jį, tarė:
— Su mumis vyksi, kad būtum patenkintas 

ir kad mergaitei galėtum papasakoti apie meilę, 
ko ir aš mielai paklausysiu.

Tai pasakiusi, ji su Danute išėjo, kad pasi
rengtų išvykai. Zbyška šoko Į kiemą, kur jau 
laukė tarnų laikomi šerkšnoti ir beprunkščią ark
liai kunigaikščiams, svečiams ir dvariškiams. 
Tokios maišaties kaip anksčiau kieme jau nebuvo, 
nes dalis medžiotojų su tinklais jau buvo išvykę 
ir pranyko girioje. Ugniakurai blėso, ir diena 
buvo giedra, šalta, o sniegas girgždėjo. Nuo leng
vo vėjelio judinamų medžio šakų biro blizgančios 
sniego dulkės. Netrukus išėjo ir sėdo į balną ku
nigaikštis su tarnu, kuris turėjo kilpinį ir ietį, 
tokią ilgą ir sunkią, kad nedaug kas ją galėjo 
valdyti, bet kunigaikščiui nebuvo jokio sunkumo 
ją valdyti, nes ir jis. kaip ir kiti Mozūrijos Pias- 
t ii, buvo nepaprastai stiprus. Ši giminė turėjo 
j ' ; • tokių merginų, kurios, tekėdamos už .$veti- 

kunigą.irščių, vestuvių metu pirštais lengvai 
suvydavo plačias ge’ežis. Arti kunigaikščio taip 
,.;:t buvo du vyrii, visuomet pasiruošę staigios 
j metu jan padėti, parinkti iš visų Varšu

vos ir Ciechanovo žmonių, ir baisūs net pažiūrėti.
Tuo metu išėjo ir kunigaikštienė su Danute, 

užsidėjusios ant galvos badtus lūšių gobtuvus. 
Kęstučio duktė geriau mokėjo siūti su strėlėmis, 
kaip su adata, todėl ir prie jos buvo nešamas kil
pinis, tik truputį lengvesnis. Zbyška priklaupė 
ant sniego ir ištiesė delną, ant kurio pasispyrusi 
kunigaikštienė užsėdo ant arklio, paskui pakėlė 
aukštyn Danutę taip, kaip Bogdaniece keldavo 
Jagienką — ir pajudėjo. Palydovai išsitiesė ilga 
virtine, pasuko į dešinę nuo namo, kaitaliodamosi 
ir žvilgėdama miškų pakrašty, kaip žvilga spal
vota juostelė tamsios gelumbės pakraštyje, ir pa
lengva pradėjo lįsti į mišką.

Buvo jau gerokai giliai į mišką nužygiavę, 
kai į Zbyška kreipdamasi kunigaikštienė pra
šneko :

— 0 tu nekalbi? Sakyk ką nors jai!
Nors ir padrąsintas, Zbyška kurį laiką dar 

patylėjo, nes jį apėmė nedrąsumas, bet paskui 
po kurio laiko atsiliepė:

— Danute!
— Ką, Zbyška?
— Myliu tave labai. ..
Čia užsikirto, ieškodamas žodžių ir sunkiai- 

juos sugaudydamas, nes, nors ir klūpodavo kaip; 
užsienio riteriai prieš merginas, nors visokiais 
būdais stengėsi rodyti jai pagarbą, bet veltui sten
gėsi būti iškalbus, nes būdamas patenkintas su
gebėjo tik paprastais žodžiais kalbėti.

Todėl ir dabar atsiliepė:

I — Myliu tave taip, kąd man net oro trūksta!
O ji pakėlė iš po lūšinio gobtuvo gudrias akis 

ir šalto žiemos oro parausvintą veidą ir atsakė:
— Ir aš, Zbyška!
Paskui užmerkė akis, nes jau žinojo, kas yra 

meilė.
— Netrukus būsi mano, tu, mano mergaite! 

