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MEKSIKĄ VALDANTI 
PARTIJA

kovas, tai kariuomenė iširs. Ta- Į 
da reikės viską pradėti iš naujo. MILES

500 di

SOVIET UNIONVID. VAKARŲ PATARIAMOJI TARYBA
Jau antri metai Čikagoje vei

kia “Midwest Advisory Coun
cil”, kurio pagrindinis tikslas 
infermuotis ir supažindinti įta- 
kingesnius apylinkės žmonės $u 
JAV politikos vingiais ir santy
kių raida su kitomis valstybė
mis, ypač su Sovietiniu bloku. 
Vienas iš šio komiteto kūrėjų 
ir dabartiniu vadovu vra Lietu
vių Krikščionių Demdkratij Są
jungos garbės narys inž.-Anta
nas Rudis. Į paskaitas kviečia
mi tik komiteto narių rėkomen- ’ 
duojami asmenys.

š. m. liepos mėn. 10 d. paskai
tininku buvo Madrido konferen
cijos ambasadorius M. Kampel- §jo meto abi klausė u. Į 
man. Ambasadorius iškėlė daug Ra§ido bef j
įdomių minčių ir samprotavimų, j >u nebekreipė
Jis priminė, kad yra naivu gal- . . i6 dėIllesl0. Jeigu prem-Į 
votį, kad Sovietų Sąjunga ne- nesustal>dvs stiprėjančias 
gresia Amerikos saugumui mih-} ' — :
tariškai. Sovietai eina į pasita
rimus ne susitarti, bet kitus už
migdyti savo tariamais įsiparei
gojimais. Helsinkio susitarimai 
reikalauja, kad .risi susitarimai 
turi būti priimti Vienbalsiai. To- 
dėl; beETcokie nutarimai/ apie 
kuriuos rusai turi rezervų, ne
gali būti priimti. Ko; galima ti
kėtis ,tai yra demaskavimo So
vietų pasirašymų £^|^ilaikomii 
sutarčių. ’ “'feeis ju

LIBANO UNIJA 
GALI IŠIRTI

BEIRUTAS, Lib. — Pirma-! 
dienį buvo sunkiai sužeisti 5 žmo E 
nės prie Žaliosios linijos, skirian | 
čios musulmonus nuo krikščio-; 7 
nių. . j ;

Šiandien įvyko kitas susišaų- i 
dyirtas. Vietoje buvo nušauta 
jauna 23 metų moteris. Vėliau 
sustiprėjo susišaudymas, sunkiai 
sužeistos dar 6 moterys. Grįžo 
Į savo vietas, vyrai, kuriems bu
vo leista eiti namo su ginklais.

(Bijoma, kad -naujai perorga- 
rnizuota kariuomenė vėl neiširtų.
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SIAURĖS IRANO VADAI BAIGĖ VISAS 
TARPUSAVIO KOVAS

Nuo šios dienos ves vieningą kovą prieš Kabulo 
valdžią ir 105,000 rusų

PEŠA VARA S, Pakistanas. — 
l Pakistano vyriausvbė įsakius ne- i ' c
I sikišti į Pakistano pasienio rei-

__MEKSIKA, sostinė. - Pati į kalus, ir sovietų karo jėgoms ap-
v . - , . . . j i šaudžius kelias Pakisrano esan-galingiausia ir įtakingiausia Mek-i n- _ ‘ ... ' m cias stovyklas, du siaurės Irano s’kos pult.ne partija yra Tarp- !

tautinė revoliucinė partija. Ji į 
turi labai jau aišku tarptautinį į 
varda, bet ji valdo Meksika. Kas i 
vadovauja šiai partijai, tas vai- ’ 
do Meksika.

valdovai sutarė baigti tarpusa- 
ves kovas ir vieningai vesti ka
rą prieš Kabulo^ vyriausybę ir 
105,CC0 sovietų kariu įsiveržu- 

t siu į Afganistaną.
; Pakis lane suėjo Galbuzin He-

Šioinis dienomis sostinėje ei-’ ckmayer iš Herbi Islami ir Ba- 
na šios partijos konferencija. Sa į ranhudin Rabani iš Jamet Išla
lėję kabo didelis prezidento Mi-. mi ir sutarė baigti visus tarpu- 
guel de la Madrid paveikslas. į savio nesusipratimus, užmiršti 
Šios partijos sekretorė išrinkta • kovas, kol nebus sumušti Scvie- 
Irma Coe de Duarte. Preziden-į tu Sąju s kariai ir išvyta rū
tas skelbia svarbiausius spren-’sų prime Kabule vyriausybė, 

d iraus, bot po prezidento didžiau Į 
sios įtakos turi sekretorė.

Irma Coe de Duarte ne vi
sais klausimais sutinka su pre
zidentu. Ji gali organizuoti opo
ziciją. " -

Pieziden- • tų Sąju 
spren-'sų prime

sovietų pasienio eina dvi 
lės kalnų eilės. Pirmasis 

v/ldo rj’tinį -tarpukalnį esantį slė 
į, abu jo pakrancius, o antrasis 

valdo vakarus. Į antrąjį slėnį 
rusai atveža žibalą, o iš.pirmo- 

I jo slėnio jie išsiveža visus jau- 
■ nu ėriukų kailius, ši prekyba 
i eina per šimtmečius. Jos nesu- 
j trukdė nė sovietų karo jėgų 
I Įsiveržimas į Afganistaną. Pra* 
j dėjus sovietu žiarius bombarda- 

v imas ir pašlaičių gyvenančių 
afganiečių žudynes gali sustat- 

savo dyti kailių prekybą.

End- Amerikos inžinieriai rugsėjo 'mėnesį pradės didžiausios užtvankos darbus, kad galėtų aprūpinti * 
$iniĮą_ęlękTros; energiją. , v.v - '!

ŠIANDIEN RYTE 
PAKTUS ASTRONAUTAI

WASHINpTQ^DvJC
’ vėlai vis ^D5icGve^^*T' tarėjo 
pakilti du kartu, bet paskutinę 
minutę abu kartu buvo sustab
dyti. Vist pasiruošimai buvo at- 
likti^^įai atėjo minulė kilti 

auton^tišięąi bu- 
nękilti^j

kad /Viskas 
^tai paruošti 

^£į^vėlaivį. kad 
į 290 mylių

tvari 
jien

vo Ii

Ponas? 
jo, kad buvoj 
mliMadride poį ir AmerftoTa^ “MSWf

statant rusų prasižengimus Tref 
sinkio aktams vokiečiai nenorėję 
kelti persekiojamų asmenų pa
vardžių. Amerikos delegacija, 
vis 'dėlto t^i padarė ir pasirodė, 
kad; Jai buvo tikslus ėjimas.

Į pastabas, kad Helsinkio pa
sitarimų labai norėjusi Sovietų 
Sąjunga ir ar jie ką gero atnešė 
vakarams, Kampelmanas atsa
kė, kad _prieš tai. tokių didešnių 
konferencijų nebuvę, o kalbelis 
/vis dėlto įtaikia. Branduolinio 
karo galimybė yra reali ir rei
kią kalbėtis ir su aršiausiais prie 
šais. Konferencijos ir pasitari
mai demaskuoja rusų intencijas 
ir įtikina abejojančius. Į paklau 
sirną apie demokratų partijos 
krypimią į kairę, ambasadorius 
apgailestavo partijos linkimą į 
nusiginklavimą ir nesupratimą 
įvykių Pietų Amerikoj. Paskai
toje p. Rudžio pakviestas daly
vavo LKD3 Centro Komiteto 
pirm.. VI. šoliūnas.’

LKDS Biuletenis

atliktu savo;’pa^gaš. r
Aeronautai- įiiesiami ir kelio

nėn j* erdvę po kelis mėnesius.
— ■ • ' •k B a • v •

Jie žino kuriais sumetimais jie 
kilo ir jiems "labai a^šku ką vir- 

’šuje turės padaryti.
šį kartą kils šeši astronautai. 

Jų tarpe viena moteris. Ji ište
kėjusi už astronauto.

— Jūrai aprimus, belgai gali 
įžiūrėti ant dugno gulintį pran
cūzų laivą su uranijaus statinė
mis. 1U

— Belgų narai leisis į dugną, 
kad apžiūrėtų, kur guli parneū- 
zų laivas su uranijaus statinėmis.

— Amerikos kalėjimuose bir
želio paskutinę dieną buvo t5l,- 
136 vyrai ir moterys.

RUSAI BŪTINAI NORI SUSITIKTI 
KINIJOS UŽSIENIO MINISTER!

.Rtigsėjo mėnesio 15 dhprasides J. Tautų sesija, 
atvažiuos Andrei Gromyka

NEW YORK, N ’ Y. — Jau ■ —- ——
pradėti pasitarimai rugsėjo mėn.
15 dienos Jungtinių Tautų asam 
blėjai. Apskaičiuojama, kad įji 
tęsis iki lapkričio pradžios. Ma
noma ,kad Gromyka bus Ame
rikoje mažiausiai 7 savaites.«

Atsakingi sovietų pareigūnai 
New Yorke ir Washingtone ruo
šia viską, kad Kinijos užsienio 
reikalų ministeris Va Chuegjan 

.susitiktų su Gromyka.
Sovietų valdžia dar nepaskel

bė, kad kada Gromyka atvyks 
į New Yrką, bet reikalas taip 
tvarkomas, kad pirmą 
dienį Gromyka susitiks 
nijos užsienio ministeriu.

Kodėl rusams reikalinga

pirma-

į tinas reporteris. Jis turėjo lyri- 
t nę dovaną. Jis . drąsiai sprendė

psichologines problemas.

STATYS DIDŽIAUSIĄ
KINIJOS UŽTVANKĄ

’.-J Washington; d. c.< —
Ą -K

■jdaus reifealų departamentas
j

spa
J lio mėnesįSpradės statyti Kinijos

• užtvanka.

Ru,
Sat

MOZT šalimasavo
uoti už Mondale,

t— Prancūzai tvirtina, kad lai
ve ęsančias uranijaus statinės 
negali iš'e’sli pavojingų urani- 
jaus spindulių. Statinės ne
sprogs ir uranijaus nepa

Kinija

Diplomatai stebėsi, kuriais 
sumetimais Sovietų Sąjungai 
būtų reikalinga Kinija. Sovie
tų valdžia nutraukė Pekine vy
kusius pasitarimus, kai Kinijos 
užsienio minisleris, išklausęs so
vietų valdžios atstovų, pareiškė, 
kada sovietų valdžia kraustysis 
iš Afganistano. Kinijos ministe
rs pasakė, kad įsiveržimos į Af
ganistaną sudaro didelį pavojų 
laikai.

Visi žino, kad sovietų vyriau
sybė sutraukė dideles jėgas prie 
Vakarų Vokietijos sienų. Rusai 
nori sudaryti įspūdi, kad sovie
tų karo jėgos gali būti privers
tos įžengti į Vokietiją. Rusai no
rėtų. kad Kinija neatidarytų bet 

I kurio pasVnio fronto. Sovietų 
karo vadovybė nenori turėti dvie 

i iu frontų. Kinija nemana, kad 
bndytų veržtis į Vakarų 

etiją. Rusai neturi jėgų 
frontams.

