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TARĖSI SU DR. A. BUTKUM
WASHINGTON, D.C. — š.in. pirm. M. Naujokaičiui ir dr. R.
kovo mėn. 8 d. VLJKo pirminin Giedraičiui.
kas cjr. K. .Bobelis ir JAV LB Trumpą VLIKo darbus ap būpirm. dr. A. Butkus įuiėjo kons- dinančią kilbą tarė ir atsakė j Į
traktyvius pasiUnimus įvairiais daugelį klausimų VLIKo valdy- ;
VDIK^UAV<W-nę liečiančiais bos narys inž. Liūtas Grinius.
Gausiems Tautos Fondo rėmėliečiančiais klausimais:
L Buvo, aptartos galimyb|s •ams
pietinės Kalifornijos
sureguliuoti Reorg. LB ir JAV, iki San Francisco — buvo įteikLB santykius. Dr. Butkus
’ ti meniški įvertinimo .pažymėrerškė didelį norą šią jautrią pa- jimal
dėtį galimai greičiau išlyginti'.;
* * *
2. Dr. Butkaus tprasymu, VLIš.m. kovo 10 d. New Yorke
Ko -pirmininkas sutiko: įr- pasi- Įvyko Pasaulinės Pabaltiečių j|
žadėjo, nuoširdžiai remti š.m. Santalkos (Baltic World Con-i
liepos L d.jKJeyelandę įvyksian- ; ference) posėdis, pirniininkau-’
čia 7^ąja Laisvojo Pąsąutįb Lię-’ jant estui L. Savi. Latvius ai
tuvių Tautinių šokių šventę. i I stovąvo Pasaulio Laisvųjų Lal-1
3. Buvo aptartas veiksnių — vių Federacijos pirm. dr. O. <
VLIKo, JAV Lietuvių Bendruo Pavlovskis, VLEKą atstovavo į
menės, Kanados Lietuvių Bend inž. L. Grinius, (fr. K. Jurgėla/
ruomenės, . ALTo ir Pasaulio dr. J. J. Stukas ir inž. A. VakLietiri’ių Bendruomenės —koh- t sėlis.,
fęreneijos reikalingumas.
1 Posėdyje buvo peržvelgtas
•Pasikalbėjimas vyko nuošir
I Santalkos paruoštas spaudai
džioje -atmosferoje.
»" [ pranešimas apie Sovietų S-gos
.?i F.
*
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1 karinius pasiruošimus Paballyš.m. k,ovo 21 d. St; Peters-1.
v.
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■. re, rvsium su besitęsiančia
burge.-Fla., įvyko Tautos Fon- r. . *.
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• Stockrolme konferencija apie,
aos^įunoj^ dalyvei
pasitikėjimą ugdan-

Tautos Fondo -rėmėjai.
. ■ ■ y

«.
. • .v
■ . ■ Arv.j buvo plačiai isgarsmtas Die
le ir ,kituose laikWelt”;
Tau fęš roXdo ,‘garb^
'prel. rašei
at buvfiBsvarsa
ąs- ir tylas§g&
eišin^
afejarcs
įteik^jS^ĄJs^E
bvyįię prie
tiečii^stėbclO^
atitiiikainiųs*
progav-Tatr’tos Fpndid:i^tA;djįta- JungtinitfLT^^^ją^ąnįz-acijos;
piido^^’stfeu^olą”dr: ^ijPavlbšvkio 'pranešimas
-* * ' 4 aP'Le Pankuosimus 1985' hi. Kometų
VĮJ&fS: Rfe- Helsinkio . Akto ^tkakt|; taip
Griniaus priminimas
žiui jfpnui Pauliui 11-jar& Bąįih- apie reikalą paąirubšfi 1D85 m.
džio,2;<i. popiežiaus pasiuhtjnys^ Otavoje vyk^ianti.ėrns/ Helsinkio
WashSnjjfpne,; ątkivyaktįjaši Pio' Akto (peržiūros posėdžiams.
LaghŠt atsiuntė dr. Bobeliui po- Nauju Santalkos pirmininku papieŽiaūis.-.vatįų padėkos laišką'gal statutą tapo latvis, dr. O.
su plūpški spaudos iškarpų. Sa- Pavlovskis.
x
j
vo laiške arkivysk. Ląghi pami-l
'
* * *
’
ni ir 'VŽJ^o^reipimąsi^ popie- j š.m. vasario 19 d. Bąltimožių, įprašant-ir toliau kalbėti lie- rėje. Md., Vasario 16-tbs Dienos
tuvių ’-vardu tarptautiniuose' pa- minėjime .pagrindinę kalbą pa
sikalbėjimuose ir derybose, sakė ’VLIKo valdybos i narys
Anot arkivyskupo, siunčiamoji inž. Liūtas Grinius.
dokumentacija reiškianti teigiaDr. K. Jurgėla, VLIKo valdy
mą popiežiaus atsakymą į VLI- bos vicepirmininkas, buvo pa
grindinis (kalbėtojas š.m. kovo
Ko prašymą.
'
mėn. 4 d. suruoštame šv. Kazi
Šjnv4cavo 18 d. Los Angeles miero minėjime Washingtone.
(Elta)
mieste-įvyko Tautos Fondo rG
mojams^pagerbti pobūvis. Jam
Šiandien sekiet. Schultz
pirmininkavo T.F. Los Angeles
Atstovybės pirmininkė dr. Biru- informuos prezidentą apie vais
tė Raulinartienė, talkinant vice- tybės reikalus Washingtone.
■
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Trečiadienis,

— VLIKo metai

Dominikonai pakele
muitą javams

SANTO DOMINGO. Domini,
konų rep. — Praeitą savaitę domii ikonų vyriausybė pakėlė
muitą įvežamiems javams ir
maistui kepti vartojamam atve
jui. Pakėlus muitą, kad ir nealiejui, pakilo
g.iuc. nuliams
c’- kauta keiiais centais.
Neturtingesnieji miesto gy; veuiojai pradėjo protestuoti.
Turtingesnieji duonas visai ne'• l"n. o neturtingieji duonos
daugiau suvalgo, todėl jie pumie" '
u protestavo.
,

PASIRAŠYS SUTARTI SU KINIJA
ATOMINĖMS RAKETOMS GAMINTI
Kinija prižadės neišduoti kitiems pasdapčių
atominėms raketoms gaminti
Guam. P.icifikas. Šiandien ryte prezkrentąs Reaganas su po
nia atskrido į Guamos salą, kur
planuoja praleisti dvi dienas/
Prezidentas praleido dvi dienas j
Havajų silose, pasimaudė Pac ■
fiko vandenvse ir pailsto po*
darbo Washingtone. Į
inten

sutarties nėra jokių abejonių,
Viri paragr fai aptarti, vertimai
nadarvti ir sutartis bus pasira-

Trečioi i paruošta sutartis
le;s Amerikoj astronautams pa
imti į erdvėlaivį Kinijos astronautą Šitas klausimas buvo ap
tartos Washingtone ir sutarties
Ketvirtadienio ryte prezi-!
piojektas buvo smulkmeniškai
denio lėktuvas nurileis Pekino ‘
Bet protestas greitai išsivystė . aerodrome. Jis trumpai susina- j Kinijos vyriausybė ruošiasi
netvarką. Jie susirinko prie j žins su atsakingais Kinijos pa. i’ suruošti didelį banketą. į kurį
vyriausybės rūmų nepasitenki- j reigūnais, kad galėtų baigti susi-, bus pakviesti Amerikos ir Kini
nimui pareikšti. Jie nenorėjoj tarti dėl sutarties atominėms jos pareigūnai. Jie nori išgirsti
b-angiau mokėt' už duoną. Po-; raketoms gaminti, Pasitarimai prezidento Reagano balsą Ki
buvo vedami kelis mėnesius. • nijos sostinėje. Kalba bus trans
surinkusieji padegė poros auto- j principiniai dalykai
liuojama visomis Kinijos telemobilių padangas. Policija ,pa- sutarti, ber dar lieka kel< klau.^ vizi’os stotimis. Prezidentas tu
: leilifle kelis šūvius. Pataikė vie- * simai. kurie teks pirmuose po-: ri pasiruošti.
nai moteriškei ir ją nušovė. M> sodžiuose susitarti.
jt lei's mirti-s sukėlė dar didesniu Kinija turės psižadėti neišduo- <
Surado virusąC
ti kitoms valstybėms paslapčių
j protestų.
aids ligai
atominėms raketoms gaminti.!
Kmija nenori tokio pažade duo-! WASHINGTON, D. C. — Svei.
VokietiĮOį demonstraciįo
ti, nes Kinija yra suvereninė katos departamento laboratori
atvėso
valstybė, tai ji turėtų teisę pati j jos du amerikiečiai gydytojai
BONA. Vokietija. — Paskuti šį klausimą spręsti.
pirmadienį išaiškino virusus,
Paskutinių pasitarimų metu < kurie, kr.aujuje sukelia aids ligą.
nes penkias dienas Vakarų Vo
Prezidentas Reaganas ir ponia praleis penkias dienas
kietijoje buvo ruošiamos demon TtTnijos atstovaT~|>Ssrtkė. kad Ki-i Keista s supuolimas - praei t ą
Pekine ir pasirašys tris su tartis.
ytraciic-s prieš Amerikos atvež-1 nija jau turi atominę bombą. •l1 . penktadienį du prancūzų pato
tas atomines raketas. Organika-Užjno skaldyti atomą, todėl ji g^-: logai surado aids ligos keliančius
toriai apskaičiavo, kad demons-j K daryti šu savo žiniomis. kas: virusus, o šį pirmadienį du ame-,
tracijose per penkias dienas* dę- ’•jai p^ttnįka? Pasižadėjimas ne-: rikiečiai surado tuos pačius
; monstravo apie 600.000 vokiečių,. išduoti Atominiu gaminiu pa-; krau.juje beslankiojančius viruĮŽENGĖ Į AFGANISTANĄ
JiJ s-us.
į o policija tvirtina, kad demons- slapčių neturėtų jos r
■ “ ’
Afganiečiai vakar išsprogdino Mattaeh tiltą,
I tracijose dalyvavo apie 20C.O(;0.j kaip suvereninė valsųv be to-1
Prancūzai paskelbė, kad už
Pirmom dienom mažai kas: kio pažado nenori duoti,
einanti Ghorbando upe
truks bent kokie du ar 3 metai,
Tuo tarpu Reagano
kreipė dėmesio į demnmtracikol ie sums nuodų aids viru
WASHINGTON, D. C. — Ame Daugiausia kare jėgų rusai su. ias. bet paskutinėm dienom vo tracijos atstovai kinicc
rikos informacijos šaltiniai pra- traukė prie Kabulo, Tai yra kiečiai pradėro demonstrantų rdrfe, kad veikiantis įstatymas sams naikinti, bet reakcijai
rėsi surasti vaist;is 6 mėnesių
nešė,> kad Sovietu karo vadovy* I pats didžiausias aerodromas, kur klaupti, kiek atominių raketų yra Įpareigoja prezidentą gauti tokį
bė sutraukė gausias karo jėgas j rusai naudojo karo medžiagoms Rytų Vokietijoj, Čekoslovakijoj. į pažadą. Jeigu tokio paž-um ne laikotarpyje. Gali kartais nepa
ir kareiviams išvežti. Tai sau Be to, klausė, kodėl niekas ne-. gautų, tai prezidentas negalįs vykti taip greit surasti vaistų
į Afganistano pasienį.
Pirmadienio ryte Sovietų ka giausia susisiekimo priemonė. protestuoja prieš raketas Rytų tų paslapčių pasakyti arba raštu aids ligai gydyti, bet amerikie
čiai turi geresnes laboratories
ro iėges organizuotai pradėjo* Pradžioje karius ir maistą ve- Vokietijoj. Pasirodo, kad ten duoti.
ir jie greičiau suras aids viru
žengti į Pietus, Kabulo krypti-1 žiojo sunkvežimiais, Tbet pasku vra žvmiai daugiau raketų, bet
Be to. kongresas pasmerktų, sams nuodus. Reikia saugotis,
mi. Matyt, kad afganistaniečiai tiniu metu buvo pavojinga. Af- niekas neprotestavo. Ten rake
prezidentą
už kongreso nutari-! kad nuodai virusams naikinti ne
turi gerą susisiekimą. Nespėgo gamečiai juos apšaiidydavo, da tas atvežė anksčiau negu ame
rusu karo jėgos nusileisti, spro lį nušaudavo, o kitus sužeisda- rikiečiai ir niekas nieko nesakė. mų laužymą. Prez’dentas tikisi: pakenktų žmonėms, kurie tuos
rasti išeitį šiems klausimams iš-’ virusus turi.
go didysis Mattoch upės tiltas, vo.
Vokiečiai pradėjo varyti or.
spręsti ir sutartis siamh dieno- '•
kuriuo rusai turėjo keliauti ki
Antradienį rusu kareivių va garJzatorlius i Rvtu Vokietiją mis bus pasirašyta.
— Praeitą penktadienį teis
ton upės pusėn. Sovietų karo
žiavimas į Afganistaną sulėtėjo. protestuoti. Dabar buvęs kanc
Pekine prezidentas Reaganas' man neatvyko kaltintojas advo
jėgos sustojo. Jiems teks grįžti
Jie tikėjosi pasinaudoti Mattha- leris Helmut Schmidt organi- pasirašys dar dvi sutartu. Vie į katas Kuprys, todėl teisėjas JAV
atgal, nes per Ghorbando upę
cho tiltu, bet jis galėjo upės dug zuos demonstracijas už raketas. na leis Kini ai naudoti .domine į Lietuvių Bendruomenės bylą
nieka< jų neperieis.
ne. Neatrodo, kad rusai bandytų
energiją taikos ir ūkiu re-ka-l atidėjo gegužes 22trai dienai.
— Antradienį aukso uncija
Sustojusius karius afganiečiai jį atstatyti.
kainavo $381.
pradėję apšaudyti.. Afganiečiai
— Filipinų salose Velykinių
energiją ūkio reik J ms. Susi
Sovietu aviacija naikina
retai šūvius apleidžia, bet kiek
tarimas parodys k'njcčianis. mišių metu buvo nušautas Anajcianiečius
vieną kartą pataiko. Kai rusai
tykių su Kinija, todėl šio klau kaip pigiausiu bū lu lą energiją c^dairan miesto meras Jociau
bando lipti pašlaitėmis, iš kalnų
Trečiadienio ryte sovietų avi simo nesvarstė.
' .
pasigaminti ir naudot/ Dėl s’cs Any.
paleidžia akmenis.
acija apšaudė upių pakraščiuose
7
Sovietų karo jėgos, nusileidu- stovinčius Afganistano kaimie
t
dos nuo Afganistano kelių, pra čius. Dviejose vietose išsprogdi
džioje viską krovė į sunkveži- no kaimelius, buvusius prie kelio
nius. bet tas reikalas jau seniai į Kabulą.
pasibaigė, Rusai vargo ištisą
Sužeistiems gyventojams nie
metą, kol galutinai susisiekimą kas neteikia jok;os pagalbom.
lėktuvais Su savo centrais suVietos gvventojai privalo padėti
’varkė.
nukentėjusioms.
Kaimeliuose
■•SĖ-iJįĖ
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4iliocox Džilą
Valdžia nenori, kart