— sušuko Zbyška.
r Ir vėl nutilo iš meilės ir susijaudinimo, bet ir 
Šį kartą gera, bet ir smalsi kunigaikštienė pasku
ojėj o jam padėti:

— Pasakok, — kalbėjo, — kaip tu jos ilgė
jaisi, ir atsidūręs tanketėje tu gali net ir pabu
čiuoti ją į lūpas. Aš nepyksiu, nes tai yra geriau- 

• sias būdas parodyti savo meilę.
Pradėjo pasakoti, kaip ilgėjosi jos Bogdanie

ce rūpindamasis Macka ir bendraudamas su kai
mynais.. Apie Jagionką nė- nepriminė, nes šiuo 

■metu taip- mylėjo Danutę, kad norėjo ją griebti, 
' pasisodinti prie savęs ir spausti prie širdies.

Bet taip padaryti nedrįso, betr kai pirmieji 
krūmai juos atskyrė nuo palydovų ir svečių, pa
linko į ją, apkabino ir paslėpė savo veidą po lūži
niu gobtuvu...

Bet kadangi žiemą nėra lapų ant krūmų, 
pamate jį Hugo von Danveidas ir de Lorche, ir 
kiti dvariškiai ir pradėjo kalbėtis':

Pabučiavo -ją prie kunigaikštienės! Tikiu, 
ka dnetrukus bus jų vestuvės.

— Vikrus tai vaikinas, bet ir ji ugningo Ju- 
rando kraujo!

— Tai titnagas ir skiltuvas, nors mergaitė 
ir baili. Žiebsis iš jų kibirkštys, nebijokite! Pri
lipo prie jos, kaip musė prie medaus.

Taip jie juokaudami kalbėjo, o Ščytno Sto
rasta pakreipė į de Lorche savo ožišką veidą ir 
paklausė:

— Ar norėtumėte, pone, kad kas nors savo 
magiška galia paverstų jus anuo riteriu?

— O jūs? — paklausė de Lorche.
Kryžiuotis, kuriame dabar, matyti, užvirė pa

vydas ir aistra, neramia ranka patraukė arklį ir 
sušuko:

— Visa savo širdim!...
Tačiau tuo metu atsigavo ir palenkęs galvą 

atsakė:
— Esu vienuolis ir skaistybę prisiekęs.
Greitai pažvelgė į lotaringietį, bene pastebės 

ant jo veido šypseną. Ordinas šituo atžvilgiu buvo 
susidaręs pasaulyje blogą atgarsį, o Hugo d?

1 veidas buvo blogiausias iš visų. Prieš kelerius 
! metus jis buvo Sambijos vaito padėjėjai, ir skun- 
1 dai prieš jį pasidarė tiek gausūs, kad nepaisant 
laisvumo, kuriuo buvo vertinami tokie poelgiai 
Malburge, jis turėjo būti perkeltas Ščytno pilies 
vadu.

(Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 
SKAITYTI DIENRAŠTI "NAUJIENOS'*
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VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapiu. Kaina S5. Minkšti 
viršeliai Pasiųsime poezija, kai atsiusite pinunu 

co kid adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsteti St, Chicago, IL 60608

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W*srch«ster Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Manhoūn Rd., Wostchostor, 111. 
VALANDOS: 3—8 darbo Hi.nr.Tnii 

ir ku antrą šeštadienį 8—3 vai 

Tel: 562-2727 arba 562-2728

TEL. 233-8553 
fervk* 855-4505, Pa«o 05051 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

8907 Wert 103r4 Street

Valandos pagal n tarimą

Ofise tetefKMK 775-2833, 
itesidMcilM Melt 443-5543

FLORIDA

KAI NUAIDI
_ i

Kur aš bebūčiau,
Ar už marių, ar aukštų kalnų, 
Aš prisimenu Tave 
Šilko skraiste, sapnu.

I

Kai nuaidi kančios garsai, 
Tveriu širdį iš skausmo.
O, žeme gimtoji, 
Girdžiu tavo šauksmą.

Kad turėčiau sparnus,
Kaip tas erelis kalnuos, 
Atkakliai ginčiau tave 
Iš didžio vargo, kančios.