Lrverpalio uosto darbinin- 
atsiMkė streikuoti. Prem

jerė patenkinta, kad uosto dar- 
I bininkų tarpe nėra vienybės.

STAIGA MIRĖ 
TRUMAN CAPOTE

LOS ANGELES, Cal. — šeš
tadienio vakare staigiai mirė 
Truman Capote, vienas tiksliau
sių reporterių ir nepaprastai gy
vas ir gilus rašytojas, sulaukęs 
59 metų. Atsakingi miesto gy
dytojai patikrino širdį ir vidu
rius, bet nepajėgė nustatyti mir
ties priežasties. Daktarai ma
no, kad užtruks bent savaitę, o 
gal net dvi, kol nustatys tikrąją 
mirties, priežastį. Galėjo prasi
veržti galvoje kraujas, narko
tikai ar degtinė.

Rašytojas Capote draugavo su 
Joanne Carson. Jis mirė josios 
bute. Ji paskyrė kambarį ra 
šytojui. kai jis norėdavo ką nors 
parašyti. Niekas jam. nekliu
dydavo. Jeigu jis privargdavo, 
tai jis galėdavo prigulti ir pa
ilsėti. Jis ra'-ė “Atsakymai mal 
daviniams”. Vienus straipsnius 
perrašinėjo, kitus taisė, įsisma
ginęs — naujus rašė. Jiedu su
sitarė su Carson, kad eis pasi
maudyti kieme įrengtoje mau
dyklėje, liet Capote neatėjo. Ta
da ji nutarė užeiti ir pažiūrėti. 
Jį rado gulintį ant lovos, išba
lusį. Ji pakvietė gydytojus. Jie 
konstatavo mirtį. Capole buvo 
išvežtas į ligoninę ir padaryti 
tyrimai. Nustatyta kad tai ne
buvo širdis.

j Capote yra parašęs ir išleidęs 
30 knygų. Visos turi paskutines 
mokslo, psichologijos ir psichi
kos naujienas. Labiausiai skai
tomi "Pusryčiai pas Tiffani”,

i “šaltu krauju”, “Kiti balsai, ki
li karatoariai’V “šarptinjen” ir

—New Yorker” redaktorius įn
iro, kad jis buvo puikus ir stebė-

PRAŠO NEMAITINTI
. PALAIDU BEŽDŽIONIŲ ; j <ūdžiau^a-aulĮS

SILVbTl SPRINGS, Fla. -
Beždžionėmis beoirūpĖnantieji .ekspertus Jangcen upei užtvenk! 
pareigūnai prašo gyventojų ne--‘ į j ĄrijbseNsjvtyse. Kinijos vyriau j 
maitinti palaidų- beždžionių nę sylįe mekėš visus pinigus užtvan !

Departamentas naudos

tik zoologijos soduose, bet ga t- ;kos planam^ ir darbams paruo 
vėsė, laukuose ar apie namus. zti. Kinija mano, kad jai iše

Zoologijos goduose ar didės- nes am-enkieciai didelio j
niuose . parkuose beždžionėms Palyr*mo šioje srityje. Jie par
yta paruoštas joms tinkamiau- <-aos •s3vo planų dalis, kad išei
siąs ir*sveikiausias maistas, bet ■_ pigiau.
beždžionės nesilaiko taisyklių.; laiku ten JSU buv0 pra.
Jos kartais išbėga į laukus, ar į dėti trijų užtvankų darbai. 1947 
artimiausius miestelius. Jų ne- melais prasidėjo pilietinis karas, 
reikia maitinti. Kai jos negau- Karo metu buvo sunaikinti visi 
na maisto, tai tada grįžta į savo atlikt! užtvankų darbai. Dabar 
sodus, kur jų laukia sveikiausias teks viską pradėti iš naujo. Kiek- 
maistas. į vieną dieną už t van koc pagamins■agamins

12 milijonų kilovatų energijes.
— Wright salos pakrančiuo- 

se pradėjo skęsti laivas, vežęs 
>0 žmonių. Laivas užplaukė ant 
aštraus akmens, buvo prarėžtas 
šonas. Gelbėtojai laiku atvyko 
ir susisodino šlapius keleivius.

i tų Afganistano sričių partiza- 
i nu vadovai sudarys susitarimą 
i baigti tarpusavės kovas ir vie- 
’ ningai naikinti Sovietų Sąjun- 
i gos karius bei karo medžiagos 
i sandėlius. Sovietų sunkvežimiai 
j dar negali saugiai pasiekti Ka
bulo šiaurės keliais.

— JAV yra įsitikinusios, kad 
■ Irakas turi geresnių ginklų ir pa
tyrusių kareivių juos vartoti ne
gu Iranas.

— Federalinė valdžia per 42 
mėnesius išleido 75 milijonus 
dolerių Chicagos produkcijai— Perkūnas trenkė 19 melų

Dundee studente' Teodorai Ten- : studijuoti. Vyriausybė informuo 
nendorf, kai ji šbėgo iš namų, ta apie visas produkcijos for* 
skubėdama uždaryti automobi- mas Chicagoje. Dabar imsis prie 
lio langus. žasčių jai sumažinti.

si i

pautus,

L.W

M
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MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto šio skyriaus redaktoriai
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NEPYKSTU, MANO MIELAS
Tai ne salionas. Tai tualeto j 

patalpa — šviesi ir patraukti.i 
Nuostabi vieta intymiems mo
terų pasikalbėjimams. Viena, 
aukšta ir liesa, stovi prie skal
bimo mašinos kita trumpa iri 
apvali seen ant . ^akytum kė-| 
dės ir laikas nuo laiko papildo 
stiklinaites vyno.

Cžia mašina, sukasi putos, 
kvepia cigaretės dūmai.

— Tu neissiskyrei- 
tavo. Galim atvirai 
sako sėdinčioj i ir
vyno taurę stovinčiajai.

— Ir ne tavo. — šypteli sto
vinčioj!, nugeria gurkšni ir pa 
staro stiklinaitę ant šlaniu grin
dų.

— Bet aš praleidau su juo ne
maža maloniu valandų.

— Jis tave niekine. Vida.
— Taip tik atrodė. Jis mane 

mylėjo. Dabar atvarai sakau:

kur miJkuctą tamtta vsšaro- 
jai? / 1

— O ne, — keip tik niekur 
nebuvau iėvažnavęs. Tik pa
čią pirmą dieną su žmona sti
priai susibariau, ir ji per visą 
mėnesį nė žodžio su manim ne
bekalbėjo.

MĖMINIMAS

PasihalbĖjimas 
Maiklo 
su Tėvu

GYTOOJAM

Jis ne t e 
kalbėti. -- 

paduoda

— Jis tave vadino girtuokle, 
o kartą spiovė tau į veidą...

— Toks jo charakteris, šiurk
štokas. Aš nepykstu. O jis pats 
gerdavo daug. Ir tiktai karčią
ją. Bet jis geras inžinierius 
Tu pati žinai. Juk tu buvai jo 
oficialioji.

— Tau kakta buvo praskė- ■

Tk šukės truputį pataikė.... 
Bet iš kur tu viską sužinojai?

— Pats man pasisakė.JL spy
rė tau į sėdynę ir išmetė pro 
duris.

— Ką tu. Jadvyga! Visai ne
skaudžiai.

Bei ji> buvo medžioklės 
batais.

— Minkštomis šliurėmis.... Aš 
atsigręžiau ii pasakiau: “Ne
pykstu’’. Paskui ramiai nuėjau 
gatve.

— Vidaz Vida! Tavo veidas 
per jo kaltę — vieni randai.

— Kur tau randai. Pora de- 
nelių... Žinoma, tada buvau iš
sigandusi.... c

— Sąmonės buvai netekusi.
— Ka gi, girtas buvo, patai

kė į medį. Džiaukis, kad ne tu, 
o aš tada buvau su juo.

— Džiaugiuos. Tikrai džiau
giuos.

— Iš ligoninės pirmoji išėjau 
Nunešiau jam didelę gėlių puo
kštę ir pasakiau: “Aš nepykstu, 
mano mielas”.

Mašina ūžia. Dvį gražios mo
terys, truputį apsvaigusios, žiū
ri viena i kitą pro putas, ir joms 
atrodo, kad idbr ne' viską pa-

— Ar tikrai, tu. Elcnut, tam- 
pi turtinga? — klausia Petras.

— Taip, aš paveldžiu dėdės 
turtą keliolika tūkstančių do-, 
leriu.

— Ar tu už manęs tekėtum, j 
t-klausia toliau Petras.

— Nė galvot apie tai negal
voju. — atstakė ši.

— Aš irgi jau J anksto žino- 
; au,—pridurm Petras.

— Tai ko beklausi?
— Aš t:k norėjau patirti.ka p 

žmogus jaut ės, jeigu staiga ne
tenki didelio turto.

AIŠKIAREGISTE—PUIKUS 
DALYKAS

Pbukius sutinka Pi kį Plau
kius taria Plikiui-

— Brolau, aš iš pirmo žvilgs
nio žmogų kiaurai permatau.

— Na, jeigu jau taip ir tam. 
pasakyti: du šimtai 
tai prašau tik

štai gabu 
per daug, 
paskolinti.

šimtą

— Stiklinaitė i sieną atsitren-

— Chicago J 
vra teisiami... " SSrT •

— Kažkur dingo vasara?
Don Pilotas

SIMBOLIŠKAI

— Rinkimų kampanijos pro
ga kandidatai pasikeisdami iš
siskalbia vieni kitų marškinius.

— Respublikonų konvencija 
Dallas, Texas, žinojo, kad bus 
triukšmadarių, lai prie išdžiu
vusios upės apvalė žoles, išrovė 
nuodingus vijoklius, kad triukš 
madarai niežų negautų, prista
tė palapinių. Patarlė sako: už 
blogą, atsilygink geru .

•— Sovic’.ai nemėgsta prezi 
denio Reagano tedėl, kad jis ne
sirengia su jab tartis. O ko jam 
ten kištis * Kai sovietai apsitvė
rę geležine siena nuo pasaulio 
akių’/ Jeigu jie savo imperiją 
pavertė kalėjimu, tai jų ats3- 
komyliė. Lietuviai balsuoja už 
Reaganą.

— Žinai ką, • drauguži, — ta
ria amž’nas studentas savo ko
lega, — šiandien profesorius X. 
egzaminuodamas padarė man 

Į simbolinį gesta.
— Na, o kas per gestas?
— Jis man davė surūkyti ci

garą. ir kai aš pagyriau ciga
ro skonį, profesorius man pri- 
dtrė:

— Tamstai priklauso dar vie
nas teks cigaras^ kurį duosiu su* 
rūkyti po mėnesio, kai čia vėk 
turėsime susitikti.

*
GERIAU TAIP

— Na. July t. ar tu pasakei ku
nigui. kad tu buvai negera sa- 
vo mamytei? — klausia moti
na.

— Ne.
— Kodėl?

— Aš maniau, jog daug ge- 
iau. kad tai šeimoje pasilik, 

tų. ♦ * *
RAMIOS ATOSTOGOS

— Up. taip, tok ų tylių, ra
mių nto togų—aš niekad nebu
vau turėjęs kaip šią vasarą.