r’ gydytoju nėra.
Prie Affganistano rusai atvil
ko 80 helikopterių, bet tuo tar
pu ju nenaudoja. Atvilko prie
sienoc 200 tankų, bet ir jų ne
naudojo.
Paaiškėjo, kad Pekino ir K reni
liaus atstovu pasikalbėjimo me
KALENDOKeLIS
tu, kiniečiai pareikalavo atšauk
Balandžio 25: Morkus ev., ti savo karo iegas iš Afganista
Žada, Arėjas. Rutvtlis, Lėktė, no. Šis kiniečių reikalavimas ru
sams nepatiko. Tuojau po šio
Kuoja.
pareiškimo, pasitarimai Maskvo
Saulė teka 4:56, leidžiasi 6:42 je buvo nutraukti. Rusai paste- (
bėjo, kad Afganistanas ieško san
Saulėtas, šiltas.
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daliniai.

VIENYBĖS SĄVOKA
menėje, kurie nepatamauja vie
nybei.
Vieybės sąvoka reikalauja,
kad visi, be jokios išimties, ne- i
žiūrint asmens padėties, darbo, I
tarnybos, verslo, paklustų sa-j
ve širdies balsui ir okupuotos;
Lietuvos lietuvių-šauksmui. Bū-j
tų gera, ka-d visų lietuvių orga
Vienybės ieškant neužtenka
.
i nizacijų vi dui, 1 aikreščių redak
gražių straipsnių pavadinimų,
toriai ir radijo valandėlių pra
patrauklių išreiškimų ir šūkių,
nešėjai, vienybės vardu, suras- .
c straipsny apie vienybe tik pa
tu harmonija.
minėti. Vienybės sąvoka reikia
Vienybės reikalas dabar yra
suprasti ir pačiam vienybės na-'
vienas svarbiausių mūsų visų,
re J. Neužtenka, kad nesi vie
c ypatingai organizacijų vadų
nybės šalininkas, o rašai, kad susirūpinimas. Kad ir kažkaip
kitas jos geistų. Kariška ko bedailintume, bet vis tik visi jau!
w - ------------ ------------ ,-----------, j
manda, tušti garsūs šūkiai, ne čiame netvarką ir pasireiškuspaliaujami vieni kitiems bepras. ;
nesklandumą. Reikėtų rimtai t
M. K. Čiurlionio dekoraciios eskhzas to suganytai operai
miški priekaištai, netikrumas ir pagalvoti, kaip visas kliūtis nu-Į
visokie spaudos “deimančiukai“.
...
.
.
,
1
.
, .
. _ . ‘ galėti, nesusipratimus pasaliuneartina prie vienybes ir jokiu ti° ir
. susidariusią __
ui___ I iš,-1 A. TAMULYNAS
i
problemą
būdų nejungia. Tokie ir pana spręsti.
!
;
šūs reiškiniai, vienybės vardu,
MEILĖ IR JOS RŪŠYS !
Kalbant apie vienybę, reikia
turėtų užsibaigti.
gerai įsisąmoninti, kas yra vie
Meilė tai žodis, kurį nuolat .kirtingai pergyvena meilę. KiPrisimenu š. m. Vasario 16 die nybė. Vienybė toli gražu ne-Į
karloja pcelai, rašytojai, moks- tas žmogus lygiai taip nepergynos, Marijos mokyklos salėje, reiškia visų sudrausminimo, vie-j
lininkai, menininkai, pamoksti- vens kilo me lės. žmogui nereiminėjimą. Prikimštoje, Tėvynę nybė nereiškia, kad visi tūtų vie i
r visi kiti. Meilė yra vi- kia eiti j mokyklą, kad išmoktų
mylinčių lietuvių, salėje, tik iš naip nusiteikę, nesiskaitydami J
_____ ...
Ji vra gimta žmogui, usuotina — nepriklauso kokiam meilės.
kai kuriu apylinkių nesiteikė pa net su savo įsitikinimais ir pa-]
vienam luūmub ar vienai tau-Į toji meili atėjus Įtam tikram
sirodyti. Kun. Prunskis savo gra žiūromis.
tik gvvena_ žmonės, ten i laikui
bunda žmoguje. Nors
Vienybė reikalauja daug ms- tai. Ku.: _
žrnje kalboje, paminėjęs Euro
a žmoguje, bei meilę
ir meile vienokia ar kitokia for-' meilė
poje patirtas Lietuvos laisvei kūmo ir pasiryžimo. Norint pama tarp jų bujoja. Ne tik tarp | alinančios pri ež as tys vra už
palankias nuotaikas, pasakė: siekti vienybę, reikia labai daug
žmonių yra. meilė, bet ji yra ir * mūsų.
“Nežiūrėk, ką kitas padarė del nuveikti, daug sunkių ir painių
tarp gyvių, ir-net tarp ž-moi
Jau mažas vaikas, molinos
Lietuvos laisvės, bet pagalvok, kliūčių nugalėti, kurias suda
globojamas, skiria ją i
ką Tu savo darbais esi gero pa ro skirtingos asmenų auklėji
ar taupos, taip yra skirtinga ir nori būti su ja, ir taiip jame jau
daręs jos laisvės rytui, kad at mo. skirtingos Įsitikinimo ir nu
ėjus atsiskaitymo valandai turė sistatymo, skirtingos gyvenimo jų meilė. Kiekvienas žmrgas prasideda meilė motinai. Vėliau
pripranta ir prie kitų šeimos
tum parodyti savo darbų vaisių”. aplinkos asmens susiformavimo,
narių. Pradėjęs kalbėti ugdo sa
Man prabėgo mintis apie Pran o gal dar skirtingesnės karo po
veikio ir stovyklos gyvenimo iš jų vadai, bet ir radijo valandėlių vo meilę tiems, kurie parodo
cūziją.
vados. Reikia daug pasiaukoji pranešėjoj, laikraščių redakto- jam daugiau meilės, o vėliau sa
Po Antrojo Pasaulinio karo mo ir kantrybės, norint išlyginti rii ir visi trokštantieji Lietųvos vo meile perkelia ir kitiems.
Iki mokyklinio amžiaus tarp
prancūzus androms irkaro viešu- visus nelygumus, o sunkiausia laisvės ir vienybės, Vienybės
problema su prieštaravimais tarp sąvoką neturėtu būti svetima berniukų ir mergaičių nėra skir
vienuolynų rūmams ir bažnyčių tumo — jie žaidžia, bėgioja karvalanda. Prancūzai savo kola asmenų ir organizacijų.
auditorijomsL Vienas asmuo ar tu. Brendimo laikotarpyje praborantus, krašto išdavikus ir oku
Reikėtų
nepamiršti,
kad
vi.j
viena organizacija, nors ir la deda ieškoti naujų draugų, o
panto liaupsintojus, vedė prie
suomenė
nėra
kariuomenė
ir
jai
j
biausiai norėtų ir trokštų vieny :ešikant naujų draugų, ir jų meigiljotinos ir kapojo jiems gal
vas, nors anksčiau jie buvo nu toji drausmė svetima. Kariuo bės. bet tikslo nepasieks.
iv-s jausmas stiprėja. Dažnai to
menė
turi
vieną,
pagrindinį
tiks