Br. Kuzminskaitė

OPTOMETRIST AS

KALBA LIETUVIŠKAI
2513 W. 71rt St TeL 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact leaieT,

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSL3S I* 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2555 WEST 53rd STREET 

Valandos: a&trad. 1—4 popiM,

DIDŽIAUSIAS PASAULIO 
MELAGIS

Louis de Rougemento pasa
kojimai, kaip jis “30 metų išgy
veno Australijos kanibalų tar
pe”, pasaulyje sukėlė didelę

Prostatos, inkstų ir iiApnmn 
takų chirurgija.

St. Petersburg, Fla. 337Ii 
TeL (8132 321-4203

PERKRAUSTYMAI 

MOVING 
Leidime! — Pilna apdrinka 

ŽEMA KAINA 
Priimam Master Cham 

ir VISA kortele*.
R. ŽER3NAS. TeL 925-3353

sensaciją. Įvairios mokslo drau
gijos kvietė jį skaityti paskaitas 
apie tuos nuotykius, Londono 
Madame Tussaud muziejuje bu
vo išstatyta Louiso vaškinė fi
gūra.

1898 metais Louis de Rouge- O 
ment žurnale “Platus pasaulis” 
aprašė savo “pergyvenimus”, 
kaip jis išsigelbėjo iš skęstančio 
laivo Australijos šiaurės vakarų 
pakrantėse, dalyvavo kanibalų 
šventėse, iš perlų kiautų pasi
statė namelį, pelikanų pagalba 
šešiom kalbom siuntė žinias 
apie save, jodinėjo 600 svarų 
sunkumo vėžliais, išsigydė nuo 
kažkokios baisios ligos, miego
damas negyvo bizono pilve...

1 Tik po ilgo laiko paaiškėjo, kad 
tie visi jo pasakojimai buvo 
grynas išsigalvojimas.

Tačiau ir po to, nuvykęs į Pie
tų Afriką, jis uždirbo nemaža 
pinigų, skaitydamas paskaitas 
apie tas melagystes, pasivadin
damas “didžiausiu pasaulio me
lagiu”. (E. L.)

Apdrausta^ porkraurtyma* 
ii Įvairiu strtumy. 

ANTANAS VILIMAS 
TaL 375-1882 acte 3754995

— Didžioji Britanija skatins 
visus Europos Bendruomenės 
kraštus nuo 1986 m. uždrausti 
naudoti šviną benzino gamyboj.

• Sacharinas yra saldesnis už 
cukrų 300 kartų.

SOPHIE BARČUS
RADIJO iEIMOS VALANDOS 

fieiUdieniaia fr lekmalieniaia

StoHa* WOPA - 1493 AM 
tranai! uo| aims iš bmUv rtudijaT 

Margusti* Parte.

Vedaja Aldona Dauicut 
T*lrt4 773-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 50329

“Lietuvos Aidai”
KAZt BRAZDŽIONYTt

ProfFamoa vod»|a

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vaL vakaro.

Vlao« laido* ii WCEV rtotlm.

St Petersburg. FU, 12:30 vaL p-p. 
ii WTIS rtotie*. 1110 AM banga.

UU W. 71*t Street

ChB-afra, Ulinoč* 60623 
T*i*L 778-M74

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad
1983 m. birželio 17 d. 2:55 vai. popiet mirė

ADOLFAS VADEIŠA,
gw. Kenosha, Wisconsin,

sulaukęs 86 metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Zarasų aps., 
Salako parap., Drobiškių kaime.

Amerikoje išgyveno 33 metus.
Paliko nuliūdę: Lietuvoje — žmona Anelė, sūnus Petras, 

duktė Birutė su šeimomis ir sesuo Uršulė su šeima. Ameri
koje liko pusbroliai Adolfas ir Pranas Juotkai ir Petras Be
rnužis, bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Laidotuvėmis rūpinasi Petras ir Ona Blekiai.
Priklausė Savanoriams-kūrėjams, šaulių Sąjungos Ke- 

noshos skyriui ir Zarasiškių klubui.
Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 

W. 71 st St., Chidago, Ill.
Antradienį, birželio 21 d., 9 vaL ryte bus lydimas iš 

koplyčios į šv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po 
gedulingų pamaldų bus laidojamas Šv. Kazimiero Lietuvių 
kapinėse.