— Tur būt, kur pajūryje

NELAIMINGA

—7 Matai tu tą šokėją, 
en scenos pašalyje stovi. Ji kar- 
u su manim, ėjo į mokyklą, bet 
jos tėvai taip suvargo, kad ji 
liet apsivilkti nieko neturėjo. 
Tada ji įstojo į teatrą.

— Vargšė. Ir čia jai, matyt, 
tepa si sekė-

— Kodėl?
— Nagi, kad ir dabar beveik 

Teko nevi Iki.
* * »

SUSITARĖ ..........

— Taigi, miela žmonele, rytoj 
mane prikelk septintą valan- 
lą, — taria vytas, guldamas į 
ovą.

— Gerai, gerai, — atsake 
fn'onn, — bet ir tu ma
lęs neužmiršk prieš tai pa 
adirrti.

* • «
DVIGUBA PRIEŽASTIS

— Ko*ėl jūs taip greit tarnai
tę atleidote?

Vtena. kad ji neturėjo pa
muš kp dirbti, abtra — buvo di 
d' le- tinginė. . -

kur

ii gt rai 
rastoj rk

(Anglijoj kaip Amerikoj) 
čia visokios šventės, čia draugų vardinės, 
lyg kaladė bičių paūžiam gražiai 
Dažnai sunkios galvos, sunkios ir sėdynės, 
Jas pamest namolia vargo nemažai.

Gimė kam sūnelis ar riebus anūkas, 
tuoj krūvon sušokę džiaugiamės visi.
Dar labiau tą džiaugsmą kelia buteliukas, • 
nes arbatos puode ūpo nerasi.

Kas nors užaugino dukterį kaip rožę, 
pasipiršo britas jai rudais plaukais. 
Sveikinti“ supuolę ir kalbas išdrožę, 
už jaunųjų laimę traukiam ne juokais.

Eidami viešnagėn buteliuką nešam, 
papročius mūs saugot miela ir gražu. 
O kai prisitašom, tai net, atsiprašant, 
Šeimininkei tenka pavalyt ražu.

O tautiečiui mirus, skausmu širdys plaka, 
buvo jis tarp mūsų linksmas ir miklus. 
Duok, Dievuliau geras, jam dangaus valaką, 
o mes čia nuliūdę pakeliam stiklus.

Ką žinai, '1 ėve ?
— .Jeigu nori žinoti, tai tau iš 

istorijos papasakosiu. Dabar re
tai ko gero, bet blogo perdaug. 
Pradėsiu nuo pradžios, o pabai- 

• gą tu žinai.
— Įdomu, pradėk. Noriu ir 

iš žinoti.
— Klausyk. Amerikos tu dar 

nepažįsti, o ąš žinau. Kai prieš 
75 metus atplaukiau į šį kraštą 
caro laivu, biro taip, pavyz
džiui. Laišką galėdavai pasiusti 
pridėjęs 2c. pašto ženkliuką, o 
dabar reikia mokėti 20c. Angliš
kas dienraštis — le., sekmadie- 

| ninė laida — 3c. už poros svaru 
f popierių. Dabar už tokį pat po

pieriaus svorį tenka mokėti-S1 
iž sekmadienini anglišką laik 

• aštį... Alaus stiklinė buvo 5c. 
Geriausias steikas buvo 13c. sva
ini. Dabar reikia mokėti $3 sv. 
<avos puodukas restorane buvę 
2c., bandukė — 1c. Pigiausias 
buvo alus, tik $1 už statinaitę 
V’iskės butelis — 60c. Butas su 
zalgiu $3 mėnesiui. Bet mes tau
pėme pinigus, nepirkome bran 
jios mėsos, tik riebius lašinius 
Virdavome riebią kopūstų sriu- 
>ą, kad net storas taukų sluokš 
ūs, tarytum ledas, plaukiodavo. 
Gerdavome tik juodą kavą, 
mat, nežinojome, kad reikia ii 
)ieno. Į fabriką ar kasyklas neš 
lavome šaltos, juodos kavos.

— Ar tik nemeluoji. Tėve?
— Manęs neįtark melagiu, 

’asiklausk kitus senesnio am- 
:iatis vyrus, tau pasakys, kaip 
urvo. Visi darbininkai pyko, ka 

i plieno fabriką ‘ einant reikėjo 
nokė!i 3c. už Allegheny upė“ 
iltą. Taip ir grįžtant namo, rei
kėjo mokėti 3c?

— Kodėl reikėjo mokėti?
— Todėl, kad į fabriką kito 

elio nebuvo, Maiki. Tas tabri- 
;as buvo 30 mylių į rytus nuc 
Nttsburgho, nedideliame mies- 
ftlyje Leech burg. Pa. Plieno 
sbriko reikėjo dirbti 12 ir dau 
;iau valandų. Mokėdavo 11c. už 
.-Blandos darbą, Darbas, sunkus, 
mie verdančios geležie.’. Apie 
mijas t a is laikais niekas nė ne- 
tfpna-vo. Kai bfrvo viskas pigu.

Medinį, namą galėjai 
už .<300. Gera vvriš- 

ti buvo fr lietuviu,

r>etenio, miUioniė 
v. Namo jis turėjo 
'kęs I-ecvhburgc 
net 'trrghes k/tsyk- 
k*DM vertėsi alaus

c oho

berąsus. Gyveno ir 
^antelėje” prie uoto 
dot® Kepwai- 

streikuotojui

Mylim mes sueiti, mylime ir juoką, 
jei tik gėrimėliai plaukia upeliu.
O tie šeimininkai taip vaišinti moka, 
kad net ant rytojaus vos paeit galiu.

•— Įdomi istorija, Tėve.
— Dar ne viskas. Turėjome ir 

gražių dienų ir naktų. Kaip tra
dicija, kiekvieną savaitgalį Ur
bonų virtuvėje susirinkdavome 
pabaliavoti. Amžino atminimo 
Pelenis žinodavo, kiek alaus dė- 
žių pristatyti, 4<iek viskės. Per 
visą naktį turėdavome gerus 
laikus, kol Urbonienė su šluota 
ateidavo po stalu gulinčius gir
tus vatus išvanoti lauk, ir tuš
čius butelius išmesti.

— ^Atrodo, kad jūs daugiau 
gėrėte, negu dirbote, Tėve?

— Ne visi dirbo, tai ką iš nuo-J 
bodumo darysi? Buvo ir kita Į akademijoje buvo demonstruo- 
mūsų miestelyje lietuvių grupė, j jamas T. Edisono tik ką išrastas 
kurie save vadino inteligentais, i 
’aikrašcius skaitydavo. Su jais 
nė susikalbėti negalėdavome. 
Draugijas organizavo, miestelio 
žaliukėje parengimą surengė, 
bet kai mūsiškiai ten nuėjo, 
muštynes pradėjo...

— O kas daugiau ?
— Galėčiau tau daug ko pasa-

<yti^<Iaiki, bet ar tau bus įdo-1 atgsnfnti žmogaus balso!
Jis puolė prie T. Edisono ir

— Tik pasakok, Tėve.
— Kai darbų nebuvo, tai kiti 

įvažiuodavo kitur, net į Kolo- kui tuo nepavyko demaskuoti 
.ados anglies kasyklas. Buvo to- Į šradėjo — garsai ir toliau skli- 
tia mada, kad krautuvėse gale-! do iš aparato. _
ai pirkti “ant knygutes” (kre-! 
iito). Vargšas Nepšelis tada 
kstydavo po lietuvių namus, 

cškodamjas klientų, kurie, ui 
nesą sąskaitų nesumokėję, pa 
ego. Kimba prie to, kuris ga- 
ar.tnvo Nepšeliui.

Af ga rantuotoj as sumoka 
kolą ? *

— Velnio akį. Ir tas pabėga... |
— Ar jau baigei savo istoriją ! 

Cėve?

Linksma, kai apkrautas buteliukais stalas 
ir kai už jo sėdi tuzinas draugų.
O tą Tautos Fondą, tegu jį kur galas, — 
jam mūsų kišenėj nėra pinigų..

AKADEMIKO ARGUMENTAS

1879 m. Paryžiaus Medicinos

fonografas. Iš prietaiso plataus 
vamzdžio sklido prislopintas 
žmogaus v balsas^. Susi rinkusi-Ų.- 
}‘ų veiduose matėsi, aiškus nepa
sitik ėjimas. Vienas akademi
kas, pagalvojęs, kad išradėjas 
mulkina višus, pašoko iš vietos 
r garsiai suriko:

— Metalinė plokštelė negali

*3 -—Ko* taip stovi, ar negali skėl 
čia išskėsti?;

— Negaliu!
— Ar sugedęs?
— Ne. Bet sutariau pasima

tymą, kurio atpažinimo ženk
las — “su skėčiu po pažasti
mi”, j.- . J .- . - A

PJAUNA

tu, Petrai, praleidi

priešingai, kaip die- 
kaip matai, aš piau-

čiupo j j už gerklės.
Deja, gerbiamam • akedemi-

ŽODIS SVARBIAU UŽ
VISKĄ

Plaukius stovi gatvėje visas 
lietaus plakamas, kad vanduo 
nuo jo čiurliais teka.

— Kaip 
vakarus.

— Visai 
na. Diena,
nu medžius, o vakare mane žmo 
nelė piauna....

♦ ♦ *

BAIDYKLĖ

Pagyvenusi pohia nuėjo į me
no galeriją.

— Fe, — pasižiūrėjusi j pir
mą paveikslą rėkė ponia. — To
kias baidykles jūs vadinate me
nu!

— Bet, ponia, — dėstė ramiai 
dailininkas, — juk tai nebuvo

Stovi. ir laiko skėtį po pažas- joks paveiksiąs, o tik paprastas 
timi. veidrodis...veidrodis...

— Jau bsigriL Dar noriu ta r 
įpasakoti vieną incidentą. Vo< 
ryvį išlikome, kai a a. Pelenis 
avo mašina vežė 6 vyrus į kaž

kokį miestelį, kur. kaip įtakin
gas biznierius, vieną lietuvį iš 
kalėjimo išgelbėjo., kuris buvo 
tu teistas už čekio suklastojimą. 
Vlenis kelią žinojo, bet prava 
iavo kebą, kur neikia sukti į ki- 
ą kelią. Salia šoferio sėdėjęs vy
ras sako suk čia. Kai pasuko, 
ai mašina virto į pakalnę, lie- 
mri j šlapią apartą dirvą. Laimė, 
kad mašina buvo be stogo. Mfi- 
<u galvas įstrigo į purvą, o ma- 
Vina gulėjo aukštyn ratais.

— šitaip!
— Taigi. Tu manai, kad Ame

rika vis$ 
radai 
iž sa

4da buvo toki; 
Kiek tu, Neik

ti bans?