Nereikšminga
vienybės
var

sipelnę ir garbingi prancūzų tau
kia meilė nukreipiama į patin
lą
ir
uždaviniams
vvkdvti
rei

du
kalbėti,
kada
reikia
kokios
tos didvyriai ir pasižymėję ar
kamą asmenį, šiam ar šiai net
kalinga
drausmė.
Visuomene
supaslaugos
ar
pinigų.
Tokia
sklei

mijos generolai.
nežinant. Slapta jį ar Ją ideali-*
daro įvairių grupių ir pažiūrų džiama vienybė, kad ir gražiau zuoja, garbina. Taip pasireiškia
Nenuoširdumas irgi neveda asmenys. Kiekvienas individas siais žodžiais — bus be pasek
vadinamoji pirmoji meilė, nors
prie vienybės, jeigu, oponentui, ir kiekviena šeima turi savo rū mių. Lietuvos meilė ir vienybės
dažnai ji yra vienašališka. Žino
vienybės vardu parodai tik iš pesčių ir tikslų, todėl jos orga idėja turėtų būti skelbiama vi
ma, pasirenka-asmenį dėl jo gro
viršinį gerumą. Vienybės nebus nizavimas remiasi kitais pagrin sur ir visomis progomis. Tą
žio, visai nekreipdami dėmesio
ir tada, kada organizacijų va- dais.
? mums įpareigoja atsakingumo
į kitas gerąsias žmogaus ypaty
dai egoistiniais tikslais nesuras
Vienybė reikalauja, kad visi jausmas.
-j
bes. Tokia meilė dažniausiai
pusiausvyros. Dabartiniu, rimt-’ tos vienybės norėtų; ne vienas
baigiasi nusivylimu —•_ išnyksta
tu lietuvių momentu sukeltos ir asmuo ar viena organizacija. Prie > Momentas,'Jkuriuo dabar gy
idealizmas. Iš pirmosios meilės
keliamos neapykantos dėl kaž vienybės puoselėjimo turėtų pri vename. yra rimtas ir iš mūsų
skykokių neaiškių tikslų, vienybės sidėti visi tie, kurie* bent kiek reikalauja. Įsusidrausminti. /Ne vedybų būna daugiausia
idėjos linkmei yra nepageidau parodė jai nepalankumo. Vie erzeliu sukursime vienybę, bet' rybų.
Seniau pirmojoj meilėj sekjamos. Yra ir dar daug
nybės, vardu pavyzdį turėtų pa nuoširdumu ir pasišventimu. Vi
O čia ne.
rodoišvardintų pasireiškimų visuo- j rodyti ne tik lietuvių organizaci. si turėtų spręsti susidariusią ne- sualinis jausmas nebuvo
mas; kaip sakoma, mylėjo dvasklandumo padėtį.
J. Girdžiūnas sine meile. Pasirinktą asmenį

Vienybėm vardu yra rašoma,
ir rašinėjama visoje lietuvių pe
riodinėje spaudoje. Vienur vie
nybės klausimas paliečiamas pla
č*ąu, o kitur tik straipsnio pa va.
amimo užtenka, o pats straips
nis nusakomas vienybei nepa
lankia prasme.

> LITEK ATCRA, lietuvių literatūros, meno ir mokaim. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet ne^enatą. Vine
Krėvė*, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos
J. Raukčio, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* Ir "V
Meilaus straipsniai bei įtudijos, iliustruotos nuotraukom Ta į
M. K. Čiurlionio. M. šHeiJdo, V. Kašubo*, A. Rūkitelė* ir A. Vari'
kūrybos poveikiai*. 365 pusk knyga kainuoja tik £5.

GIFT PARCELS TO LITHUANIA

iš karvutės gūn nes neduoda
p-eno, tai jau kita dainelė: “Kas
čia velnias do galvijas*
kati ner 1*
j
duoda pieno, pasakysiu pieme
nims, kad neduotų šieno”. Taig, žmogaus meilė krypsta ten*
Xur yra jam šiokios tokius
naudos.
bet tu meilės ru

abejingas priešams, nors įsaky
mas reikalauja mylėti Dievą ir
artima, mylėti visus net ir savo
priešus, nes kitaip nebus Žilioguje Dievo meilės.
Paskata meilei

Grožis y^pač jaunystėje, pasirenkant mylimą asmenį, yra
reikšmingas. Jis dažnai nustel
žmogus: mylėk Dievą, mylėk biu kitas žmogaus dvasines ver
;mus, myk k į tybes. šalia grožio turi būti ir
tėvus, myk'
savo priešus,
k gamtą. my- i kitos vertybės. ka*p simpatingu
melsvąjį dan- Į mas, paprastumas, nuoširdu
mas, vyriškumas, moterišku
gų, mylėk vi
mogus gali mas ir kitos ypatybės. Žmogus
1.1, ir t. i. Ir i
? Nieko ki- ieško tai, ko jam trūksta savęs
tiek tos me li
kaip ssvo papLdymui. Dažniausiai suartė
to žmogui ne
romo mei ja meilėje to pat išsilavinimo,
lės objeptų skaičiaus ir uždai artimesnių siekimų* tos pačios
nuoti: “O kad myliu lai myliu, religijos ir tautybės, nes skir
myl u visus kartu". Taškas, ir tinga tautybė, ar religija daž
Jūratė
nieko daugiau. Gero
ms po nai virsta nesantaikos priežas
timi jų tolimesniame gyvenime.
truputį.
vertino, idealizavo, visos min-. Meilė nėra lygi me
Stalgus susižavėjimas-išsimyKą mes
tys, svajonės nukreiptos į jį ar j mateme, kas mums
artima, lėjinias greitai ateina, nepaste
tai lengva mvlėti. Nuo levų bėtai. praeina. Staigaus susižavė
meilės junginys.
meilės nesunku pereiti
į
j tautos jimo pagautas gali vestų moterį
šiais moderniais, erdvių už meilę. Savo tautą mylime k
ią mvliine kaip ‘ ir dėl to, kad ji juokdamosi už
kariavimo laikais ir meilė kei tos.pačios kilmės, papročių, kal simerkia, ar naktį sapnuodama
čiasi — idealizmas meilėje pa bos ir
kalba.
vienodo istorinio likimo
Romatiškoj meilėj yra daug
keičiamas skubotu meilės tau
tauta, Lietuva yra lengviau
rės išgėrimu.
nesub r en d i m o, s t ok a :pas i ruoši
mums mylėti negu kitas tautas,
Bet, deja, nors žodis meilė nes ji yra mūsų, o mes jos vai mo realiai meilei. Sukuria šeimą
yra labai dažnai kartojamas- bet į kai.
Adl. Ja
«Jd 1mylime dėl tautos nueito su didele meile, o po vedybų ta
ką jis reiškia, kas yra toji visų Į istorinj0> kelio, tai yra mūsų meilė greit pranyksta.
(Bus daugiau)
linksniuojamoji meilė, niekas •
prosenių istorinis palikimas.
sau galvos nekvaršina ir nebanKiekvienas esame atsakinvas už
do nusakyti jos sampratos. Pa
savo tautos likimą. Liki-minė
Poilsio diena donorams
prastai žodį .meilė daugelis su Lietuvos kova už Lietuvos lais.
.
Donorams po to, kai jie davė
pranta kaip vyro meilė moteriai ji ve jungia
mus visus.
kraujo, jeigu jie pageidauja, su
ir moters meilė vyrui. Bet gyve
Sunku yra mylėti savo prie
teikiama poilsio diena. Tos die
nime yra kitaip. Tų meilės rū
šus, nes meilė priešams natūra
nos gali būti prijungiamos prie
šių yra daug: tėvų meilė vai
liai neplaukia iš mūsų vidaus.
kams, vaikų meilė tėvams, mei-Į O kas svarbiausia, kad žmogus atostogų.
lė broliams, seserims, meilė
yra bejėgis priversti save mygimtajam kraštui, meilė savajai
11 lėti nekenčiamus žmones. Žmo
— Payjab provincijoj siekai
kalbai, artimo meilė, Dievo mei
gus ir po didelių pastangų lieka nužudj 6 indus.
lė, žmogaus meilė Dievui, ir kt.
Dar atsiminkim, kad žmonės
myli ne tik žmones, bet ir daik
tus bei gyvius. Juk iš meilės su- ‘
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
nims išdygsta šunkapiuose gra
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fraternally ė
žūs paminklai su bylojančiais
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
apie neužmirštamą meilę įra
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos
šais. O kur dar meilė katėms^
darbus dirba.
paukščiams, žirgams (tik ne dar
SLA’ — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių
biniams arkliams), medžiams
apdraudų savo nariams.
ir ikt.
£LA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno,
Tik kažkodėl mano tautie
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali
čiai niekur neparodė meilės
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.
kiaulei ir joks poetas nesukūrė
SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment
jos garbei jokio gražesnio eilė
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam
raščio ar dainelės. O juk prie
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai
stalo visi noriai tą “kiaulytę” į
SLA—vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.
save kemša. Bet šita vargšelė
nors tidk gali pasitenkinti, kad
SLA — kuopu yra visose lietuvių kolonijose.
Kreipkitės i savo apylinkės kuopų veikėjus,
žmogus nemėgiamą jam asme
jie Jums mielai pagelbės į SLA įsirašyti.
nį, ar supykęs ant jo, pavadina
Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:
jį jos vardu, nors tas ir kriuk
sėti nemoka*
Ž'
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
O žmogaus -meilė karvutei
307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001
pagal lygybės principą: “Aš karTel. (212) 563-2210
vutei žalio šieno, man karvutė
balto pieno”. Bet jei kas nors

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.

'• DAINŲ J VeNTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir Iki
finlą Jokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dairu
švente* bei Jų Istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuoja®
tiems, gėrintis autorė* puikiu stiliumi ir surinktais duomenim^
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 32.

MARIJA NOREIKIENfi

'• ViENlėO ŽMOGAUS g Y v eNTMAS, Antano Rūke aprslj
tas luošo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausa
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities Mt<
ra tūrinė studija, tusk irstyta skirsneliais. T* 206 puslapių frrtyy

luinmiiiiįiiiriiitiiiiiiii
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

> LIETU V1ŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamaiaart,
[Ąomia.1 parašyt* studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalni* I
Labguvos apskričių duomenimis Aprašymai įdomūs kiekvienas
Beturint Leidinys flluatruota* nuotraukomis, pabaigoje duodam*
Titavardžitj p*v*d1njma'%b jų rerttalaf | vokiečių kalbą. Labs
naudingoje 335 pusi tnysoje yra Flytprūstų iemAiapla. Kaina S*

• M LAUlflS L1M*. raiytojos Petronėlės Ortataltėa ats
mtnftnal Ir mintys apie asmenis tr vietas neprlk. Lietuvoje ir pb
maišiais boUevikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiu*
bet kainuoja tik P.

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime tr politikoje’; tik b
Tvrglo Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poa
Mją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju ui imogaus telM*
Knyga yra didelio formato, 265 pualapią, kainuoja 66.

JbOl W. 69th SL, Chicago, Ill. 60629 ♦ Tel 925-2737

ATEINA LIETUVA,
• f* i •

r., m.h

'i.l 11! r•!