Visi a.a. Adolfo Vadeišos giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: žmona, sūnus, duktė, giminės.

laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. Tel. 176-2345.

Brighton Parko lietuvių šventes komisija
Iš kairės į dešinę sėdi: Janina Pileckienė. Pranas Rumšą, Victor 
Utara, aldermanas Aloysius Majerczyk, Bronė Rusteikienė, 
Salomėja Daulienė ir Viktoras Kelmelis; stovi: Vytautas Dijo
kas, Simas Jokūbaitis, Juozas Mackonis, Joseph Kulys, Stasys 

Stanaitis ir Viktoras Galeckas.
Dvylikto wardo aldermanas Aloysius Majerczyk Įsijungė 

i Vitalio Utaros vadovaujamą komitetą Brighton Parko Lietu
vių Šventei suruošti. Šventei pritaria Brighton Parko Lietuvių 
Namų Savininkų draugija. Ji bus ruošiama kartu su Pasaulio 
Lietuvių Dienomis Chicagoje. Prasidės liepos mėn. 2 dieną.

Šventė bus ruošiama 4300-4500 S. Western Ave., žolėje, 
tarp medžių. Šventė prasidės vidurdienį, baigsis 11 vai. vakare.

Jeigu rūpi turėti daugiau žinių, tai telefonuokite Utarai 
767-0600, arba vakare namuose 847-0664.

RLB novelės vertinimo komisijos nario A.lės ?ąvoka pIatesnė- An^ k 1T - i v vartojamas terminas — Nove- g
Tamulyno skaitytos paskaitos per novelių! lette, nusakąs kūrinius"tžip ro- | 

mano (novel) ir šort story — | 
trumpa pasaka. ! a

Novelė ir apsakymas ne leng- B 
va atskirti. Novelės vardas tai- | 
komas įvairios struktūros vei- f 
kalantis. Jei tik siaura prasme | 
noveles suprastume, mažai jų | 
šiam žanrui tektų.

Novelės sąvoka šiądien nėra < 
pastovi, todėl novelės vardas 3 
taikomas — nevienodiems kuri- f 
niams. I

Po I Pasauk karo buvo nevar- § 
toj amas nevelės vardas — ap- | 
sakymo vardas buvo taikomas ir 1 
novelėms. Dabar grįžtama prie | 
novelės vardo.

Kartais patys knygų autoriai s 
pavadina savo kūrinius novelė- 1 
mis, ar kitu vardu. O kūrinius, | 
kurių autorius nevardina, kriti- | 
kai ar skaitytojai vadina nove- |

premijų įteikimą laimėtojams santrauka
(Tęsinys)

I Pasaulinis karas (1914) iš
sklaidė lietuvius — inteligentus.

Pirmoji mūsų literatūra — 
didaktinė, kuriama pagal reika
lą — nurodo ką turi liet, daryti 
ir ko nedaryti.

Vakaruose prasidėjęs sąjūdis 
pasiekė ir Lietuvą. Sąjūdžio da
lyviai kilę iš liaudies: S. Dau
kantas, M. Valančius, L. Ivins
kis, A. Tatarė, Akelaitis. Straz
delis, Vienažindys ir kt. Dėmesys 
— liet, kalbai ir tautosakai.

Rašytojai kėlė tautinę sąmonę, 
plito demokr. idėjos. Rašytojai 
brendo ideologiškai. Literatūroj 
formavosi žanrai: poezija, apy
sakos, vystėsi romano, dramos 
ir kritikos užuomazga. Tai vy
ko prieš “Aušros” pasirodymą. 
Aušra 1883 m. Prūsijoj.

Tik V. Kudirka, žem. Pietaris, 
Lazd. Pelėda, Šatrijos Rag. ir kt.

pakėlė literatūrą Į aukštesnį 
laipsnį. Jau 20 a. pr. išnyko iš 
kūrybos didaktiškumas. Atsira
do gilesnė analizė žmogaus sam
pratos — sugebėjimas geriau 
Įžvelgti į žmogaus dvasinę bū
seną.