Xha, o aš, kn 
ius batus, ta
daug g^rc 
Dėkui t Ai

K.au pu 
nokėte



LIETUVOS KAIMYNAS
Dr. Ą. Gerutis savę paskaitoj 

“Lietuvos kaimynas Latgala’’ 
konstatavo, kad mes lietuviai' 
iredsug ką žinome apie tą kai
myną, nors jis išbuvo Lietuvos 
xal<Jžįoje daugiau kaip 2G0 mė
ty- O 5ę ąiaip su latgaliais lietu
vių tauta turąo (ir tebeturi) 
d&ug bendro. Latgala skiriasi 
pųo kitų Latvijos daliu jau tuo, 
jdg jfe gyventojai yra katalikai, 
tub .tarpu, kai kitų dviejų pro- 
yiucijų (Vidžemės — Latvijos 
L’vonijps bei Kuršo) žmonės 
yrą' beveik išimtinai evangeli- 
Jtaj. Jau tas vienas faktas rodo, 
kad Latgalą veikė kitokie isto
riniai faktoriai. Tų faktelių tar
pe Lietuva užima -itin, svarbią 
vietą.

...Glaustai apžvelgęs Latgalos 
praeitį, prelegentas pastebėjo, 
kad bendroji Rytų Europos pa
dėtis iš pagrindė nasikeitė, kai 
paplitus reformacijai išnyko tiek 
Kryžiuočių Ordinas, tiek jo at
žala Pabaltijy, vad. Livonijos 
Ordinas.. į to ordipo žemes atsi- 
riido pretendentų. Veržėsi rn- 
.sąi,brpyėsi švedai, bet pasireiš- 
k^ir’Xietuvbs/ t^^ioji Kuni
gaikštyste. Ji negalėjo ramiai 
laikytis; kai jos pašonėn, Livb- 
hijon,: smeigėsi rįš0,tuo lab:au, 
kad pačioj Lijonijoj reiškėsi įta

L4TGALA i
šimtus metų iki 1772 m., taigi 
iki pirmojp Lietuvos-Lenkijos 
padalinimo, o Kurše hercogys
tė dar Ilgiau—iki 1795 m \ Į

Kaip Lietuvoje, tfip ir Latga
loje divfelį vaidmenį suvaidino 
1569 m. i Vilnių atvykę jėzu
itai. Lagala liko katalikiška. 
1625 m. Daug-avpilyje Įstegta jė 
zuitų kolegija, kuri rūpinosi lat
galių švietimu. Lietuvos jėzu
itai davė pradžią visai latvių 
raštijai, 1585 m. atspausdinę 
Vilniuje Petro Canisijaus kata
likų katekizmo vertimą i latvių 
kalbą. Latgaloje net iki 1840 m. 
veikė Lietuvos Statutas. I bend
rą Rzeczpos]>olito Seimą Latga
la siuntė 6 atstovus, kurių 2 tū
rėjo būti lietuviai, du lenkai ir 
du iš Latgalos. .Visi oficialūs do- Į 
kumentai, rašomi luflantų vai
vadijos vandū (taip Latgala va- • 
din ta nuo sudarkyto Livonijos 
vardo!). Turėjo būti tvirtinami 
Lietuvos ir 
dais. .

Lenkijos atiLpau-

Vilniuje išleistas 
vertimas j latvių 

pripažįs-

1753 m- 
E vengei i jos 
kalbą. Kaip šiandien 
% latgaliai “pusantro ^nitme-’ 
čio ši evengeLiją nepakeista ‘ 
skambėjo mūsų tėviškės bažny- • 
čiose ir.^^rodė kelią dvasi nia-‘ 
me gyvenime”... Dar 1756 m. 
lietuvis Jėzuitas Jonas Lukoše-’I Vičius parašė*'latviškai Evenge-^ 
lijps knyga > šventridieniams ir ■■ t ' ■ : ■ i.■ visų metų šventėms, o lietuvis 
kunigas Jonas Karminas 1853 
m. išleildb Vilniuje trijų kalbų* 

, žodyną, sekdamas^ Sirvydo “Di
ctionarum trium linguarum”.

^Nūo 1850 m. Kuršo katalikai j 
buvo Žemaičių vyskupijos ju-i 
risdikcįoje. Latgalių moksliniu 
kas Dr. Mikelis Bukšis teigia, 
kad vysk. Motiejus Valančius 
“ypač tiesiogiai rūpinęsis Kur
šo katalikais”. Būdamas Petra
pilio Kunigų seminarijos ins
pektoriumi, busimasis žemais 
čių vyskupas Karevičius buvęs 
latgaliams palankus- Latgalijo- 
ie nuolat veikė kelios dešimtys 
lietuvių kunigų, kurie buvo 
Latgalos švietėjai.

Naujausiais laikais įsidėmėti
ną įtaką Latgalijoje padarė Lie Į 
Jtuvos. marijonai. Kum Jurgiui 
Matulaičiui atgaivinus - §ią kon
gregaciją, pirmieji latgaliai ma
ri joną? atliko noviciatą Mari- 

r&jųnrjbš; RžeczĮFospektai* afite- jampolejie.
Latgala, if vasalas Kurso Nedšiug kam žinoma, kad tuo 

pasiliko pat metu, kaip ir Lietuvoje, 
^Ę^Valdžaę’e. daugiau kaip du spaudos draudimas nuo 1863 

; — - - - - - ~ - -

žiūrej'o kaip į natūralinius savo 
-^ąjil^gininkus. ' A? • .? _• ■
' "lĮ35Z.::ni- Pasvaly-tarp .'.Lenkijosi 
ktųuĮiauš.^.Žygim^ito, .Augusto,, 

“kaip'Įsakmiai pasakyta, “tuo Ti- 
’tūhi, kuriuo ' jis yra- Lietuvos 
didysis, kunigaikštis’’, ir Livoni- 
įošj’ sudaryti. sutaWisl kiiria siek 
tą Apsiginti nuo ^Maskvos. 1561 
m. Vilniuje pasirašyta nauja su 
tarfe/kiOT Rygos
arkivyskupas pavedė karaliaus 
Žygimanto. Augusto, kaip Lię- 
ĮųvtJV didžiojo kunigaikščio glo- 

.bąrįsąvc valdžią. Lietuvos ka
riuomenė užėmė visas svarbiaų- 
šjas/'pilis, -.Rygos, arkivyskupas 
Įr,-Ordino magistras prisiekė iš- 

. tikimybę ir, kaip, konstatuoja 
■ lątvjų istorikas Arveds švabe, 
.‘jLryonijos inkorporacija i Lip- 
-tuy^i'/bųvp Įvykęs faktas; visa

.provinciją”.... . . .. '
AįTą^ūkarai 5r /tikybinės vare

sutartimi,' au po LiubJ?-

Dėtuvių Hteratūros, meno fr iriofifc 
liti*. Jame yra vertingi, niekuomet neaemtą, Vh» 
UapeEo, Vinco Maciūno, P. Jcnflto, V. Stekai 

dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matuaevifian* Ir V 
b«I rtu<ty<M, ffiuatruotos nuofrariromfa |

ndo, M. bSelkio, V. KaJubda, A. Rūkitdėa Ir A. Vanr

ŠVENTES LA L n. lOSE, poetės, raiytojoe Ir tn 
Juosės Vaičiūnienės afiriinfnlmal apie dafni

’: > VTENBO IMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rfflte tyrai.

trrtafmo brootŲ apralym**, bet tiksli to laikotarpio buities Ht» 
rttitetal studija, suskirstyta skirsneliai*. Ta 206 puslapiu knyf?

ItttvftL LddŽnyi Kastruotu auotrsnkomM. pabslfojs ftMMhmr 
fttffvtrAhj psvxflnfm>’»tr jų verttnuf | vokdeOą kalbą. Laba 

oal knygoje yn Rytprtatq Kaina W

M. Stankūnienė. ižinys)

iki 1904 m. įvestas ir Latgaloje. 
Dalis slaptų leidinių išleista 
Klaipėdoje.

P’rmojo pasaulinio karo me
tu iškeltas klausimas sujungti* 
Latgalą su likusiąja Latvija. 
Iki latgaliai buvo įjungti į Vi
tebsko guberniją. Latvijos ne
priklausomybės : laikais latga
liai naudojosi tam tikra autono
mija kalbos, bažnyčios ir mc- į 

kyklų reikalais, nors protar
piais pasireikšdavo pačių latvių 
noras nusmelkti (jų tarmę. O ’ 
1944 m. sugrįžus.-sovietiniam-re 
žimui, prasidėjo nuoseklus lat
galių kąlbįnis- persekiojimas. 
1956 m. pfėtstas vad. “bendri
nės kalboj Rėžimas'kuriuo vie
šame gyvetfitnė: uždraustos tar
mės, latgalių kaita .pabalinta iš 
mokyklų ir iš valdančių įstaigų, 
o nuo 1958 nto nebeišeina joksv J 
laikraštis jlafgališka, ' Patys lat
galiai teigia,. kad : dabartinis 
draudimas esąs žiauresnis ne
kaip Mūraviovo Laikais.

Savo paskaitos pabaigoje iš
kėlė klaiisima. ar mes, liet u- 
viai, galime kuo latvių tautai, 
įskaitantir ’ įJatgalius, padėti.

AUKŠTAIČIU UPĖ - ŠVENTOJI
Krantu atodangose matvti'- ' Į

daug storų, suanglėjusių pra-| 
eities miško medžių. Netoli Ju-Į 
ros—šetekšnos žiočių į>ikūrusi’ 
didelė bebrų gyvenvietė, kur 
keliu kilometru ruože daug dre
buliu.

Ardydama aukštus stačiu> kran 
tus. šventoji labai raitos: Mikse
rių' apylinkėse. Čia (bug >ausų I 
smėlio paplūdymių. Nuc stačių I 
krantų atsiveria puikūs vaizdai į | 
upės slėnį. Labai aiškios trys di
delės kilpos. Viena iš jų ilges
nė kaip 3 km., o s^paųka—vos 
100 m. Ja gn-Kma* pernešti valtį. 
Toliau Šventoji staiga prasiver
žia pro rėvą ir žertž?ai‘jos išsi-

Muenchene veikiantis i Laisvės. 
Radijas nuo pere’tų meių padi
dino saw transliačljas t latgaUš- 
kai iki 30 minučių savaitėje. Iš 
visa ko matyti, kad sovietai yra 
nusistatę "likviduoti j latgalius 
kaip atskirą • etnografinį vi 
netą”. -j i

Rr. A.^rdrutis
(Iš Europosįtiptuvio)

• •' . t

mų juosta, j nuviniui,, devudopenodo moliai, 
į, senų me-1 Žemiau kaimo yra pati ilgiausia 

r p'ivojmgiausia ieva. Už jo> 
» j :ki pat žiočių Šventoji beveik 

kių. piiešaL vie-Į tiesi, smalkiai graužiasi gilyn— 
prie Ne

lies lygio. Del to čia upė teką 
greitai, vagoje daug akmenų; 
plaukti pavojinga J

Santakoje tiek Neries, tiek 
Šventosios pakrantes tankiai apt 
augusios pušynais. Pailsėjus juoį. 
sę, galima toliau tęsti kelionę 
Nerimi, o vėliau ir Nemunu iki 
oat Kuršių marių ar net Klaiy 
pėdos.

\ a goję daug šiekštų, 
iž ų. ant kuliu gal ma greitai pr pavojingiausia 
užplaukti.