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St, Chicago, Hl.
• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI

DUMYNAI

• FANNIE MAY SAL

• KOSMETIKOS REIKMENYS

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

m

Btim pttta

m

41 BVt

■

TeL 476-2206

parašė 700 poslapiu knygą, kurion sudėjo viską, kai bet kada tl
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui
Ir lietuviu kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium Ir. prof. BL
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė
lietuviu kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimui
tr patarė mums toliau studijuoti.

raitu

D. KUHLMAN, B.S., Registruotai ndstminku
mo* WavflMOMt 1T1

Inl UODAS MIKŠYS,
EO metų studijavęs, kaip

’

tąjubaų grupės, todėl naudin-i
giftu kū^Ui ęhakną gauti kartu
su kitais. B-vitaminų grupės vitanunaia- Todėl mielės yra ge
riausias šaltinis cholinui gauti,
nes nųelėse yra visi kiti B-grupės

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

lurf būti atsakantis. Genis ,wsas reikalingas kūno vyatymul>1, visuomeniniam brendimui ir
mokymuisi. Dėmesys ir aler
gija yra svarbūs moksle, o tie
dalykai esti labai įtakojami

vitaminai. Todėl nepirkite pa- maisto.
Pensininkams gera mityba
' vieniai vieno vitamino cholino
JONAB ADOMAVIČIUS, M, D.
; tablečių ir pavieniai to vitarni- ‘ yrą yjffč svarbi, žmogui sens
no nevartokite. Bendrai, reikia tant mažėja maisto kiekio rei
žinoti, kad B-grupės vitaminai kalas, bet vitaminų ir mineralų
visi vartotini krūvoje, o ne pa- pareikalavimas palieka toks pat.
į vieniai, atskirai. Mielėse yra visi Todėl labai svarbu pensinin
IŠMINTINGAS VITAMINŲ
! atrasti ir dar nesurasti B-gru- kams valgyti vertingą maistą,
NAUDOJIMAS
1 pės vitaminai, todėl jos pigiau I u ne kokius niekus, kurie gali
oūti gausūs kalorijomis, bet
sios ir geriausios naudoti.
švieskimės vitaminų naudojimo reikalu,
stokoti vitaminų ir mineralų,
Koks yra cholino
sveikiau ir pigiau galėsime tęsti savo
p ei pensininkas negauna pakan
nuodingumas?
gyvavimą.
kamai visų maisto medžiagų, jo
Kai kūnas gauna pergausiaė energija menksta ir jo kūnas
(Mediciniškas raginimas)
cholino, jis ima stokoti vitami- pradeda neatlikti savų pareigų.
kituose organuose, jų įnėsoje, o į
1 no B-d (pyridoxine). Jo stoko Be gero maisto pensininkas esti
ta-ip pat ir mielėse, lecijjfię, kvie
jant, ima lūpų kertėse gautis silpnas, nusimaitinęs ir nesvei
čių daiguose, kiaušinio trynyje,
į išopėjimai,
jie labai vargina kas. Tie seneliai, kurie nesimaisojos pupelėse ir žuvyje. Dabai
i žmogų ir pagyja tik apturint pa- cina kelveriopu maistu (balty
visiem^ bus aiškų- k(K^l mes
mai, miltiniai-ikrakmoliniai, rie
kankamai vitamino B-6.
visi Turime naudoti t^ sveika
Išvada. Cholinas tolina arte balai, vitaminai-mineralai-vantai nežalingus vitamino cholino Į
rijų sukietėjimą ir saugo širdį luo), prisieina jiems naudoti
šaltinius. Nors ir gausiai i o vra
nuo atakų, atitolindamas sklero priedinius vitaminų - mineralų
i
kepenyse ir kituose organuose \
.. .■■■
‘ •' j
i zę. Naudokime mieles, nepai-'1 kiekius.
(plaučiai, širdis, inkstai...), mes
Visi dabar žino gero maisto
sant, kad jos sukelia viduriuose
tų organų nenaudokime dėl jų •
kiek įgązų. Neapleiskime kelio svarbą,'bM vaikai ir seneliai ne
turimo c h o 1 e steroljo, kuris į
, dėl takelio, išmintingais būda nori maitintis reikiamai. 'Negali
(Dabar šioj vietoj O’Hara Ąeroportas)
Karvės sode
. mums artina širdies ataką. Taip!
I KIS
Ąl.
mi visada daugiau laimėsime. reikalauti, kad jie ^pasikeistų
pat mes nenaudokime trynių.'*
• Nors kepenyse ir tryniuose to per naklj. Pamažu, riedtfęidžiįnt
[nors lo vi lamino ten gana gan)
Dr. Jonses Adopiavičius
vitamino gausiai yra, lokių da- ir nuolat reikalaujant 'paklusti
■’
*’t
*-»ė-’"’
Į su. Tryniuose labai daug yra ‘ dos iš. niivhų). Vaistinėse yra mesti laukan, bibnai reikia daug Susekta, kąd| cholino- truku
._| lykų venkime, nes jie didina išmintingam maitiniuiuisi, jie
Ci lOLIĮJiAS' (.cjioline) yra vie- ' cholesterolio, kurio perviršis nė labįetės mielių, po pu^ę gramo kiaušinio tryniu valgyti. Tiesainjas■ gyęitma sklerozę, didina ar-j 'J
} sklei’ozę dėl gausaus cholestero- tampa reikiamais šeimos na
nas-iš R;gyuĮpts. yįtaininas. Jis! vienam iš mūsų nėra naudingas. kiekvieną. Jei norime suvalgyti trynio reikalu yra tokia: tiėsa,|teujų vidinės sienelės priškreti-'
I lio kiekio tokiame maiste. Pats riais. Nors sunku keisti įpro
Įeina •_ si’ąrbja- sudėtine dalimi ■
devynis (SIJ gramus, tai grisieis kad trynyje yrj daug vitarni- iną. Dar kraujospūdis . pakyla' laikas mums keisti nesveikus čius, bet pamažu veikiant, gali
Mes būkime gana išmintingi.]
, jis svarbus regėjimo aši- ! trūkstant to vitamino* gąli ir.
LEt 'JlTNC>. C iiojinaS. y visose ■
suajadoti per dieną aštuoniolika no A.
valgio įpročius sveikesniais. Iš ma blogus įpročius valgyje pa
valgymui pasirinkdami tik to- Į
(18) tablečių. Vaistinėse dar rumui. Bei vitaminą Ą.mes ga skrandyje žaizdps pradėti: krau mintingieji pirmiausiai taip pa keisti geresniais.
gyvose kūno celėse š tirpdina
kius cholino šaltinius, kurie t
riebalus: Svarbiausias cholino
yra inielės k r ūpų pavidale, jų lime gauti tris morkas per die juoti, o taip pat u- ausyse užimąs • sielgs. .
nėra sveikatai kitais atžvi lgiais ;
du valomus šaukštus per parą ną su valgydami Jų mums už -atsirasti. Gali imti galva svaigti ( Pasiskaityti. D. J. Arneson: [ \ . PARDUODAAjĮAS' i
darbas kūne yra tvarkymas riežalingi. Iš naudingų vitamino ]
e’ci.'o sąnaudojiszmaudokime. Pigiausiai išeis teks. Morkas valgydąmi, mes ne (dizziness^, gad pukepteti ma-j Vitamins and Minerals.
balų ir cl
MARQUETIFPARKAS
cholino šaltiniu yrą- MIĘLeS, j
r
minas sudaru
valgyti šviežias .mieM, naudoja gausi nsime cho esterolio kiekio ..».ymas.
mo kūne,
ŽUVIS, SOJOS. PUPĘLBS ii
Del ausyse ū^amo,- štTi- kas
•Jau ilgokas -tarkas kaip Drau
mas pyragui ''kėq>li. Bet kokiui savo kraujuje ir tupnii geriau
lecitinų kepenyse kai prie cho- •
STENKIMĖS'GERU PATA
< KVIEČIU DAIGAI. Dar ir leci■ Į
sunaudokime:! išvengsime širdies negerumų. O reikia žinoti. Nors- dažnai esti
ge yra namo p a rdavlrn'O', skelbi
■Ino kepeny-e risi jungia* fosfo tin as y r
naudngss cholino šal-L ’į į. sriubą ar-ą bet kokią košę įsi-1 £yn» yra krante, perkrautas t, toks
pa

RI
mi
FFA
sinaudoti
mas, kuriame labai varzdSai pa
rinė rūgštis i riebalinės rūgštints. Bel jis vra brangus. Ge^
seka
vienox
tokia
negerovė
gali
;J dėdami ar su -pienu, mieles nu-į cholesteroliu. Tci nuodas kiekKOKS MAISTAS žMOGuf vaizduota kaip .' išlaikyti Mar
lysi
riaus ipąsięlgsi > nė, į(0-,eįinlino rydanu?Svarbu, kad jos patek-! vienam, kuris yra linkęs į sį^ę- atsirasti dėl daugybės kitų prie- į
quetie Parką lietuvių rankose.
NAUDINGIAUSIAS?
išį
*' mielių,
'
imsime i&;
Cholinas y
žasėių.
Todėl
reSda
būti
gydy-|
Cituoju lą namo pardavimo
tų į skrandį. <fada kūnas pasi-j rožę, ar kuris del sklerozės ja.u
tos sargas. 1
(brewers yeąsl). Jas kepimui
pal i
Klausimas.
Turiu
vargo
su
sa