Prozoj dvaras ir sodžius apri
bojo tematiką:4 Miestas ir dva
ras laikomas visų blogybių šal
tiniu. (Taip: Žem., Petk., Šatr. 
Rag., Lazd. Pelėėda. Tik 20 a. 
miestas iškilo kaip įvairių idėjų 
formuotojas).

Novelės (Ital. Novella) — 
užuomazga sena, bet ji nebuvo 
kaip atskiras žanras, o tik isto
rinio veikalo dalis. Novelės su
siformavo 19 a. pabaigoj.

Romanas, apysaka, novelė —. Į^mįs 
svarbiausi mūsų prozos litera-' c 
tūros žanrai.

Novelė — trumpas, konden-l 
suotas, vienos intrigos, origina-' 
lios tematikos kūrinys. Novelės, 
siužetai paimti iš kasdieninių 
įvykių. Stilius pasakotinas.

Novelės patrauklios skaityto
jams. Jose atvaizduojama: tiek 
tautinės, tiek socialinės pakai
tos. Jose sukaupta gyvenimo 
patirtis, gyvenimo samprata, api
manti mūsų gyvenimo kultūri
nius reiškinius.

Anglų saksų kraštuose nove-

P. S. Senesnių rašytojų kuri- 2 
( nius žemaitės, Lazd. Pelėdos, 
j Gabr. Petkevičiūtės ir kitų va- | 
^.dina apsakymais (mažai turi | 

novelės požymių). Bet kad iš- S 
vengtume paniavos — geriau i 
vadinti vienu novelių vardu. r-

Ar daug turime novelių? — 
Nieks nežino, nes nėra aišku, \ 
koki kūrinį priskirti novelei. | 
Dalis senesnių kūrinių taip para 
syti, kad jų negalima į kokį nors 
žanrą priskirti. j g

(Bus daugiau)

mirus,
jo žmonai, dukrai ir artimiesiems nuoširdžią užuo
jautą reiškia

ALFONSAS, STEFANIJA ir BIČARDAS
VIDUČIAI VASAITIS-BUTKUS

BIELIŪNAS
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue 
Tel. — 523-3572

j----------------------------------------------------------------- į

į Funeral Home and Cremation Sendee |
į

| Charles Stasukaitis 1729 S. Halsted St. |
H FD. LE. Chicago, IL 60608 |
Jį (312) 226-1344 24 Hour Service f

_________  -J

bSJT

į

i i 1 M
 1 S i s ;

4

GAIDAS “ DAIMID II
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA \

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, IIL 60650 
Tel.: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

144G South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003
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Birželis - gražiausi**s metų laikas
Tvėrėjas ned delį mūsų kraš

tų, Lietuvų, apdovanojo graž au 
siu gamtos grožiu. Birželio mė
nesį mūsų kraštas apsidengia 
žaliu rūbu, pasipuošia įvairia
spalviais žiedais, visokie paukš
čiai groja malonią muzika, tik
tai gyvenk ir džiaukis!

1940 metais “Rytų kultūros * *

nešėjai” įsiveržė į mūsų darbo 
žmonių kraštą ir visą gėrį bei 
grožį sunaikino, sutrypė. 1911 
melais birželis man buvo jau 
šeštas mėnuo Lukiškių kalėji
me, trečiame aukšte. Mano ce
lės langas buvo į Lukiškių aik.š 
tę. Kieme buvo mūrinis namas, 
kuriame NKVD vedė tardymus. 
Ir mane tame name paskutinį, 
18 ąjį kartą tardė. Prie geleži 
nių vartų ir duriį į gatvę stovėjo 
jauna žydaitė.

Kada duris arba vartus prada
rydavo, tai kildavo didelis skrip- 
sėjinias ir cypdavo, sukeldamas 
didelį triukšmą. Ypatingai gar
sus tas triukšmas ir geležies 
trynimasis buvo labai nejaukus 
vakarais. Vartus atidarydavo 
vežimams įvažiuoti ir išvažiuo
ti, arba kai įvesdavo ir išleisda
vo žmones.