Žemiau Vidiški _ 
nas k’tą Įteka du mažesni 
kai: Sicsartis iš k:urės ir 
šia iš dešinės. Įdomu, kad 
‘.osios vidurupyje intakai 
v:enas prieš kitą, nes jie naudo
jasi vienu senslėniu, perkirstu 
šventosios. Netrukus už Šie 
-anties žiočių Šventosios pakran
tėse pr?.s:deda sausi pušynai,: 
aukšti ardomi krantai, geri pa-Į 
plūdimai, smėlėtas dugnas, 
aukštieji krantai—nauja 
rianti vasarvietė, graži 
eiečiu ooieio vieta.

inta- į stengiasi prisitaikyti
Mū-

Šven
įteka

ai 
besikU' 
ukmer-

Už keleto k’lometrų 
mergė - didžiausias o

j Švelniosios pakrantėse .sena lie- 
l tuvių gyvenama vietovė. Miestas

miestas i

tiesia, praplatėja. Čia upė sekli, 
los srovė lėta, (dugnas nuosta
biai švarus, smėlingas. Panaši | 
šventoji, tik pamažu gilėjanti, j 
išlieka iki oat Anykščiu-

Anykščiai ir jų apylinkės — 
viena įdomiausiu ir gražiausiu 
Lietuvos \detu. Anykščiu apy-

užima dideli plotų, išsimėtęs.
Šventoji Ukmergės apylinkėse; 

ir žemiau jos klaidžioja plačio-! 
je vagoje, kurioje daug seklu
mų. Posūkiuose vienus krantus 
ardo, kitus klosto- Ten kur ver
žiasi per kalvas, upė susiaurėja, 
pagreitėja jos dugne atsiranda 
nemaža rieduliu.

Už Veprių šventosios slėnis 
toks pat įdomus, su aukštais 
mečiais apaugusiais krantais, 
žemupyje Šventojoje nemaža 
rėvų, kurios, esant žemesniam 
vandens lygiui, gana pavojingos. 
Viena tokia rėva tuoj pat už 
Vepriu, antra—prie Širvintos

— Vyro gyvenimas tikrai ne-į 
pavydėtinas. — tarė giliai atsU 
dusęs 60 metų amž. vyras.

— Kodėl? — paklausė žmo
na.

— Todėl, kad pirmus 20 
tų molina klausinėjo, kur 
eina ir ką daro, o paskiau

! 4G melų žmona klausinėja, 
jis eina ir ką vrikia, - 
kusius metus giminėj klausi
nėja, ar jis yra parašęs tes
tamentą.

me- 
jis 

per 
kur

literatūros 
rašytoujus: 
Biliūną. A.

gerbia j u 
ireng-

žiočių.
Širvinta - didžiausias švento

sios intakas, graži, vingiuota ir 
vandeninga upė. Nuo jos žiočių 
Šventoji pasidaro gilesnė ir. van 
deningesnė. Jurkonių kaime yra 
daug aukštu ardonįu * krantų.“ 
č'-a virš vandens lygio iškyla se-

SERYE-WUH PRIDE IN THE NATIONAL GUARD
gausu

garsusis SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia dr~ turtingiausia lietuvių fratemaUnĄ 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.

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

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS.MLLJONUS doleriu 
apdraudų savo nariams.į -

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

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

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

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

Galite kreiptis ir tiesiai j SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001 
TeL (212) 563-2210

klasikus, mylimus 
A, Baranauską. J. 
Vienuoli. Anykštėnai 
atminima. Ju gimtinėse 
■i muziejau ant Liūdišr
no Jonui Biliūnui pastatytas pa
minklas. Čia daug vietų, susiju
sių su kūrinių herojais.

Anykščių apylinkėse 
gamtos paminklų. Tai 
Puntukas, jo brolis Kc
liūnas. įdomūs šventosios ir šia 
vės krantai bei garsūs smėlio 
karjerai Netoli Anykščių yra 
šeimyniškėlių (Vorutos) pilia
kalnis, Starių kalnai, gražūs Ru
bikių ir Nevėžos ežerai.

Žemiau Anykščių Šventoji 
vingiuoja tarp gražių, sausų pu
šynų. Krantai šiose vietose ma
žai ardomi, apaugę krūmais, va
goje nemaža salų, šiame ruožo 

J šventojon įteka vianas didžiau- | 
Iriu jos intaku—Virinta. Beveik į 
į nuo Virintos žiočių šventoji 
patvinsta, pamažu platėja, daro- Į 
si tiesesnė. T?.i ' 
tvankos pasekmės. Vanduo už
lieja žemas šventosios pakrantes 

[ o iš vandens kyšo kelmai ir krū
mai, nekaip atrodo...

Už Kavarsko šventoji teka 
per dirbamus lauKUs, o pakran-

Kavarsko už- j

Read hbd and follow 
directions.

For constipation relief tomon / 
j reach for EX- LAXtonight

< Ex-Lax helps restore your system’s own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonigl 
You’ll like the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax is itrrt<7~^ 
“The OversightWonder’’

JAY DRUGS VAISTINE ;
2759 W. 71st St., Chicago, HL

RŪPESTINGAI tSPILDOMI RECEPTAI » FANNIE MAY SAL
DUMYNAI * KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

*7^

TeL 476-2206

NAUJIENOSE GAUBIA GAUTI

1. Dr. Kazio Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,
II tomas—----------- ...____ _ $10.00

2. Prof. Vadovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psL 

Miko ŠOeikio, LIUCIJA, proza. 178 psL _________

aninoe Narunės, TOYS IR VIENA Atsiminimai. 172 psl. 

rot P. PakarHio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN- 
RAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl............................................... ......

$6.00
$6.00

$5.00

$5.00

$4.00

I psl —__________________-___________________$2.00

NAUJIENOS. 1729 So. Halted St, Chicago, DI. 60606 siųa-
kilę fekj Ir prMOrle vieną dolerį penrantkno Mlaidoma.

50 metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA,

parašė 700 puslapiu knygą, kurion audėjo viską, kai bet kada ti 
bet kur. bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, Hetuviua 
fr Hetuvitj kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir pręf. X. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus^ padari 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

Ir patarė mums toliau studijuoti.

Kaina $33. Kieti vMettei.

I — NaaJIeooa, CHogo, $, HL Wednesday, August 29, 1964
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reigūnų paduotus lakštus, tai'Kosciuška įrašė, kad Ji 
lietuvis. Kosciuška plaukė Amerikon, kad jis tikėjo Ame
rikos steigėjų laisvės, nepriklausomybės ir pagrindinių 
žmogaus teisių idealais. Kosciuška stojo tuometinėn Ame 
rikon kariuomenėn, bet ir tada jis užsirašė, kad yra lie
tuvis. Kada jis laimėjo Westpoint mūšį, tai Amerikos 
karo vadovybė paskelbė ,kad Tadas Kosciuška, lietuvis, 
vadovavo amerikiečiams Westpointui išlaisvinti, kur 
šiandien yra pati geriausia ir moderniškiausia karo mo
kykla. Didelė Amerikos karininkų dauguma mokėsi lie
tuvio išlaisvintame Westpointe.

Česlovas Milašius, atvažiavęs Amerikon, taip pat pa
saite, kad jis lietuvis, bet jis čia važiavo, kaip Lenkijos 
pareigūnas. Pirmiausia, tai Milašius buvo Varšuvos vy
riausybės atstovas New Yorke. Ten jis buvo paskirtas 
lenkų vyriausybės “kultūros attache”. Neilgai jis ten 
gyveno. Jis įsitikino, kad amerikiečius kultūrinti nėra 
jokio reikalo. Jie, kaip lietuviai, taip lengvai nesikultū- 
rina. Amerikiečiai turi savo principus, paskelbtus prieš 
200 metų. Tų principų jie ir laikosi. Jiems neįdomu klau-

JO3E RIBERA .ispanas
a

Verkiantis filosofas

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 vii

Milašius jau visai nusimilašino

Česlovas Milašius, kur jis bebūtų ir ką jis bedarytų 
ar rašytų, visuomet skelbia, kad jis lietuvis. Jis tvirtina, 
kad jis gimė Lietuvoje, kad jis augo ir .mokėsi Lietuvoje 
kad jo mokytojai buvę lietuviai, bet lietuviško jame nėra 
nė krislelio.

Česlovas Milašius gimė. 1911 metais Lietuvoje. Kė
dainių apskrityje, Surviliškio valsčiuje, Šarelmonyse. Jis 
jau artėja prie 8-toesios dešimties, bet jis net lietuviškai 
nesivadina. Jis visiems pasakoja, kad jis vadinasi Czes
law Milosz. Ne Česlovas ir ne iMlašius, bet Milosz.

Ar jis rašytų Czeslaw, Česlaw ar Česlovas, Milosz 
ar Milašius, nebūtų toks esminis dalykas. Bet jis turi 
žinoti, kad lietuviai nevadina jo Milosz, bet Milašium, ne 
Česlaw, bet Česlovu. Buvo laikotarpis, kai lietuviai rašė 
cz vietoje Č. ir rašė sz vietoje š. Bet jau beveik šimtas 
metų, kai lietuviai neberašo cz arba sz, o rašo č ir š.. 
W lietuviai visia neturi, nes to w lietucviami nereikia. 
Jiems užtenka v, kad galėtų ištarti pageidaujamą gar
są. Trijų- milijonų tauta apsieina be sz, be cz ir be w 
o Milašius vis tebekartoja savo. Jis tebekartoja, kaip lie
tuviai senovėje Lietuvoje ir Amerikoje rašė. Jam dar ir 
šiandien bus Bczkowskis, kada jau Boczkowskic anūkai 
rašosi Bačkauskai.

Milašius baigė gimnaziją Vilniuje ir Stepono Batoro 
universitetą 1934 metais. Jis turėjo būti girdėjęs apie 
Vilniuje buvusią Lietuvos tarybą, girdėjo apie Muravs- 
kio suorganizuotas Vilniaus lietuvių darbininkų profe-

syti-lenkams dirbančio lietuvio, kuris apie Lietuvą ne
daug težino ir žinoti nebenori. O

Nieko neįtikinęs ir nieko nepešęs Amerikoje, Mi
lašius grįžo į Varšuvą ir padarė vyriausybei pranešimą 
apie užkietėjusią amerikiečių kultūrą. Karo metu jis gy
veno Lenkijoj. Jam savo akimis matyti gen. Bor Komo- 
rovskio organizuojamą sukilimą prieš vokiečius. Jam 
buvo gerai žinomas Stalino Įsakymas pristabdyti so
vietų karo jėgas prie Sviderio ir Varšuvos, kad vokiečiai 
turėtų progos išžudyti daugumą Varšuvos sukilėlių, bet 
jis pats Į sukilėlių eiles nestojo. Jis labai išgyveno su
kilėlių ir jo paties padarytus žingsnius. Jis rašė ne
aiškius išgyvenimus ne tik maištininkų, bet ir jo paties 
skausmus, bet jis daugiau nieko nedarė.