turėjo kokią ^oaiplikaciją, sa tojo žinioje, turiąt ausyse ūžimą. į
skelbimą: LAIKYKIMĖS MAR
savins iš' jų choliną.
pūslės (ga įbladdcr) veikimą ši:, naudojamas. svięz.as mes nau-i
vo
senyvu
teveliu.
Jį
myliu
ir
kysim, šū'dies atiką, smegenyse ^.akysime, toks smegenyse aug-|
QUETTE PARKE — GERIAUvitaminas teigiamai įtakoja. š;s lokime kasdien po ■ gi baliuką ] Tik ir č’a būkime išmintingi: Į kraujo išsiiįęjiiną (stroką), ai lys gali sugelti minėtą ūžesį.
noriu jam padėti visokeriopai, . SLA VIETA LIETUVIAMS.
gramus
mieiįiį reikia
vitaminas užlaiko sveiką nervų (devynis g.
___ „ ____--------_ ? neklausykime, ką kuris ten po-1 kuris yra susUavkęs. kojų nepaAiškus gęrįs ateina, turint Į. bet jis atsisako valgyti vaisių,
Atrodo juokinga ir graudu,
kiekvienam sunaudoti per parą [ rma, girdi,
o__ , kiaušinio trynys yra ■ įiešimo.
skaidulų apvalkalą (įnyeliną)-.
pakankamai vitamino Cholino. ■ daržovių.. Sakosi negalįs gerti i kad tas lietuvis parduoda savo
jei norime .sveikatai gauti nau-j Lbai • maistingas,, jo negalima
CHOLINAS vra kepenvse
Kepęąų sveikumas ir tinkamas
tinkamas' daug vaisių sunkos, nes tada Į uįmą tokioj geroj vietoj, Mar
Visi žinom, kad. tiynys yra Kepenių
ūkanus. Bet ne. yiskas mums yra kūne riebalų bei cholesterolio1 jarn prisieina dažniau šlapintis. qūette Parke, o kiliems pataria
L ' \ vietoj
•"
’
sveika, kas skanu; Todėl būki- sunaudojimas didžia dalimi pri Taip ir kovoju su juo dėl valgio Į laikytis geriausioj
lietudiena
iš.-dienos.
Koks
yra
geviams
—
^Marquette
Parke.
Lame isiuinlinqi ir tik išniintin- klauso nuo pakankamo kiekio
nausias tokiam žmogui maistas, bai malonu, turint tokių gera
gai valgius pasirinkime. Tokie kūne esamo vitamino cholino.
Tik čia ’alkoholio mėgėjai ne bendrai paėmus, prašau kiek širdžių lietuvių, kurie kitiems
! bankukenai, tokie geltonos spalJ vos (dėl rlynių gausos) pyragai darykite juokų: svaigalais ga- * plačiau paaiškinti, Tamsia Dak duoda takius nuoširdžius pata
bei pyragaičiai, nors ir skaniau- Mindami kepenis, nesitikėkime,’ tare. Ačiū iš anksto.
rimus. Tuomet tikrai mes išlai
[ si būtų, nors ir gražiausiai at- kad cholinas apsaugos girluok- • Atsakymas. Su pagyvenusiais kysime Marquette Parką juodai
I rodytų, nors jais lietuviškos de lio kepenis nuo mirimo suge- prisieina labai atkakliai nenusi balta ir lietuviška.
’ • i leisti jų nusiteikimui nevalgyti.
likatesų krautuvės užverstos bū- : dimo.
Vladas Bražionis
Mėginta
naudoti
choliną,
Ivar•
4ų, ypač dabar per šventes, nė
Jie knibtelia lai vieno, tai kito- kant inkstų pakenkimą ir pa-1 ir jau jiems gana. Tada jie sėdi.
j vienas jų neliestame.
; keuą kraujospūdį, o taip pat ir Į vieną tašiką žiuri, ir laukia
. Neigdami t rynjų valgymą, ir
akių svarbią hgą - glaukomą, kada giltinė pasibels į duris.
gi išminties prisilaikykime: vis
si liga sukelia akies viduje pa
Su šiomis Velykomis pradėki- Į
kas. turi būti su saiku, vidutiniai
didintą spaudimą, kurio laiku me visi lietuviai daug tinkamiau
naudojama. Todėl, kam sklero
nesutvarkant žmogus apanka.
maitintis, negu kad maitinomės
zė dąr. nėra, baisi, tas vieną kitą
1 trynį gr.su.tryniu pyragaitį su Kiek reikia žmogui to cholino iki šiol. Per geresnę mitybą visi
siekime geresnės sveikatos. Ge
per parą sunaudoti?
valgęs.neis pragaran dėi tekios
ra mityba yra labai svanbi geros
mediciniškos nuomonės papil
Nėra tikrai nustatytas mini sveikatos užlaikymui. Mes iš da
dymo^ Tyrimai nurodo, kad du
malus to vitamino kiekis, reika lies esame, ką mes valgome.
tryniai per savaitę dar nepake
lingas žmogui per vienos paros
Vaikams gera mityba labai '
lia kicK ryškiau cholesterolio
iaikclaupį. Kai kurie tyrinėtojai svarbi, čia dabar jaunimas min
kiekio kraujuje.
tvirtina, kad mažiausiai" vienas ta niekais, už tai į kariuomenę
' Todėl tik tie. kuriems sklero
gramas (vienas 'tūkstantis mili- čia iš penkių t.k vpenas kitas
zė jau beldžiasi į duris, griežtai
SERVE WITH PRIDEK'
4ramų)‘ ar nei dar daugiau yra randamas tinkamas, Jaunas
privalo vengti trynių.
reikalingas žmogui vienos paros žmogus greitai auga ir daug
THE NATIONAL GUARD'
• laike to vitamino. Kadangi tas energijos sunaudoja. Maistas
Cholino trūkumas pasi
reiškia sekančiai
vAaminas yra viena dabs B-vi-
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Vaškai
Vaškų nedaug pasaulyje. Vaskonijoj yra apie mili
jonas. Pirinėjų provincijose yra apie 200,000, o po visą
pasauli išmėtytų yra kita pusė milijono. Viską sudėjus ir
dar kelis dešimtis tūkstančių pridėjus, iš viso pasaulyje
susidarys apie du milijonai.
? Vaškų praeitis labai sena. Ji gali būti senesnė, negu
lietuvių. Liudas Mikšys visą savo gyvenimą rinko me
džiagą apie lietuvįii« tautai,^ Įpasirėmdamas lietuvių kalba,
nuėjo i labai senos isterijos miglas. Jis priėjo išvadą, kad
lietuvių kalba yra senesnė negu sanskrito kalba. Sanskri
to specialistai užtruko ilgiau negu Mikšys, bet ir jie da
bar tvirtina, kad ji aiškiai senesnė, nes turi žymiai dau
giau nuosakų ir laikų. Sanskrito kalba neturi tiek daug
nuosakų.
Bet vaškų kalba, atrodo, dar senesnė. Istorija mus
moko, kad iberai -buvo seniausi Pirinėjų. pusiasalio gy
ventojai. Ispanai yra Įsitikinę, kad iberai atvyko iš Kau
kazo sričių. Tiksliai nenustatyta, bet ispanai, kaip ir lie
tuviai, prieš keturis ar net penkis tūkstančius metų pa
siekė Europą ir kėlėsi Į Vakarus.
Vėliau Iberiją, Pirinėjų pusiasalyje gyvenusius žmo
nes, užėmė romėnai. Jie atnešė romėnų kalbą, papročius
ir gyvenimo būdą.
Bet dabar ispanai nustatė, kad iberai, atsikraustę Į
Pirinėjus. ten jau rado vaskus. Vaškai buvo pasiskirstę
po visą pusiasali, daugiausia po kalnus. Vaškų padavimai
ir priežodžiai rodo, kad jie atvyko -ne iš Kaukazo, bet iš
šiaurės Afrikos, šiaurės Afrikoj jie paliko savo kalbos
pėdsakus, kaip juos paliko lietuviai Turkijoj, Italijoj,
Centro Europoj ir kitose vietose.
Kaip iberai, taip ir romėnai stūmė vaskus Į šiaurę.
Dabartiniu metu jie tiktai užima Alavos, Bizkajos ir
Gipuzkojos provincijas. Prancūzijoj vaškai užima dvi Pi
rinėjų kalnų provincijas — Bajona ir Mauleone (ne ManVINCAS ŽEMAITIS

LIUBLINO UNIJOS SUKAK
TIES PARAŠTĖJE
(SANTYKIAI SU MŪSŲ KAIMYNAIS LENKAIS)
1569 — 1969

(Tęsinys)

1569 m. vasario mėn. 12 d. tas pats Kroku
vos kardinolas Padniewski lenkų vardu atmetė
lietuvių projektą ir išsitarė, jog lietuviai jau se
niai (nuo Herodlės akto laikų) yra dovanoti Len
kijai. Į tai Lietuvos kancleris ir Vilniaus vaivada
Mykolas Radvila (Rudasis) atkirto: “Jei mes bu
vome jums padovanoti, tai kuriems galams jums
reikalinga unija su mumis? Mūsų niekas negali
kam nors dovanoti, nes mes esame laisvi žmonės.
Lietuva ponams lenkams yra dovanojusi šunis,
arklius, bet ne mus laisvus ir kilmingus žmones!”
Žemaičių seniūnas Jonas Katkevičius pasakė,
kad jis, išanalizavęs lenkų paminėtus raštus, ka
tegoriškai atsisakė tartis tų raštų pagrindu, nes
jie sudalyti be lietuvių, atseit, pačių lenkų para
šyt’’. (Zr.: J. Dainauskas, “Draugas” geg. men.
24 d., šešti tiur.). Tik, karaliui prievartos būdu
rtplėštas keturias provincijas prie Lenkijos pri
jungus. iic'uviai grižę, lenkų surašytam Liublino
unijos aktui pJnai^- iiaię ir su džiaugsmu “sava
noriškai jį pasiiasę (? — V.Ž.). Lygiai taip pat
dabar vęįtiečiyi t irtiną, kad lietuviai “sąvanoriš-

.

. ,

Matyt, kad vaškai iš prigimties buvo piemenys. Jie
ganė avis, ožkas, o vėliau karves Ispanijos kalpuose. Jįe
gano ir dabar. Dalis vaškų jau tapp žemdirbiais, dirba
kasyklose, veik visi vaškai mėgsta jūrą. Jie minta žuvi- (
mis. Ne tik patys minta, bet ir kitus maitina.
Amerikoje yra vaškų. Jie gano gyvulius. Vakarinėse
Amerikos valstijose, kalnuose galvijus gano vaškai. Jie
turi gerus šunis, jodinėja arkliais ir prižiūri tūkstančius
galvijų. Nė viena kita tauta Amerikoje nesiverčia gyvu
lių ganymu. Tuo tarpu vaškai atskrenda Amerikon dide
lėmis grupėmis, užima Arizonos, Netraskas, Washingtono ir kitų valstijų sritis, susitaria su galvijų savininkais
ir pavasari išgena į laukus. Jie mota galvijus prižiūrėti,
juos gena, kerpa, gydo, jei reikia, o vėlyvą rudenį suvaro
Į tvartus. Gyvuliai prie jų pripranta Jie gyvulius mėgs
ta, juos prižiūri, pasikalba.' Su jais dieną ir naktį pra
leidžia.
Vaškai pasiskristo po kalnus ir prižiūri galvijus, o
praėjus keliems metams grįžta į Vaskoniją, susitinka m
savaisiais. Kai nusibosta, tai vėl leidžiasi kelionėn ke
liems metams. Bandas jie gano vieni, bet jie susižino b .
susitinka su kitais vaškais. Dabar jie turi radijo klausyVilniaus Šv. Stanislovo katedra-bazilika. Vaizdas nuo Gedimino pilies bokšto.
tuvus ir žinių siųstuvus, kuriais jie susižino, naujienas
vienas kitam papasakoja.
Jie moka kelias kalbas. Ispanijoje kalba ispaniškai,
Camarillo .mieste, Kaliforni
Prancūzijoj — prancūziškai, o Amerikoje jie kalba ang ATSU.IEPIMAI APIE “ELTOS” taras: “Mes norime jus painfor joje, leidžiamas dvimėnesinis
BIULETENĮ
muoti, kaip labai sen. Proxmire žurnalas Underground Evange
liškai, bet tarp savęs jie kalbasi vaskoniškai. Tą kalbą
Į “E los” įstaigą Vašingtone ir jo įstaiga vertina jūsų leidi lism savo kovo-balandžio nume
jie pramoksta iš motinos ir jos neužmiršta iki mirties.
Vaškai yra galvojantieji žmonės. Jie turi laiko gal iteina daug atsiliepimu apie nį. Senatorius Proxmire deda ryje išspausdino straipsnį “Lie
.nūsų biuleteni anglų kalba, či. didelių pastangų, kad būtų rati tuva: Tauta ir Bažnyčia, kurios
voti. Jie paleidžia galvijus į pievas, o patys užlipa ant .eli pavyzdžiai.
fikuota Genocido konvencija, ir atsisako mirti”, žurnalo redak
pašlaitės, ilsisi ir galvoja. Ispanijai jie davė geriausius
Iš senatoriaus Pro.xm re įs'.a:- aus išsamiai bei reguliariai nau-j torė Ragni Lantz Griffin laiške
galvotojus. Unamuno yra vaskas. Jis buvo drąsus galvo- ^os leirionu gautas toks komen dojamės jūsų biuleteniu”.
rašo, kad straipsnis parašytas
tojas ir profesoriavo keliuose universitetuose. Miguel d'
pasinaudojant Eltos medžiaga ir
Unamuno buvo giliausias katalikų filosofas, bet Ispani
Be Ignoto Lojolos, vaškai davė pasauliui didelių jū pabrėžia, kad Eltos biuletenis
joj jis padarė daugiau bedievių, nega bete kuris kita . reivių. Vasco de Gama buvo vaskas. Jis pasiekė Azorų jai "labai svarbus’’ ruošiant
galvotojas. Savo paskaitose jis nurodydavo silpniausias salas ir pasiuntė savo atstovą į Portugaliją, pranešdamas, • žurnąja^ 4. į
katalikų filosofijos vietas, išklausinėdavo, ką studentai kad surado kelią į Indiją. Portugalija pasisavino Azonų
Is patikimų lenkų -šaltinių
apie tas silpnas vietas galvoja, o vėliau aškindavo “silpnų salas, o Vąsčo de Gamą pasiuntė į Indiją. Kada jis- pra gau^a žinia, kad Eltos biuleĮenis
vietų” silpnybes-'Kas pritardavo silpnybėms, tam jis pa nešė,kWpasiekė Indiją, tai portugalai jį padarė-Indijoj anglų kalba pasiekia ir
j s ska^cįųas^ "sir-’ dideliu
tardavo teologijos nesimokyti. Jis pasirinkdavo “silpny vicekaralium ir portugalu, bet jis buvo vaskas. V. R.a§bėmis” abejojančius, ir iš jų paruošdavo katalikiškai, gal čiauskas, suradęs Magelano kapą, buvo pasiryžęs surasti
Corone, Kalifornijoj, veikian
vojančius žmones. Generolas Franco norėjo Unamuną Vasco de Gamos kapą, bet ta kryptimi dar neskrenda.
ti organizacija A Bible For
sušaudyti, bet nedrįso savo užmojo įvykdyti. Be Miguel,
Keli vaškai fanatikai, siekdami nepriklausomybės, Russia, kuri stengiasi padėti
de Unamuno, vaškai davė Ispanijai rašytoją Pio Baroja. pradėjo šaudyti į Vaskoniją atvykusius Ispanijos polici persekiojamai bažnyčiai, praš)
Tai vienas giliausią Ispanijos rašytojų. Jis moka galvoti- ninkus. Dabartinė valdžia įtraukė darbininkus prieš fa penis siuiieneti Eitos biuleteni.
ir moka rašyti.
natikus teroiųstus. Fanatikai nuteikė visą Ispaniją prieš, Laiške rašo, kad jų dėmesį į