Norėdamas pamatyti, ką įve
da arba išleidžia, tai aš turėda
vau pasižiūrėti. Žinojau, kad tai 
buvo pavojinga, bet rizikuoda
vau. Užsikabinęs ant lango, pa
matydavau, kaip atveda pro tas 
duris kunigus, karininkus, įvai
raus luomo žmones. Tos durys 
skripsėdavo dieną ir naktį. Kas 
jas aptarnaudavo naktį, tai ne
galėčiau pasakyti.

Tada aš, buvęs Lietuvos ka
bys savanoris, birželio mėnesį

buvau už grotų. Aš pats buvau 
belaisvis, bet gailėjausi kunigų, 
varomų į kalėjimą. Gaila buvo 
ir kitų, įvaromų per tuos pačius 
skripsinėius geležinius vartus. 
Bet d'bar, kai paskaitau ir pasi
kalbu su žmonėmis, kurie važi
nėja į Lietuvą, ilžiaug’asi ten 
padaryta ’‘kultūrine pažanga”, 
tai ir pagalvoju, kad Dievas 
jiems tuščias galvas davė.

1911 metų birželio 13, II ir 
15 dienomis visus veiklesnius 
lietuvius gaudė, viską naikino, 
o dabar jie kalba apie “aukštes
nę kultūrą”.

Lietuvoj gražiausias mėnuo 
buvo NKVD agentų paverstas į 
Baisųjį birželį. Paukščių dai
nos ir medžių žiedai ūžė enkave
distų buožėmis, o lietuviai, va
romi į vagonus, verkė graudžio
mis ašaromis, juos vadino buo
žėmis ir varė į Sibirą.

Po tų visų žiaurių areštų ir iš
vežimų d’enų, ant visų Lukiškių 
kalėjimo mūro kampų buvo pa
statyti garsiakalbiai, kuriais be 
perstojimo buvo transliuojamos 
katiušų dainos apie suimtus 
krašto priešus ir šokantį jau
nimą.

Aš pajėgiau išsilaisvinti iš Lu
kiškių kalėjimo karo metu. Da
bar džiaugiuosi,
gos ir Naujienos man leidžia sa
vo išgyvenimus laisvai papasa
koti. Naujienos irgi iškelia bai- 
suosius birželio Įvykius, nedaro 
jokių nuolaidų komunistams, 
pavergusiems gimtinį mūsų 
kraštą ir pasako teisybę apie pa
vergtą ir kovojančią lietuvių 
tautą. V. A. .

kad turiu pro-

Lietuvių Dienų komitetas val- 
I dybus pr_šė aukos. Valdyba pa
skyrė $250. Susirinkimas apro
bavo.

Birželio 25 d. Lithuanian Pla
za Court (69 o j gatvėj)-rengia
mas festivalis. Miesto valdyba 
lėšų neskyrė. Bus renkamos au
kos, organizuojama mugė, paro
dėlės. Pernai buvo apie 20,000 
žmonių. Manoma, kad ir šįmet 
apie tiek bus. J. Gelažius prašė 
pTmininkaujantį plačiau infor
muoti apie mugę, programą.

Liepos 1 d. Dariaus-Girėno 
postas, karo veteranai su dau
geliu organizacijų rengia l)a- 
riaus-G lėno 50 metų skrydžio 
iškilmes. Prasidės Lithuanian 
Plaza Court (69-toj gatvėj) ir 
žygiuos pr e paminklo. Tuo rei
kalu kalbėjo komandierius J. 
Paukštis, kvietė dalyvauti ir or
ganizacijų prašė aukoti vainiką.

l'žparduotų juodžiams namų 
mūsų rajone likimas dar ne
aiškus.

Banketas bus rudenyje. Du 
mėnesius susirinkimų nebus — 
atostogos.