Milašius labai aiškiai žinojo ir žino, kas yra Vaitie
kus Jaruzelskis ir aplinkui aplipę buvę lenkų generolai.. 
Jis rašinėjo šių generolų spaudoje, o vėliau ir užsie
niuose einančioje “Kultūroj”,-bet pats planavo išspręsti 
užsienin. Eilėraščiai tada, patarė kovoti prieš svetimuo
sius Lenkijoj, o dabar- savo eilėraščiuose pataria kovoti 
prieš rusų primestus Jaruzelskius, bet jis pats nedrįso 
mestis į kovojančių lenkų eiles. Paprastas lenkas- Lešek 
Valensa sugalvojo pradėti kovą prieš rusus naujais me
todais. Daug jis nepadarė, bet pirmiausia pirmomis su-1 
kilimo dienomis jis pastatė karo metu nužudytiems dar
bininkams stipru paminklą. To paminklo naujoji lenkų 
artilerija neišgriautų. Milašius stenėjosi ir nesuprato, 
kad net Jaruzelskis padėjo vainiką prie Dancige valdžios 
nužudytų darbininkų, bet prie- Valensos solidarumo idė
jos jis nepritapo, kaip jis negalėjo tapti lietuviu. '

Už kelis eilėraščius Milašius gavo Nobelio literatūros 
premiją. Gavo ir pinigų. Dabar Milašius parašė ro
maną. Jis pavadintas “Ulro žemė”. Kas yra ta ULRO 
žemė, iš knygos neaišku, kaip neaiškus kas yra Milašiaus
eilėraščiai. Reikia pažinti Milašiaus poeziją, kad ga
lėtum pasakyti, ką Milašius nori pasakyti, ir atspėti, 
kurios yra paties Milašiaus patarimai ne tik jaunimui,
bet ir 60 metų persiritusiems žmonėms.

Naujai išėjusiame romane Milašius bando aiškinti

KLAIDINGAI KALTINAMAS VLIKas
Didž. Gerb. NAUJIENŲ Redaktoriau pone Gudeli,

1984 m. rugpjūčio 25 d.

(Tęsinys)

Tai yra Atlanto Charles prin- 
cj' Jai: ‘visų itaulų iifevė pasi
rinkti valdžios forma, kurioje 
fe nori gyventi; suvereninių tei
sių, h savivaldos atstatymas 
tons tautoms, iš kurių prievar
ta ta4ai išplėšė agresinės vals- 
tybės'\

VLIKas prideda ir savo past a- 
ba:

"Suvereninių teisių atstatys 
mos čia yra sąlygojamas, kad 
tatai būtų padaryta agresinės 
valstybės. Kiekvienam numa
nu, kad trys didieji nelaikė sa
vęs agresoriais. Taigi, tas lai
koma lik ašies valstybėms".

Be to reikia pastebėti. Atkur
to ChartGs paskutinėje sakinio 

•dalyje yi'a pasakyta ^,„kad bū
tų atstatyta suverininės teisės ir 
savivakla visoms tautoms iš ku-1 
rių jėga tatai buvo atimta**.

(X) Jaltoje, Stalino naudai, 
perrašytoje Atlanto Cliartoje žo
dis visoms (tautoms) pakeistas

žodžiu toms (tautoms) ir sąly
gojama prierašu (iš kurių prie
varta tatai išplėšė) agresinės 
valstybės.

Bronius Xemictas norėdamas 
apkaltinti VLIKa. klaidingai aiš
kina JAV prezid. Fr. 1). Roose- 
velto ir Didž. Britanijos mirų 
pirmininko Churchillio pirmuo
sius jų pasisakymus apie Sta
lina ir Sovietų Sąjungą. Jis (Br. 
X.) rašo: “Tačiau Rooseveltas 
ir Churchillis apie Staliną ne
buvo taip geros nuomonės, kaip 
VUKas'\ (Tam savo tvirtini
mui Br. N. nepatiekia* jokių, p’o- 
dymų. A. PI.).

^Prezidentas Franklin Dela
no Rooseveltas, Lietuva ir ki
tas Pabaltijo valstybes Sovietų 
Sąjungai užgmbus, padėjo pa - 
grindus Jugtimu Amerikos Vals- 
tyb'ų politikai, smerkiančiai šią 
StalinprAĮgresiją. Ryšium su jai 
einąs Valstybės sekretoriaus pa
reigas Sumner Welles 1940 m.

Fepos 23 d. paktarė vieša pa-

eios mintys Milašiaus dar nenuvedė. prie Lenino logikos, 
bet lieka tiktai keli žingsniai prie tos vietos. Milašius 
yra įsitikinęs, kad su Romos principais ir Lenino aiški
namomis mintis ne tik Lenkija, bet ir Vakarų Europa 
tais žingsniais Zeng's.

Ar vertėjo Milašiui važiuoti į Aiųeriką, versti “Ulro 
žemę” angliškai ir skelbti šias mintis Amerikoje ir visa
me Vakarų pasaulyje. Ar Milašius nenori pirma pa-
veikti laisvojo pasaulio poetus, kad jie pasektų Lietuvoje 
gimusį modernios lenkų poezijos ir literatūros atstovui

sines sąjungas, apie Vilniuje spausdinamas Lietuvos ži
nias. apie veikėjus Vileišius, dr. Joną Basanavičių, apie 
Lietuvos nepriklausomybės paskelbimą, bet Milašius nie
ko apie tai negirdėjo ir nieko bendro neturėjo su Vilniuje 
veikusiais lietuviais.

Tadas Kosciuška save laikė lietuvui. Kai jis atvyko

karo metu ir pokario laikotarpyje einančių mlinčių ratą. 
Jis aiškina, kaip tos mintys kyla, kaip jas reikia suprasti 
ir kur jos galvojančius žmones nuves. Kur senstelėjęs 
Milašius žygiuoja? Kur sklerozės ar nestabdomas krau- 

I jotekis jį veda? Jis jį nuvedė “per Rytų demokratiją” į 
Lenino aiškintus Markso principus. į naujai pertvarky-

Amerikon, ir jam reikėjo uoste užpildyti Amerikos pa- tus visos ekonominės sistemos. Tuo tarpu besisukinėjan- Naujienose.

sudaryti sąjygas skelbti komunistines mintis.
Mums atrodo, kad Milašius, prisidengęs poezijos ir 

literatūros skraiste, skelbia sovietinės politikos propa
gandą. Būtų.buvę geriausia “Ulro žemę” paskelbti Var- ( 
šuvoje. Gal mes nesuprantame Milašiaus. Gal čia rei
kalingas Railos ar Nagio aiškinimas, tiktai, žinoma, ne

ALEKSANDRA VAISICNIENĖ

j padidėjusiu

VEGETARIŠKA MITYBA 
IR SVEIKATA

Venezuela, Caracas, 1982 metai
(Tęsinys)

Medicinos mokslu žinovų yra nustatyta, kad 
kiekvieno suaugusio žmogaus normalus, t. y., ge
ras kraujo spaudimas yra: 140 ir 90 mm Hg. Pas 
kai kuriuos žmones, kaip vyrus/tain ir moteris, 
tas spaudimas padidėja. Toks padidėjimas vadi
namas nenormaliu arba padidintu
snaudimu, kuris žmogaus organizme gali sukelti 
įvairių negerovių, ypač normalaus širdies vei
kimo darbe. Todėl nuolat reikia daboti, kad krau
jo spaudimas būtų normalus.

Kodėl žmoguje atsiranda nenormalus — pa
didintas kraujo spaudimas, iki šio laiko moksli
ninkams dar nėra pasisekę pilnai išaiškinti. Tiek 
težinoma, kad yra keletas priežasčių, iššaukian
čių tą nenormalų kraujo spaudimą. Tain pat yra’ 
naudojama keletas vaistų tokiam kraujo spaudi
mui sunormuoti. šiame reikale vegetarinė arba 
natūraline medicina naudoja kiek skirtigus ne- 
j ?r—'*1i2m kraujo spaudimui ^yd^ti negu labo
ratorinė medicina vaistus.

Šitoje natūralaus aukšto kraujo spaudimo 
Tvdvmo sintyje ypač yra pasižymėjęs Tuebinge- 
no “Medicinische Klinik” (Vokietijoje) gydyto

reiškimą, kuris, be kitų dalykų, 
teigia: ‘ Šios vyriausybės politi
ka yra visuotinai-žinoma. Jung
tinių Valstybių žmonės yra prie
šingi veiksmas, Įvykdytiems ne- 

. svarbu kaip—jėga ar jėgos gra- 
i .-a”. Ar ne apie agresiją čia kal
bama’

i Br. N. čia užmiršta tuometi- 
I nę tarptautinę politinę padėtį.

Tada Stabnag buvo agresoriaus 
Hitlerio sąjungininkas. Ar Rg- 
oseveltas rr Sumner Welles ga
lėjo pasakyti kitaip? O kas dė- 

* josi polo, kai 1941 m. birželio 22 
d., kada Hitleris paskelbė karą 
Stalinui - Sovietų S-^gai? Ta
da, savaime automatiškai sovie
tai pasirodė Vakarų sąjunginin
kai. JAV ir D. Britanijos užsie
nio politika pagrindinai pasikei
tė Sovietų S—gos naudai. _

1943 ir. . lapkričio 28 d. iki 
gruodžio 1 d., Teherane. Irano 
sostinėje vyko trijų didžiųjų 
Roose vėl to, Churchilio ir Stali
no konferencija. Apie tą konfe
renciją savų atsiminimų knygo
je "Special Envoy to Churchill 
and Stalin” autoriai Averell Ha
rriman ir Elie Abel knyga išleis

> ta 1975 m., 279 psl. rašoma:

“Roosevehas tęsdamas savo 
k žer.hi pasakė, kad jis turi galvo- 
ie rr lietuvių, latvių ir estų kil
mės Amerikos bal-notojus, Jis 
gerai žinąs tą faktą, kad praei
toje tos trys Baltijos respubli
kos buvo Rusijos teritorija ir, 
kad 1940 m. jos buvo inkorpo
ruotos į Sovietų S—gą. Tačiau 
šypsodamasis jis ^pridūrė, kad 
jis hėnianąs protestūcti dėl to, 
kad raJLWfchoji armija tas sritis 
vėl prisijungė. Jam tik esą svar
bu patenkinti Jungtinių Valsty
bių ir KenHHi viso pasaulio vie
šąją opiniją, kad tos tautas pa- 
sinatidbjo teise pasisakyti, kad 
jos pačios - nutarė prisijungti 
prie Sovietų Sąjungos. Jis as
meniškai esąs įsitikinęs, kad 
žmonės balšūoš už prisijungimą 
prie Sovietu Sąjungos”. 1

Laike konferencijos Fr- D. 
Roosęvelt buvo apsigyvenęs So 
vetų ambasadoje, Teherane. Ar 
anot Broniaus Nenrcko, visam 
laikui palietieji JAV politikos 
pagrindai, Lietuvos ir kitų Pa- 

«bahijo valstybiif atžvilgiu, smer
kiantys šią Stalino agresiją ir 
ar Teherano konferencijoje te
bebuvo nepasikeitę Ir ar šito
kiu savo pasisakymu preziden
tas Roosevettas vis dar laikė 
Stalina agresorium?

(Bus daugiau)

— Meilė — dangaus malda ir 
pragaro giesmė, ja gyvena ne 
lik silpni žmonės, bet ir galin
gi dievai.