Vaškai yra dideli užsispyrėliai. Jeigu jie ryžtasi ką
nors padaryti, tai nenurimsta, kol padaro. Jeigu nepasi
seka vieną kartą, tai jie bando už kelių metų. Jie yra di
deli pasiryžėliai. Vaškai davė katalikams Ignacio Lojolą
(Loyolą). Jis buvo vaskas. Susipykęs su Ispanijos kari-,
ninku, susikirto ir gerokai apsidaužė.^Ispanas jam koją
peršovė. Jis gydėsi,
Lojolą suorganizavo jėzuitų ordiną, kuris ryžosi gin
ti katalikų bažnyčią kitomis priemonėmis, negu gynėsi
pati katalikų bažnyčia. Ispanams nepatiko tie jėzuitų
kovos metodai. Pati Ispanija išrijo jėzuitus iš Ispanijos.
Patys vaškai yra katalikai, bet jėzuitų jie nemėgsta. Jė
zuitus jie varė Ispanijon, o vėliau varė užsienin, ir Vas
konijoj jie neleido jėzuitams kištis i bažnyčios reikalus.
Vaškai jėzuitus ir lietuviams primetė. Kai reikia, tai jie
per akis pameluoja ir tvirtina- kad iuos bažnyčioje mušė,
o kai jiems atrodo, tai jie kunigystės užsigina. Jėzuitas
Kezys. nuvažiavęs Vilniun, bolševiką apgavo, nepasakė,
kad jis kunigas.

kai” grąžinę Klaipėdos kraštą Hitleriui. (Skaityti: Ernst Albrecht Plieg. Das Memelland 1920 1939, Holzner Verlag — Wuerzburg. 1962). ‘
Yra lenkų priežodis: “Mądry Polak po szkodzie” (gudrus lenkas po laiko), bet abiejų straips
nių autoriai, vengdami prisiminti žalingas Liub
lino unijos pasekmes, duoda visai negudrų receptą
ateičiai, pagal trafaretinį šūkį: “Gyvenkime kaip
laisvi su laisvais ir lygūs su Jygiais Rzeczpospoli:os globojami, jos sparnų šešėlyje”... Bet ar nėra
tas šūkis vartojamas lietuviams raminti, kilęs iš
tų laikų, kai to šūkio vardan, šlėktos vieni kitus
užpuldinėjo, grobė ir viens kitam galvas skaldė,
vis tą šūkį kartodami. (J. Dainausko duomenimis
tas šūkis atsirado XIX šimtm. pradžioje, sufor
muluotas apie 1830 m. prof. Lelevelio, ką pastebi
savo raštuose prof. Halecki). Tokiu tuščiavidjariu
šūkiu remti tautų ir valstybių santykius nederą.
0 galėjo būti visai kitaip.

vaskus, suėmė'didoką kovotojų skaičių. Vaškai, žvęjai
nutarė pakeisti šias nuotaikas. Jūroje jie įplaukė į pran
cūzų. pagrobtus vandenis ir gaudė žuvis.
Prancūzai, negalėdami nuo. vaškų žvejų apsiginti,
paleido artilerijos šūvius į vaškų žvejų laivą ir sužeidė
devynis vaskus žvejus. Tai įvyko Biskajos įlankoj, 127
mylių .atstūmęj nuo krantų.
Visa Ispanija vieningai gynė sužeistus vaškų žvejus.
Visiems aišku, kad prancūzai neturėjo teisės Atlante,
127 mylių atstumo j nuo krantų, šaudyti į beginklius
žvejus. ’
Vaškai suorganizavo didelį protestą. Prancūzai spe-cialįai, paruoštais sunkvežimiais aprūpindavo Rytų ir
Pietų Ispaniją šviežia žuvimi. Vaškai neįsileido prancū
zų sunkvežimių į Ispaniją. Patys prancūzai ieško būdų
(
likviduoti nesusipratimą su vaškais žvejais.
‘
Lietuviai galėtų daug pasimokyti iš vaškų. Jie yra
pasiryžėliai, turi kantrybės ir pajėgia aukotis. Be aukų
•
nieko negalima pasiekti.

. akto pagrinde, tai teisingai, kaip p. Vygocki sako,
būtų buvusi Rzeczpospolita dviejų (bet jau pagal
lietuvių projektą), vėliau trijų ir, galop, keturių
*-autų. Tuomet jos nė pragaro vartai nebūtų su
griovę. Tuomet Lenkiją, Švęsdama ir tūkstanties
metų krikščionybės sukaktį, ir keturių šimtų mė
sų Liublino unijos sukaktį, galėtų su pasididžia
vimu visam pasauliui skelbti, kad štai — lenkų
tauta davė krikščioniško tautų sugyvenimo pa
vyzdį ir atliko Dievo karalystės priartėjimo žemėje misiją (ko neatliko kuri kita krikščioniškoji
Europos tauta).
;
Yra istorinė ir. paprasto gyvenimo tiesa, kad
■jž blogus darbus, taip atskiras asmuo, taip ir vals
tybės sulaukia teisingo atpildo. Prievartos būdu
sukurtoji Liublino aktu Rzeczpospolita, atplėšiant
nuo Lietuvos keturias provincijas, baigėsi jos tri
mis padahnimaią. Mėginimas Lietuvos valstybę
panaikinti 1791 m. gegužės 3 d. konstitucijoje
Straipsnių autoriai čia prisimena nesenisė at baigėsi 1795 m. pačios Lenkijos panaikinimu, ir
švęstą Lenkijos krikščionybės priėmimo 1,000 me-, po to 120 metų okupacija.....
Pasibaigus Pirmajam Pasauliniam karui, butų (Millenium) sukakti. Jų nuomone, abu šie'įvy
kiai Lenkijos istorijoje turį epochinės reikšmės.
Krikščionybės pagrindinis dėsnis (įstatynrtas): šūkį, keturių laisvų ir ly^Lų tautų Rzeczpospolitą.
Mylėki sayo ąrtįmą kaip. pats save, negeiski jo Lenkija turėjo tam reikalui tinkamą asmenį —
kio daikto, kuris yra tavo artimo, atseit —* ne tai žemaitį Juozą Pilsudskį ( Gini at į — Giniotį),
daryk kitam to, ko nenorėtum, kad kiti tau da turėjusį kai kurių bendrų -bruožų su Vytautu Di
rytų. Kiek daug šiam dėsniui istorijos eigojfnu- džiuoju. puoselėjusį ambicijas atkurti Vytauto
sižengta! Jei vieton ano tuščiakalbio šūkio, butų Didžiojo laikų Lietuvą, drauge su Žygimanto Au
šis krikščionybės dėsnis buvęs Liublino unijos gusto laikų Lenkija. Tai būtų Lenkija su šostine

Eltą atkreipė Bocliunie, Vaka
rų Vokietijoje veikias Petkaus
Komitetas.
(Eita)

1978 metais Indianos Sk:r
iard bendrovės laivas Amocv
paliejo nafta Prancūzijos šiauės pakraščiuose ir turės įmokėti
nuostolius, siekiančius du blli j ti
pus dolerių. '
— žemės ūkio departamentas
įsakė atšaukti iš krautuvių I)eIaware valstijos bendrovės pa
ruoštą kumpį. Jis nesveikas.

— Harold Conn Chicago j gsvo 6 metų kalėjimo už kyšiu
ėmimų trafiko teismo byloms
tvarkyti”..
PIFKITE ;AV TAUi'irMO JONUS

Varšuvoje ir jos pirmuoju preziclentu Narutovvicz’iu .Narutis), Lietuva su sostine Vilniuje —
su Lenkijai palankiu jos prezidentu, prileistame
Lenkijos prezidento broliu Stasiu N., pasirašiu
siu Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo aktą.
Gudija — su sostine Minske (blogiausiu atveju
Baranovičiuose), ir Ukraina su sostine Kijeve
(blogiausiu atveju Lvove). Bet visa nelaimė, kad
Juozas Pilsudskis išaugo Liublino unijos akto
dvasioje, ir veikė jos apžavėtas, panašiai kaip h
daugelis lenkų ir aplenkėjusių.. Net ir “stebuk
las prie Vislos” (bolševikų žygis į Varšuva), iš
gelbėjęs Lenkiją, nepagelbėjo atsipeikėti ir svei
kai, realiai svarstyti naujai susidariusios politinės
situacijos...
Nė gudai, Met nė ukrainiečiai negavo iš lenkų
paprasčiausios kultūrinės savivaldos. Buvo tero
rizuojami ir prievarta lenkinami, panašiai kain
ir lietuviai lenkų užgrobtoie Lietuvon dalvje su
sostine Vilnium. Vilniaus užgrobimas, želigovskiįadą su pastangomis pavergti visa Lietuvą su
Klaipėdos uostu, atnešė Lenkijai didelių politinių
ir medžiaginių nuostolių.
(Bus daugiau)
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Modernios poezijos knyga. Kaina 5 dot Minkšti
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus
tokiu adresu:

Funeral Home and Cremation Service

Naujienos, 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

Charles Stas uk aitis

DR. PAUL V. DAKGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Westchester Community klinikom

1729 S. Halsted St
Chicago, IL 60608
24 Hour Service

f 312) 226-1344

SU SIRINKIMŲ
PRANEŠIMAI

Medicinos direktorius
1938 S. Manheim Rd., Westchester, 111.

VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

Lietuviu Žagarės klubo eilinis nany susirinkimas įvyks šeštadienį, ba
landžio 28 d., 1 vai. popiet, Anelės
Kojak salėje, 4500 So. Talman Avė.
Nariai kviečiami atsilankyti ir užsi
mokėti duokles. Bus vaišės.
Rožė Didžgalvis, rast.