J. Bacevičius pasisakė prieš
kainų kėlimą gazui, elektiai. Į skyriaus narių susirinkimas 

Labai jautriai kalbėjo adv. C. j įvyks(a š m bįržeIio mėn 2(; (1 
Kai apie mūsų kolonijos blogė-j12 val Jaunimo Centre SlLsirin. 
janlį likimą. Tuo klausimu kal-; kim0 metu kalb-s ady p žum. 
bėjo J. Bacevičius, J. Bagdžius bakis Visi nariai. prašomi da. 
ir kiti. I

J. Janušaitis informavo apie j 
Lietuvių Dienas. j

Susirinkime dalyvavo 95 na
riai. Susirinkimas baigtas 9:307us;r'in.kim7

Skyriaus Valdybaval. vakare.
K. Saukus

Bh

Marquette Parko Lietuvių Namų Savi
ninkų sąjungos susirinkimas ?

1983 m. birželio 17 d. 7:30 vai., praeito susirinkimo protokolą. 
Marquette Parko liet, parapijos 
salėje S-gos vicepirm. J. Ston
kus pradėjo susirinkimą. Per
skaitė dienotvarkę. Priimta.

Priimtas naujas narys dr. K.
Dabrila. Jam atsistojus, pasiti
kome plojimu.

Mockeliūnaitė perskaitė

Su maža pataisa priimtas.
Gegužės 12 d. du valdybos na

riai dalyvavo Southwest Federa
tion pasitarime. Vis dėlto nariai 
yra tos nuomonės, kad reikia' 
dirbti kontakte su tomis organi
zacijomis, kurios rūpinasi mūsų 
kolonijos išlaikymu.

KKAL ESTATE FOB SALA

M. ŠILEIKIS Waukeganas

Į
* .1

BUTŲ NUOMAVIMAS
1 NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

Ji NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

s»sm4. Ikm — Pardavlmvl 
IBAL ISTATI FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
FR hemais NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKtUMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L ' >

’UTUAL FEDERAL SAVINGS 1
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentą* 1

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

INCOME TAX SERVICE
16529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

— Lietuvių Karių Veteranų to lobyną”. Mūsų adresas: Lith- 
Sąjungos “Ramovė” Chicago Į uanian Ministries, P.O. Box 321, 

Oak Lawn, Ill. 60154.

lyvauti susirinkime.
P.L.Dienų proga atvykę iš ki- 

j tų skyrių namo venai yra mielai 
pageidaujami ir prašomi apsi-

RELIGINGAS, BET 
PRAŽUVĘS

Arti prie tavęs yra žodis, ta- 
bumoje ir tavo širdyje”, tai

—-------—-------j
★ ivo

] yra tikėjimo žodis, kurį skelbia- 
Lietuvių Tauragės klubo j me yes je)- savo įurna išpažinsi

— X , Jėzų esant Viešpatį ir savo šir-
įvyks birželio 26 d. šaulių na-Į dimi tikėsi, kad Viešpats Jį pri- 
muose. Pradžia 2 vai. po pietų. Į jš mirusiųjų, tu būsi išgel- 
Nariai prašomi dalyvauti. Po' bėtas. Romiečiams, 10:8-10? 
susirinkimo bus vaišės. V-baj PasiklaUsykit “Gerosios Nau-

“ z I jienos Lietuviams’* '. šiandien
Chicagos Anglijos lietuvių; g .45 vap vakare radijo banga

klubo gegužinė įvyks birželio!
26 d. Vyčių salėje. Visi maloniai 
kviečiami atsilankyti.

Klubo valdyba

.1450 AM per “Lietuvos Aidus’’./ 
.. • Kiekvieną sekmadienį 9 vai. 
ryto per Sophię Barčus radiją 
taip pat galite išgirsti “Gerąją

. Naujieną Lietuviams”.
Parašykite laiškutį. Atsiųsi

me knygelę “Atraskime šv. Raš-

i
DAINŲ ŠVENTĖ

Solistas Vaclovas Momkus va
dovaus Dainų šventei, kuri 
įvyks liepos 3 d. Yra užsiregist
ravę toje šventėje dalyvauti iš 
Amerikos ir iš Kanados 45 cho? 
rai. Iš viso dalyvaus 1,300 su-1 
augusių dainininkų. Be to, dar* 
dalyvaus jaunuolių ir lituanis
tinių mokyklų mokinių chorai. 
Jaunimo tikimasi būsią virš 
400 dalyvių:

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 Įmokė j imas, savininko paskola.