— Antradienį aukso uncija 
kainavo $347.

jas E. Rock. Jis, po atliktų tyrimų su vaisių sųl- sunormuoti arterijų elastingumą. Tačiau šis pu- Iš juodųjų serbentų išsunktos sultys, kurios 
siau badavimo metodas aukšto kraujo spaudimui turi daug vitaminų C ir P. Tinka petražolių, 
pašalinti, taikomas daugiausia jaunesnio amžiaus špinatų ir saldžiųjų pipirų sunkos; morkų ir po- 
ligoniams; vyresnio amžiaus ligoniams, neįprato-' midorų sultys, turinčios daug karoteno; česnakų 
siems prie.natūralios mitybos, šis griežtas maiti
nimosi, arba, geriau tariant, badavimo metodas 
gali atnešti nepageidaujamų rezultatų. Iš kitos 
nusės, čia minimas daktaras Heun yra daręs ne
mažai tyrimų su vyresnio amžiaus asmenimis, 
pvz., 60-70 metų, ir priėjo išvados, kad su vaisių 
sultimis ir tokio amžiaus žmonėms galima padėti 
sutvarkyti aukštą kraujo spaudimą, šiuo atveju 
tokiu asmenų (va resnio amžiaus) badavimas turi 
būti pradedamas nuolatinėje gydytojo priežiūroje.

Aukšto kraujo spaudimo nužeminimas pu
siau badavimo dieta sunkiai pasiduoda tiems li
goniams. kurie serga artereosltleroae. Vykdant 
tokį gydymą, negalima durti pilnos garantijos, 
kad toks bandymas duos Ubai gerus rezultatus, 
tačiau iš kitos pusės į tokio ligonio gydymą žvel
giant galima užtikrinti, kad toks aukšto kraujo 
spaudimo reguliavimas artereoskleroee sergan
čiam niekada nepakenkia.

Aukšto kraujo spaudimo sureguliavimui, pa
sirodo, gydymo jo amžius neturi didelės reikšmės, 
jeigu gydomieji tiksliai prisilaiko gydytojo nu
statytos maisto, aišku

Aukšto kraujo snj

tinus ir mažu druskos kiekiu valgyje, priėjo išva
dos, kad prinokusių vaisių sultys ir sumažintu 
druskos kiekiu maistas yra patigeriausia priemo- 

Įnė sureguliuoti nenormalų kraujo spaudimą, į 
: šių vaistų tarpą įjungiant ir badavimą arba pa- 
jsninkavimą. Šias priemones panaudojus, aukštas 
’kraujo spaudimas greitai nukrenta. Tą gydymo 
metodą toje pačioje klinikoje praktikavo gydyto
jai H. Schubert ir Zintl. Tokiu metodu išsigydę 

' ligoniai ir toliau privalo laikytis vegetariško mais- 
!to, vartodami jame labai mažai druskos ir ger
dami pakankamą saiką vaisių sulčių.

Gyd. Heun nuomone, kad badavimu, naudo
jant gyvybės palaikymui vien vaisiu sultis,-at
siekiame ne tik kraujo indų ir širdies pagerėji
mą, bet toks badavimas leidžia arčiau susipa
žinti ir išstudijuoti aukšto kraujo spaudimo figą. 
Iki šių dienų dar nėra žinomos aukšto kraujo 
spaudimo atsiradimo priežastys, tačiau manoma, 
kad pagrindinę įtaką daro centrinė nervu siste
ma, kuri keturių savaičių laikotarpyje badaujant 
ir tik vaisių sultimis palaikant organimo funk
cionavimą, susitvarko ir kraujas vėl pasidaro 
normalaus spaudimo esanti liaukų sistema. 45 
liaukų veikimas ir aukšto kraujo spaudimo su- 
siregullavimas ypatingai sėkmingas, jeigu jis 
buvo iššauktas artereosklerozė esimo. ar širdies 
bei inkstų sutrikusio veikimo.

Keturių savaičių badavimas būtinas, norint

ir svogūnų sultys, dėl .jų savotiško skonio, nau
dotinos su kitų daržovių sultimis, panaikinančio
mis nemalonų česnakų ir svogūnų skonį. Mai
tinantis špinatais ir dilgėlių sriuba, gaunami la
bai geri rezultatai, nes tos daržovės turi daug 
klotofilo.

Sergantiems smegenų skleroze ir kartu tu
rintiems aukštą kraujo spaudimą, patartinas 
toks, receptas: prieš einant miegoti, išgerti stiklą 
daržovių sulčių, sumaišytų su valeriono lašais ir 
sumaltais migdolais. Gydytojas Buschingerris 
sako: “šis receptas taip pat labai geras širdies 
liga sergantiems. Tokie ligoniai jau po trumpo 
laiko pradeda atgauti viltį gyvenimui ir pasid'r» 
daug judresni, kas šios Lgos 
reikalinga: pranyksta psichozi 
kimai Ir nenormalus širdies veikimas. . To pa
siekti gerų rezultatų, -reikalinga panaudoti ir ba
davimo metodą, Imant tik vaisių sultis. Tokiems 
ligoniams dar prirašomos sėdimos vonios, dušai 
ir trumpą Taiką rankų mirkymai šiltame vande-
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1938 S. Manheim RcL, Westchester, HL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

DR. PAUL V. DARGIS 
gydytojas ir chirurgas 

Westchester Community klinikoj 

Medicinos direktorius

Modernios poezijos knyga. Kaina 5 doL- Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

TEL, 233-8553

Service 461-8200, Page 06058

DR. A B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS ir chirurgas 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3921 West -103rd Street 
yp landos pagal susitarimą

Garsusis politikas TaTeiranas 
vienose vaišėse^bavo trijų gra
žių moterų draugystėje ir vi
soms rodė vienodo prielanku
mo. .

Viena ponia pastatė painų 
klausimą:

— Sakykite, ponas Taleirane, 
kurią iš mūsų trijų tamsta gel- 
bėdamei pirma, jei mes visos 
visos įkristumėme į vandenį?

— O, gerbiamosios, tai 
negalimas daiktas, nes 
tos visos labai gerai 
kiate.

TRYS NUMONĖS

ŠVENČIONIŲ KRAŠTO ĮDOMYBĖS
Yra nemažai ir paprastų kai- kaip keliaujanti fotografas kla-

OPTOMETR1STAS
KALBA LIETLWIŠKAI

2618 Ws 71st St. TeL 737-5149
Tikri pa akis. Pritaikoma kining 

ir “contact lenses”.

Anglas, airišis ir amerikietis 
skrido lėktuvu per Saharos dy
kumas.

“Koks žvėriškai laukinis kraš
tas!” stebėjosi anglas.

‘Tikra velnio tėvynė’’, prita
rė airišis.

“Bet kiek daug vietos auto
mobiliams parkinti 1” nudžiugo 
amerikietis.
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mo žmonių, kurie tyliai, bet at-Į jojo po Vidurinės Azijos platy- 
1 1 1 • • • 1 ^A* C _ I

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 

1656 West 63rd Street 
Valandos: antrai 1—4 popiet, 

ketvirtai 5—7 vaL vak. 
Ofiso telefonas: 776-2280, 

.Rezidencijos telef.: 448-5545

6rifai1tytis muziejui, čia i? lo
va, kurioje vasarų* metu šei- 
alininkas mėgsta pailsęti. “Ge
ra man tarp šių daiktų, dauge
lis primena labai seną, vargų 
pilną gyvenimą, o man, — ir 
n pno jaunatvę. Dar tik prieš 
dvidešimtį metų buvo, kai pra
dėjau glaust pirmus daiktelius.

į Įdomūs man tie daiktai ,ir dau- 
I gelio jų kelias į mano palėpę. į 
Į Ypač daug mįslių sukelia numiz- 
' matikes rinkiniai: kiek tos mo ! 
I netes išklajojo po pasaulį, po 
! žmonių kišenes, ne kartą gal ir 
1 spverktos, ir judoŠiaus saujoje 
Į gniaužtos. Ak. kas žino... štai 

šitas gavau iš kareivių, trauku-
I šių į rytus... Arba štai Kirdeikiuo 
I se toks A. Žigas vis pyko, kad 
! jo kieme ne vietoj gulėjo dido- 
■ kas akmuo. Kiek kartų keikėsi 
šeimininkas, kai užkliūdavo ra
tų medinės ašys. Gerai, jei dar 
nelūždavo. Sykį nutarė su tal
ka nuritinti akmenį į kitą vie
tą. Tik pajudino — ir pabiro 
pinigai. Juos pasiglemžė kaimo 
krautuvininkas Biksonas. Neina 
ža kainavo ,kol pavyko išpirkt 
bent dalį įvairių švediškų, toto 
riškų, rusiškų, lenkiškų ir kito
kių monetų”.

Ig. šilkinis savo numizmati
niuose rinkiniuose turi daug ver 
tingų monetų, čia yra net 1444 
m. Kazimiero Jcgailaičio, 1506 
m. Žygimanto Augusto, Stepo
no Batono, 131 metų sukilėlių* 
pinigų. Visi jie sukataloguoti,1 
surašytos jiems metrikos, gavi
mo ar radimo aplinkybės. Ir vis 
gailisi kalbėdamas, kad pakeliui 
iš Vidurinės Azijos jam trau
kiny dingo maišelis kaulinių ki-, 
niškų pinigų.

. Labai įdomu “pasikalbėti” su į 
Ig. šilkinio muziejėlio-ekspona- 

. tais, ypač kai jie į tayė žvelgia 
iš šeimininko rankų.' štai jis 
varto nedidelį medinį lovelį. Iš 
karto pamaniau, kad tai pieštu
kams ir plunksnoms dėklas, pa
našius vaikai seniau nešdavo į 
mokyklą, tik su dangteliu jie 
būdavo.

— Kurgi čia pieštukams? O 
štai kam, — parodė vienam ga
le medinį vamzdelį. — Vaiką 
maitindavo iš tokio lovelio. Duo
da apžiot šitą galą, o čia va ir 
pila pieną į lovelį...

■— Juk daug patogiau iš bu- 
' telio?
Į — Butelio!... — nutraukė ma

ne senukas, — iš kur tą butelį 
ims? Stiklas tai tik dvare, o ir 
žindukų tokių nieks nežinojo. 
Stiklas, geležis buvo labai bran
gūs dalykai.

Funeral Home and Cremation Service
I Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service
___

GENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 
TeL 927-1741 — 1742kakliai, niekeno neraginami, vi

są gyvenimą puoselėja nuo vai
kystės pamėgtą polinkį. Vie
nam tai būna kelionės, kitam pasak jo paties, ^...kai pavažinė- 
žvejyba ar medžioklė, treciam jau po svietą, pergyvenau pirmo 
— armonika, smuikas... Kiek karo baisumus, pradėjau dar 
daug tokių- Apie vieną jų se
niai girdėjau ir vis norėjau ap
lankyti, Pagaliau išsirengiau, 
laibai jau gražiu laiku pasisekė 
pasiekti Santakos vienkiemį. Už
šalus, apšerkšnijus iš po ledo 
ti brastose blykčiojo Žeimena, 
garavo Lakajos sraunumėlės. 
šiame gražiame tarpupyje nuo, 
seno įsikūrusi Šilkinių sodyba, 
čia ir Igno šilkinio muziejus.