VLADAS POŽĖLA

Pastarojo nuopelnas toks, kad jo
įtakoje apsijungė samdomųjų
aarbiniakų profesinės ir politi
KQYQS DĖL SPAUDUS
nės organizacijos klasių kovai
TEL. 233-8553
(ATSIMINIMAI)
vešli. Marksizmo tikslas yra
Service 855-4506, Page 06058
Chic a gos Lietuviu Suvalkiečiy drau
(Tęsinys)=~
| galvoje. Marksas ir Engelsas, klasių kovas panaikinti, bet šis
gijos nariy susirinkimas įvyks penk
• ' vrinėdami
• - ■
paskirų visuonieni- klausimas išeina iš šios dienos
tadienį, balandžio 27 d., 1 vaL po pie
—
Sutinku,
—
pastebėjo
pro-|
.
tų, Anelės Kojak salėje, 4500 S. Tai
nių ūkinio gyvenimo įvykių rai referato ribų.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
wan Avė. Nariai prašomi atsilanky fesorius, — tikresniam laimėj i-'
Labai įdomus idėjų vaidmens
ti, nes yra daug svarbių reikalų ap
dą, priėjo visai preišingos išva
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS
mui
niekada
neperdaug
jėgų.
I
tarti. Po susirinkimo bus vaišės.
dos, būtent, kad. idęjps iškyla iš istorijoje klausimas. Kalbėda1967 West 103rd Street
E. Strungys
Bet abejoju, ar kitose sąlygose .'
' mas apie materialinį idėjomsValandos pagal susitarimą
taip dažnai pasidaro kitoks j visuomeninių ūkinių santykių,
susidarančių gėrybių gaminimo iškilti pagrindą, Engelsas taip jį
žmogus.
Negalima
atmesti
ideo-1
Argentinoje liudija
eigoje, ir iš to, kaip pagaminto suprato: žmogui pirma rūpi
logijos reikšmės einamajam gy-|
laikraščio redaktorius venimui. Ji taip pat veikia. Tuo, sios gėrybės būna paskirstomos duona ir pastogė, paskui jau po
tarp gamybos procese dalyvau- litika ir menas. Primityvių žmoOPTOMETR1STAS
’ BUENOS AIRES, Arg. — Ar- — prašau mane suprasti, — aš
jančių visuomeninių sluoksnių. į niU -gyvenimo eiga tuo mus įtigentinos kariuomenės teismas nenoriu tamstos įtikinti, atkal čia ir iškyla tų sluoksnių saviti j kiną. Oponentas buvo neteisus,
2613 W. 71st St. TeL 737-5149 teis buvususius Argentinos ka bėti nuo pasirinktojo kelio.
Ir paskiri interesai bei idėjos ir priskyręs idėjoms absoliutinę
Tikrina akis. Pritaiko akinius
kaliu omen ės vadus ir visai nu Man labai malonu iš jaunuolio
skirtingi siekimai. Visuomeni-1 reikšmę. Kaip grūdui reikia že. ’ ir “contact lenses”.
tai girdėti. Aš mėgstu savo tiks
gyvenusius krašto finansus.
nėse ūkinio gyvenimo sąlygose mčs, drėgmės, šilumos ir sau
tlo, siekiantį jaunimą ir kuo galė
Prieš suimtus 9 kariuomenės
formuojasi atskirų sluoksnių ks, kad jis galėtų augti, taip ir
damas jam padedu.- Aš noriu ir
Dr.LEONAS SEIBUTIS vadus liudijo laikraščio sekre tamstai padėti. Seminare bus galvosena bei idėjos, šitaip tei idėjoms, nelyginant grūdui, taip
torius Jacibo - Timermam*
Jis
gia vadinamojo (materialistinio pat reikalingos tam tiktos ūkio
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
referatas apie materialistinį is
redagavo dienraštį, kuriame pa
istorijos raidos supratimo šali ir visuomeninės sąlygos, kad jos
PROSTATOS CHIRURGIJA
torijos
supratimą.
.-.
kritikuodavo karius. Jis buvo,
ninkai, ir tai negali sugriauti galėtų iškilti bei keistis.' Kaip
—
Ar.
tamstai
įdomi
ta
tema?
2656 West 63rd Street
suimtas ir -du" metus palaikytas
šios pažiūros priešininkai, šių grūdas, nukritęs ant uolos,
Valandos: antrad. 1—4 popiet,
—
Taip,
—
sakau.
karo kalėjime. Dabar jis liudijo
dienų kapitali.sti!nėje ūkio siste džiūsta, taip ir idėja, patekusi
—
Tai
prašau
ateiti
pasiklau

prieš suimtuosius generolus ir
moje ypač ryškūs visuomenės tarp laukinių, žūsta. Norą idėjos
Ofiso telefonas: 776-2880,
syti.
Aš
tamstai
pranešiu,
kada
admirolus.
susiskirstymas į ūkinius sluoks ir priklauso nuo .gamybos san
Rezidencijos telef.s 448-5545
ji bus.
tykių, bet jos turi įtakos gyve
nius ir klases. .
Redaktorius Timerman para
Įdomi buvo profesoriaus nuo nimui. Ta prasme Marksas yra
Po mėnesio buvo skaitomas
šė ilgą liudijimą kariuomenės
pasakęs: “Jei žmogų aplinkybės
.
teismui, bet vakar gis pradėjo liu tas referatas. Skaitė jį studen monė.
tas socialistas. Ekonomistų vi — Aš kalbėsiu, — pasakė jis, padaro, tai reikia tas aplinkybes
dyti
žodžiu
piles
suimtuosius
Florida
žmoniškas padaryti”.
karius. Manyta, kad kariuome suomenės tvarkai tirti metodai, — daugiau dėl alskirų pareikš
išteisins suimt.no-. sa-ko referentas, yra įvairūs., tųjų nuomonių. Ne Marksas ir
nės ‘teigmas
--------------------Anglijos ambasadorius Oli
DR. C. K. BOBELIS sius jų vadins, bet iš pklausinė-1 Vieni galvoja, kad visuomeninė j Engelsas pirmieji nustatė kapi- ver— Miles
ateinantį sekmadienį
trodo, kad raida priklauso, nuo idėjų, savai- tąlistinės visuon^pės struktūrą
jimo liudininkų neatrodo,
Prostatos, inkstų ir šlapumo
su žmona iš Tripolio išskrenda
generolai būtų paleisti.
i me kylančių
.
_ _genialaus žmogaus su joje vykstančia klasių kova.
takų chirurgija.
Ši kapitalistinės visuomenės sa- iš Libijos. Vyriausybė patarė
j vybė buvo žinoma-dar iki Mark- Anglijos piliečiams paskubami
j >o, kuris perėmė tas sąvokas. įvažiuoti iš Libijos.
St. Petersburg, Fla. 33710
TeL (813) 321-4200
Tel: 562-2727 arba 562-2728

GENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA laidojimo įstaiga

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MARQUETTE FUNERAL HOME
2533 W. 71st Street
1410 Sos 50th Ave., Cicero
Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue
Cicero, ILL 60650
TeL: 652-5245

Apdraustas perkraustymas
is ivairiy atstumy.

ANTANAS VILIMAS

JUDITAI TRIČYTEI VANDERPOOL

’RIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

mirus,

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

TeL 376-1882 ar 376-5996

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI
jos vyrui William, tėveliams DELFINAI ir dail. JONLI
TRIČLAMS, Sesutei RAMUNEI, broliui ALFREDUI ir
visiems ar ūmiesiems reiškia nuoširdžiausią užuojautą

PERKRAUSTYTAI

Leidimai — Pilna apdrauda
ŽEMA KAINA
priimam Master Charge
ir VISA korteles.
R. ŠERĖNAS.
Tel. 925-8063

Aikštes automobiliams pastatyti

ir kartu liūdi

AMERIKOS LIETUVIŲ DAILININKŲ
American Dream gama.

SOPHIE BARČUS
CADIJO (RIMOS VALANDOS
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STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai
2424 West 69th Street
11028 Southwest Hwy., Palos Hills,

TeL 974-4410
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VASAITIS-BUTKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-1003
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VATAS BAGDONAS

VELYKOS VILNIUJE PRIEŠ 67 METUS;
Vokiečiai Vilnių paėmė 1915
m. rugsėjo 18 d. ir po kelių die
nų jau pasiekė Naručio ežero
liniją rytuose. Tuo būdu, jau
rugsėjo men. pabaigoj visa etno
grafinė Lietuva atsidūrė vokie
čių rankose. Prasidėjo sunki ir
daug kam atmintina okupacija,
tęsusis beveik ketve.Tas metus,»
ne> tik 1919 m. vasarą paskuti-'
niai vokiečių būriai pasitraukė,
iš Lietuvos, bet jau atgavusios
laisvę, nepriklausomos.

kūrė vokiečių karininkai ir ka
ro valdininkai. Namų šeiminin
kė, kurios bute gyvenau, gerai
mokėjo vokiškai ii todėl namuo
se apsigyvenę vokiečiai dažnai
atsilankydavo pas šeimininku,
ypač vakarais. Kartais tu rėdą,
vau geros progos vokiečiu kalbų
pasiklausyti ir spręsti apie jų
nuris itymą. Visi jie vienu balu tvirtino, kad yra ‘ganz aus.
geschlessen”, k.ul vokiečiai ga
lėtų iš Vilniaus ir bendra iš
užimto krašto pasitraukti.
(Bus daug-au)

Of

4 I
ix. |
■ J

nors motyvai, dėl kiniu ir vie-Į
ni ir kiti taip elgėsi, buvo visai <
skirtini. Žydai savo valstybės!
nemanė kinti, tad jiems rūpėjo!
. . . *
■ BAL BTTATB
SAUS
BSAL. fSTATB FOR 4ALI
tik įgyti naujų krašto šeimini n-.
— Fardavimwj
. Hum!, 2an4 —
i
kų palankumą. O kas galėjo ta- <
da žindi, kuo karas baigsis, ir j
PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
galėjo gi atsitikti, kad vokiečiai ■
12 f KM ATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSĮMOKEJDLAJI.
paliktų net labai ilgam laikui..;
DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KHEIPTIS k
■
Atsarga juk gėdos nedaro. Iš k i- i
tos pusės, mokėdami susikalbėti Į
■F
su vokiečiais, žydai numanė, j
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu
kad jiems, panašiai kaip prie j
2212 W. Cermak Road
Chicago, BL
TeL 847-7741
1917 m. Velykos buvo antros iu<ų, teks valdanti tarpininkų j LIETUVOS VYČIU 112 KUO- J
vaidmenį
tai
p
okupantų
ir
kraš•
it
OSS
iš eilės, kurias teko pergyventi
POS SUSIRINKIMAS
I
to
gyventojų
ekenominiaė
reij
Vilniaus miestui. Velykes 1917
BUTŲ NUOMAVIMAS
1981 m. balandžio mėn. 17 d. j
m. buvo gana ankstyvos, balan kalais. Šie žydų apskaičiavimai
R MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS
džio 8 d. Oras buvo apyšiltis, visiškai pasitvirtino, žydai pa 8 vai. vakare Marquette Parko,
M
» NOTARIATAS • VERTIMAI.
kas gerokai džiugino vilniečius, sidarė re tik tarpininkai eko lietuvių parapijos salėje P. B n-|
4
ypač plačias, skurdžiai gyvenan nominiais reikalais, bet nemaža kis .pasveikinęs pradėjo susirin-Į
T18Q RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA
kimą.
Dvasios
vadas
kan.
V.
Za-i
jų
dirbo
ir
kaip
vertėjai
okupa

čias, mases, nes su kuru buvo
striuka. Visų su dideliu ilgesiu cinės valdžios įstaigose. Šį žy žarauskss sukalbėjo maldą į šv.
J. BACEVIČIUS — BEIX REALTY
dų
vaidmenį
okupacijos
laikais
K
az
ini
i
erą.
S
ok
reto
r
ė
pe
r
sk
aite
buvo laukiama tikro pavasario
mus kunigus. Paminėta, kad suot»n:s narių
susirinkimas
INCOME TAX SERVICE
į
šilumos, nes vasarą ūpas vis dėl pripažįsta savo atsiminimuose: praeito susirinkimo protokolą. renkami parašai po peticijomis.
š. m. balandžio mėn. 29
ir
gen.
L
;
udendbrfas.
Lenkų
pa