ŠIMAITIS REALTY ;

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto IsWIm 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUT11

4514 S. Talman Ar*. ii 
Tel. 927-3559

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St.

Tel: 436-7878

—■————■—*
D Ė M E S I/O

62-tO METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobili*
Liability apdraudimas pensini^"

kams. Kreiptis: l
A. L A U R A I T 11 i 

M45 So. ASHLAND AVI.
TeL 523-8775

Gražiame žaliame
MARQUETTE PARKE

2 aukštų 4 butų mūras ir 2 automo-•r r 1 yv AT 1 4*1 * 1 j Za atlikim i L/U1LU, lllvll tto XX auvviuv 4Vau. V. Momkus tiki, kadlbilių garažaS. Apie $10,000 pajamų, 
dainų šventė neapvils nei vieno Naujas gazo šildymas. Prašo $69,000.
į tą šventę atsilankiusio. i §varus g kambarių mūro namas. Tin- į 

Bilietai dar ne visi išparduoti, f ka kiekvienam tvarkingam žmogui.!
I Yra garažas. Kaina $46,000.

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St (Lith. Pl. Ct.) 

737-7200 arba 737-8534

Iki Dainų šventės pradžios tiki
masi, kad visi bilietai bus iš
platinti. S. J. .

IŠGELBĖJO GYVASTĮ

— Vakar aš- išgelbėjau savo 
žmonos gyvastį.

— O kaip tas atsitiko?
— Aš paklausiau jos ką ji da

rytų, jei duočiau jai šimtą do-į 
lerių. Ji atsakė, jog apalptų, j 
Taigi tos šimtinės aš ir neda-I 
viau.

i REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

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

ARVYDAS KIELA 
6Y57 S. Talmon Avenue 

C hiccgo, H 60629 
434-9655 ar 737-171/rji

JAU ATSPAUSDINTA

J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS
NUSIBASTYMAI

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

Aleksas Ambrose, i

KOVOS DEL LIETUVOS
DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 

Naujienose galima gauti nepaprastai įdominę gydy
tojo, visuomenė? veikėjo ir rašytojo atsiminimu*.

Dr. A. Gngaen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas diena* ir 
luairūpinima ___________ _______________

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

Minkštais viršeliais, tik 
Dr. A. J. Goasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant 31 peratuntimo išlaidom*.

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS
autorius, 

paruošė, sutvarkė ir išfepausdino geriausią 
Chicagos lietuvių istoriją . ... 

(1869 — 1959 metai).
664 psl., vardynas.

Minkšti viršeliai. Kaina 515.
Persiuntimas — $1.

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

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

KAINA — S17. (Persiuntimui pridėti $1)' 
Siųsti čekį:

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

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ
• LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

Mr. K, Januta,

68.00

84.00
83.00

TAISO ORO VĖSINTUVUS, į 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO i 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys

Tel. 585-6624

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
oadėti teisininko. Prano ŠUL( 
□aruoštąj — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomif 
termomis

Knyga su formomis gauna 
au 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.

— Pirmadienį aukso uncija 
kainavo $411.

82.00

Naujienos, 1739 S. Halsted St

Naujienos, Chicago, 8, UI. Tuesday, June 21,1983 
i •

Laikrodžiai tr branfcnyMa
Pardavimu ir Taisrmaa 

Wttt E»th StTMt 
T»l. REpubtlc 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, 111. 6063Z Tol. YA 7-5930

f

Notary Public
INCOME TAX SERV1CI

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
Iškvietimai, pildomi pilietybės prv 

žyma i ir kitokie blankai.

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

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

4 Šeštai: nuo 9 vai. r. iki 12 vaL <L 
Ii pagal susitarimą-

TeL 776-5162 
1649 West 63rd Street 

Chicago, HL 60629

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

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

6606 S. Kedzie Avė. 
Chicago, III. 60629

Tel: 778-8000

PIRKITE JAV TAUPYMO dONUS