Priimtas
be
pataisų.
I
B529 So. Kedzie Ave. — 778-2231
to pagerėdavo ir atrodydavo,
Nemažai einamaisiais reikalais d. 3 vai., ^km^dįgnį. J.
brėžtinai
parodytos
simpatijos
kad karas, šiaip ar taip, turės
Skyrių vedėjai padarė Irum-j kalbėjo Ir. Šankus.
Čiurinskų
11233 W. 80
vokiečiams buvo visai kitokioj
netrukus baigtis. Tekios svajo
pus
pranešimus
iš
veiklos.
Inj
K?.n. V. Zakarauskas visus pa- Court. St. John^g
’ id| Visi nariai! LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
pobūdžio.
Juk
vokiečių-austrų
>
Kl.EKTROS ĮRENGIMAI
nės vargšams atstodavo duoną,
dianoje surengtas šv. Kazimie- * sveikino su šv. Velykomis,
ČIA GERIAUSIA VIETA
maloniai kvi^SMSfi Nusirinkime
PATAISYMAI
pusėj
kovoje
Prlsudskis
su
savo
į
o šviesesnės ateities viltys stip
ro mirties 500 metų sukakties
Turiu
Chicagos
mieste
Dalyvavo
apie
60
asmenų.
Vaidubj
•dalyvauti.
LIETUVIAMS.
\legicnais”. Tad vokiečiai len
Dirbu
Ir
užmiesčiuose,
rino išbadėjusi organizmą.
K. P.
>arintuotal Ir sįžininęaL
kams buvo savo rūšies “sąjungi minėjimas; Vyčių salėj sureng
ta
“
Rummage
Sale
”
davė
$656
—
Dr.
Algis
Norvilas,
psicho-į
9
butų
mūrinis.
Labai
geros
pajamos.
KLAUDIJUS PUMPUTI®
Dar nebuvo praėję nei dviejų ninkai”. kurie turį padėti at-j
4514 S. T»!m»n- Av«. •
Dilelis
butas
savininkui.
Geras
inves

pelno.
Su
dideliu
atsidėjimu
logijos profesorius Šv. Ksavero
metu nuo vokiečių atėjimo, o statyti Lenkijos valstybę. Tuo’
Tel. 927-3559
tavimas.
Kolegijoje Chicagoje, skaitys
gyventojų ūpas smarkiai pasi ;š dalies galima paaiškinti, kad | 36-oji kuopa rengia rugpiūčio
paskaitą apie .4T>vikalbiškumą: 3 butų mūrinis su garažu* Pelningas
keitė. Žydai ir lenkai laukė vo lenkai sugebėjo tuojau sueiti į^ mėn. 22-26 dienomis Vyc:ų kon
pirkinys.
pasikeitimai tautinėse grupėse”
kiečiu, kaip išvaduotojų, ir api kontaktą su vokiečių pirmųjų j gresą. A. Brazis pranešė apie
D Ė M E s r O
Nepaliaujamos Pagalbos šven Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
bėrė juos gėlėmis, žengiant į kariuomenės būrių vadais, ku- operą. Buvo ir daugiau smulkių
! Pagerbs dr. V. Balčiūną . čiausiosios Mergelės .Marijos pa Nebrangus.
Tiktai $126 pusmečiui automobific
miestą 1915 m. rugsėjo 18 d, rių vienas. grafas Pfeilis. savo pranešimų.
liability draudimas pensininkams.
i
Kreiptis: A. LAURAITIS
rapijoje,
Clevelande,
sekmadie

ŠIMAITIS REALTY
atsišaukime įi Vilniaus miesto
Ruošiamas a. a. dr. Vytauto
Priimti du nauji nariai.
4651 S. Ashland Avė.,
gyventojus 'pavadino Vilnių
Chicago, III.
Po valandos kan. V. Zaka- Balčiūno prisiminimas, dviem nį, 1984 m. balandžio mėn. 29 d. j
INSURANCE — INCOME TAX
Tel. 523-8775 arba 523-9191
‘
‘
lenku miestu” ir “Lenkijos vals rauskas malda užbaigė sųsirin- I metams po jo mirties praėjus, 11:30 va!, ryto, si programa yra
KURIAM GALU! MOKĖT!
2951 W. 63rd St
! 1984 m. balandžio 28 d., šeštadie. dalis projekto “Lietuvių pavel
tybės perlu”. Nors vokiečių auk kima.
Tel: 436-7878
DAUGIAU?
štesnioji karo vadovybė su šio
I nį, 6 vai. vakare Lietuvių Tau- dėjimas: jaunimo pažiūra”, ku
Pasirodo, prieš mėnesį buvo! ^niUose Namuose, 6422 So. Ke- rią remia Balzeko lietuvių kul
atsišaukimo dvasia, lietuviams
PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTU'
išdalintos
loterijos knygutės{
^ve
tūros muziej■jus ir
’ National
‘
~En- SAVININKAS parduoda 3 mie-;
užprotestavus, ir nesutiko, ta
AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE
(vienos
kaina
$20).
Buvo
vyk•
tuojame ir esame apdrausti 1
Humanities.
čiau jau iš pirmosios okupacijos Į
Akademinėje dalyje kalbės p. dowment for. the
------------------- {gamų namą, 1^4 vonios, įrengę
nuo S3oo na $i,ooo
derina
loterija
—
daugybė
ke-j
dienos Vilniaus lietuviams pa?L Į
Zytautas Paukštelių (iš Konosha,
;
1 tas skiepas, 50x189 sklypas, 2^
ARVYDAS KĮfLA
darė aišku, kad turima prieš save nuotų 1kumpių teko bilietų savi-l W1 } ir dr_ Vvtautas Dargis MeChicegos Lietuvių Taryba ! mag. garažas. Ąžuolvnės grindys,
6557 S. Talman-Avenue .
K
L
___ V
$L
du priešus, okupantus vokiečius ninkams.
ninę programą atJiks pianistas šaukia metinę darbo konferen-Į 7932 3 Mansfield, Burbank, III.
/Chicago, IL 60629
/j
ir pasalūnus lenkus. Su tokio-1 Po loterijos prasidėjo kavutė M. Motekaitis.
eiją, kuri įvyks š.ni. balandžio
Skambinti 422-5115
b^-9655 ar 737-1717:
su margučiais ir kitais ska- .Po akademinės dalies — va mėn. 29 d. 2 vai. p.ip. Lietuvių
mis
tad,
gana
liūdnomis,
perspėk
New Yorker 4 dr. Sedan
tyvomis buvo įžengta į okupaci-. nėstais.
Tautiniuose Namuose, 6422 So.
karienė.
REPAIRS — JN GENERAL.
Šalia
stovėjo
stalas,
ant
kurioj
Vietas rezervuoti: 863-5135 Kedzie Avė. Lietuvių organiza
BALZEKAS MOTOR SALES jos laiką.
Įvairūs Taisymai
buvo puošnus meniškas kryžius (Cicero), 523-0148 ^(Brighton cijos ir visuomenė ’kviečiamos
Visą
okupacijos
laiką
Vilniuj
* CHRYSLER • LeBARON
išgyvenom Zakreto gatvėj, ne-^ ir aplink išdėstyta “Aušros Var Park), 1-219-265-4184 (Indiana), gausiai dalyvauti.
TAISO ORO VĖSINTUVUS,
!
PLYMOUTH 8 K CARS
M. ŠIMKUS
•
toli buvusios junkerių mokyk tų” bažnyčios frontas ir kiti pa-J 434-4645. 737-0928 ir 434-4639
Chicagos Liet. Taryba
ŠALDYTUVUS,
SKALBIMO
“U WILL LIKE US”
Notary Public ’ \
los. Mano gyvenamuose keturių veikslai. Visi paveikslai spalvoti. (Marquette Parke) ir pas visus
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS
INCOME TAX SERVICE
4030 Archer - 847-1515 aukštų namuose, tuo laiku gana Beje, plačiai buvo kalbėta Centro valdybos ir Apylinkių — Dariaus-Girėno albumo ko
BEI KROSNIS.
moderniai įrengtuose, greitai įsi-apie persekiojamus ir kalina- valdybų narius.'
mitetas praneša, kad albumo
4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450’
Herman Dečkys
• Minėjimą rengia ir visus kvie spausdinimas jau yra užbaigtas!
Tel. 585-6624
Taip pat daromi vertimai, ‘giminiu
čia R/L. B-nė.
ir pradėti įrišimo į kietus* vir
iškvietimai,- pildomi pilietybės pra-.
šymai ir kitokie blankai....
šelius
darbai.
Albumas
bus
pra

fl:
1
— E. Lietuviu-Bendruomenės. dėtas išsiuntinėti prenumerato-į HELP WANTED — MALE-FEMALE
Aleksas Ambrose,
Reikia Darbininku ir Darbininkiy
East Chicagos, Ind., skyriaus vi- riams gegužės mėn. pabaigoje.
Kį •

1
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CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

BS "

riti

autorius,
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausia
Chicagos lietuvių istoriją
(1869 — 1959 metai).
664 psl.y vardynas.

1

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

I

Ex-Lax helps restore your system’s own natural
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight.
You’ll like the relief in the morning
Chocolated or pills, Ex-Lax is
“The Overnight Wonder’’
$
CtRead label and followdirections.

Minkšti viršeliai.
Kaina $15.
Persiuntimas — $L
sį

C Ex-Lax, Inc., 19S2

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

NAUJIENOS APLANKYS KASDIENA

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

Naujienos padės Jums išlaikyti giminės ar bičiulių
artumą, nežiūrint nuotolių, ir bus ištikimu ryšininku vi
sai išeivijai, kovojančiai už savo krašto laisvę.

Vardynas ir trumpa angliška santrauka
$17. (Persiuntimui pridėti $1)'
Siųsti čekj:

PRAŠOM NAUDOTIS PATOGIA UŽSAKYMO FORMA
Siunčiu $45. Prašau siuntinėti Naujienas Chicagoje
kaip velykinę dovaną metams (pusei metų $24). Kitose
vietose — $40, pusei metų — $22.

■

'

Siuntiniai j Lietuvą
P. N EDAS, 4059 Archer Avenue

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug
padėti teisininko Prano ŠULO
paruošta ir te’sėjo Alphonse
WELLS peržiūrėta “Sūduvos”
išleista knyga su legališkomis
formomis.
Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

22 ilgesni ir trumpesni apsa
kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama ‘‘Naujienose” ir pas
autorių: 6729 So. Campbell
Ave., Chicago, IL 60629.

i

Advokatu
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nwį
9 vaL ryto iki 6 vaL vakaro.
Sa^tad.: nuo 9 vai. r. iki 12 raL d ;
Ii pagal susitarim4TeL 776-5162'
■

1649 West 63rd Street
Chicago, ID. 60629

ADVOKATŲ DRAUGIJA

V. BYLAITIS
ir V. BRIZGY8
Darbo valandom
Nuo 9 ryto iki 6 vai. popiet
BešUdteniais pagal luaitarimą.
MM S. Kedzia Ava.
Chicago, IM. «O62$

VARDAS, PAVARDĖ „

NR. IR GATVft______
i MIESTAS

~~~ 7.;....

Chicago, ni; 50632. Tai. YA 7-59V

Visuomenei ir paskiram asmeniui Naujiešileikio apsakymu knyga
r nos dabar yra reikalingesnės, negu bet kada. Miko
“Liucija” jau atspausdinta.
Todėl šių Velykų švenčių proga Nau
u
jienų prenumerata yra ideali ir prasminga
dovana tėvams, vaikams, giminėms, drau
Autorius pavaizduoja lietuvių
gams, kaimynams, pažįstamiems, seneliams gyvenimą nuo XX šimtmečio
ir kitiems.
pradžios iki II Pasaulinio karo.

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠ0S

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia

GOVERMENT JOBS. $16.559—
$50,553/year.
Now Hiring. Your Area.
Call 1-805-687-6000 Ext. R-9617.

į

VALST. „

ZIP CODE
Siuntėjo Pavardė, Vardas

Naujienos, 1739 S. Halsted St
Adresas:
- Naujienos, Chic