Pavasarėjant Ignas Šilkinis 
jau baigė septyniasdešimt pen
kerius metus. Apyaukštis, tie
sus kaip jo vienmetės pušys, jis 
tyliai sutinka naujus pavasarius. 
Nors ir žila jo galva, visus apy
linkės įvykius stebi akylus žvilg- Į

Iš mažens buvo pastabus, do
mėjosi kas vyko aplinkui. Bet, Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

daogiau galvoti, kaip nevienodai 
žmonės .gyvena įvairiuose kraš
tuose, kaip labai skiriasi jų da
bartinis gyvenimas nuo senesnių 
laikų. Mėgau, ką žinojau, vis 
užsirašyti, koki daiktą, liudijan
tį vienoki ar kitokį gyvenimo 
įvykį, negalėjau numesti, ale vis 
priglausdavau, kažin kaip 
tie dalykai’ žrie^rodytiis' 
gūs...” ... 5

Ir taip jau daugiau nei 
kiasdesimt metų Ignas šilkinis 
lyg bitė Į avilį, į savo namus 
Santakoje neša, velka viską, kuo 
kruopščiausiai aprašo, fotogra
fuoja, sistemingai, tvarko. Jau 
daug tūkstančių eksponatų su-

snis, kasdien visa, kas nauja, čia Į kaupė pas save ši darbo skruz- 
užrašoma. dė. "

i

TĖVAS ER SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

GIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
aikštės automobiliams pastatyti

VANCE FUNERAL HOME
I

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

SS

lakstės automobiliams pastatyti

' Laidotuvių DirektoriaiRADIJO ŽS1MOS VALANDOS

Setudieniali ir ialn»jugniai*
2424 West 69th Street TeL RE 7-1213

NATIONAL OSTEOPATHIC MEDICINE WEEK 
TO BE OBSERVED JUNL f-7, fR&O BECAUSE,..

man..
bran"

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

. PERKRAUSTYMAI

Stotie* WOPA - 1498 AM 
treaelhie|em*« M mOey •tvSkė** 

Marquette Partee,

Vedėja — Aldone De vim 
TtWu 778-154?

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI
1

8

ii

u Hi 
ĮĮ jl

5 — Naujienos, Chicago, 8, UI M fednesdav, Aliaus t

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

Morida

Apdraustas per kraustymai 
is Iva iri v atstumu 

ANTANAS VILIMAS 

Tel 376-1882 ar 376-5996

Leidimai — Pilna apdraudę 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R- ŠERĖNAS. TeL 925-8053

SOPHIE BARČUS

7139 S*. MAPLKWOOO AV*. 
CHICAGO, R. 4Mt9

“Lietu vos Aida
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Ignas šilkinis . gimė, augo ir Į 
didumą sava amžiaus nugyve-’ 
no čia. Labanoro girios pašonė
je. Pirmąsias raides pažino pas 
vietos “daraktorių'5 — geležin
kelio prižiūrėtoją. Vėliau mo
kėsi Švenčionėliuose, švenčiony 

se, mokėsi fotografo amato, ku
rį laiką gyveno Vilniuje, vėliau

the
oust

Nelengva kartais būdavo Ig
nui Silkiniui, neturint pinigų, 
matyti parceliuojarhus dvarus, 
parduodamus senus įdomius 
daiktus; ypač jį jaudino retų 
paveikslų likimas. “Tada nors 
nufotografuodavau juos”, — ra
minasi senukas.

Užlipome į jo palėpe. Tai se
nos itrobos (toje troboje Ig. Šil
kinis gimė ir, kiek prisimena, ji 
vis tokia pat) aukštas, paties

1424 South 50th Avenue 
Cicero, HL 60650 

TeL: 652-5245
FRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

> fI

tyvfe K. NJLT

Sylpk X Loux, « member of th^ National Hom* Fashion* 
if Floor Fashion SpidsŪst GAF Corporation.

The ’Great Roon' Latest Trend In Interiors 1
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DOCTORS OF OSTEOPATHY 
D.O/S, ARE THE FASTEST 
GROWING HEALTH CARE 
PROFESSION. A KELLOGG O FOUNDATION STUDY
PROJECTS A 71% GROWTH 
FOR THE OSTEOPATHIC 
PROFESSION DURING 

THE 1980'3.

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

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

! VAI

MEfctO L PRA

L c -m i

VASAITIS-BUTKUS

/S PRACTICE 
J STIC MEDICINĄ

IHOLE RĄTIENT 
ND NOT JUST THE 

OR INJURY

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue e A 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003



SUČIUPO TAUPYMO BENDROVĘ IKI 
bUuNO IŠVALIUSI VAGI

Dravi’ą ke-virtadienį Ameri 
kės policija sučiupo taupymo ir 
sko'ldmio bendrovės preziden
tą, kuris nusinešė visus žmonių 
•sudėtus pinigus ir dingo. Papras 
tai, Amerikos policija yra gana 
,arsimiiri. Kai pasispaudžia, ta i j 
gudriausius vagilius sučiumpa,! 
bet kai tokio didelio spaudinio; 
nėra, tai vagis prasprunka iš jų 
rankų ir nepamato, ši kartą 
Chicagos City Savings and Loan 
Association bendrovę apvogęs: 
paukštis jau buvo sučiuptas ir 
išvežtas į Peunsylvanijos kalė- 
j nią, bet iš ten jis pabėgo ir nie
kur negalėjo jo surasti.

Arizonoje jo žmona 
puikų namą gražioje 
Bet namas buvo ne jo, 
Policija apskaičiavo, kad vagis, Į 
išgramdęs 21 milijoną i 
dolerių, laikui bėgant 
pas savo žmoną. Policija tenj mis 
laukė, laukė ir nesulaukė.
nusibodo jai laukti, tai ji ieško-! kad pinigai patekę i 
jinią nutraukė ir beveik užmir-j 
šo. ;

turėjo 
vietoje.

buvo 1656 West Chicago gal 
vėje. Tada ten buvo pats di
džiausias Chicagos lenkų cent
ras. Ten buvo Amerikos Jenkų 
susivienijimas, ten ėjo Zgoda, 
kelios lenkų bažnyčios, advoka
tai, daktarai, vaistinės ir įvai
riausios krautuvės.

darė lenką 
.lovavo

Chicago Savings turėjo 13,000 
Didelę daugumą su- 

bet bendrovei va
li. Oran Mensik. Grei

čiausiai Jis, vadinosi Karoliam, 
nes pas čekus Karolis buvo la 
bai madoje. Iš 
re Charles, o iš 
tiktai C.

City Savings
nigus taupė lenkai.

Ksroliaus pada- 
Charles paliko

bendrovėje pi- 
M o te relės

o jos. plovė didmiesčio ofisus, gauda- 
I v o a'lyginimą kiekvieną mėne- 

sudėtųj sj ir nešė pinigus į City Savings, 
važiuos’ Paprasti lenkai savais 

nepasitikėjo.
Kai J kais nepasitikėjo.

žinonė- 
Lenkai len- 
Jie bijojo, 
lenkų ran- 

; nepriliptų, 
turėjo ke-

kas, prie tos rankos
Chicagoje lenkai

Į lias taupymo bendroves, bet vi- 
I sos nukrypo kreivais keliais. Jo- 
J gaila buvo lietuvis, bet lenkai

Nuo 1957 metų Illinois valsti
jos pareigūnai žinojo, kad Chica- 
goge City Savings bendrovėje j 
veikė ne pagal valstijos įstatyj Joj?ail,a buvo paĮs 
mus. Tuometinis josios pirmi-j 
ninkas neskubėjo prisilaikyti j 
įstatymų ir neapdraudė visu tau- ‘ 
py tojų indėlius. Tuo metu jo
sios pirmininku buvo C. Oran 
Mensik. Jis buvo aukštas, gra
žiai nuaugęs čekas, apystoris.’ 
Amerikon tėvai jį atsivežė 9 me-Į 
tu. Jis kalbėjo čekiškai, anglis-, Įeido čekui įki du4ĮnQ išvalyti vi. 
kai ir, gyvendamas lenku tarpe, i sa chieagOs Savings bendrove, 
pramoko ir lenkiškai. ■ nihiois ya]stijos fjnansinįų in.

itj Saving-, and Loan Assn. stjtuCjjų direktorium tuo metu 
‘ ° r j buvo Josef Knight. Jis pa t vi r-
----------------------------------- ----- j tino anksčiau City Savings rei

kalus tikrinusių inspektorių pa
tarimą ir įsakė jį vykdyti, bet 
Mensikas visa reikalą atidėliojo, 
o direktorius Knight nesiėmė 
priemonių Monsikui paspausti.

Federalinė vyriausybė duoda 
taupymo bendrovei teisę savo 
garsinimuose įdėti specialų ženk- 
1%, tvirtinantį, kad federalinė 
įstaiga apdraudžia į bendrovę 
sudėtas santaupas. Mensikas to-

geriausias 
lenkų karalius. Juozas Pilsuds
kis buvo lietuvis, bet šiandien 

, vargu rasi bent vieną lenką, ku- Į 
j ris nesididžiuotu Pilsudskiu.
Chicagoje, Ashlando ir Chica- 
‘gos gatvių : sankryžoje buvo 
daug lenkų, jie sunešė sunkiai 

1 uždirbtus 21 milijoną dolerių ir

kio leidiniu neturėjo, bet jis pa
samdė suktų menininką, kad j»e 
padarytų labai panašų ženklą 
ir spausdintų lenkų laikraščiuo
se. Daug ne nusivokiančios len 
kų moterėles, pamačiusias mažą 
ženklelį, Mensiku pasitikėjo 
nešė pinigus.

KODĖL ŽMONES KOSIMA?

Pavasarį ir rudeni, keičiantis 
oro temperatūrai, kosėjančių 
žmonių dabai pagausėja. Slogą, 
gripą ir kitas ligas paprastai ly
di bronchitai - bronchų siene
lių uždegimai, kurie iš pradžių 
pasireiškia sausu kosuliu, o po 
>—4 dienų pradeda išsiskirti 
skrepliai.
Žmogaus gerklėje ir nosiaryk- 

lėje visuomet yra įvairių mik
robų, kurie normaliomis sąlygo
mis jokios ligos nesukelia. Per
sisaldžius, ilgesnį Liką būnant 
dulkėse, įkvėpus nuodingų me
džiagų, piknaudžiaujant rūky
mu ir alkcholhų išburksta brou 
chų gleivinė, nusilpsta organiz
mas ir susidaro palankios sąly
gos bakterijoms daugintis. Žmo 
gus suserga bronchitu. Susirgi
mo .metu išburkusi bronchų 
gleivinė išskiria sekretą, kur s
neretai būna pūlingas dėl prisi- nesnio amžiaus pypkoriai ir ai
dė?; tįsios infekcijos. Sergąs brou 
chitu žmogus stipriausia: kosė-

%-

RMAL I FT ATI K>1 1AU

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
£3 f KM ATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKUIMAll. 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į;

ių plaučiu ligų, ku- 
žmogui darbingumai LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE, 

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidento

B212 W.i>rmak Road Chicago, DI * TeL 847-774J

^4' 1/'

ja naktimis po pirmojo miego < 
ir rytais, nes naktį susidaro pa-l 
lankiausios sąlygos bronchuose 
sus'rinkti sekretui.

Bronchitai linkę kartotis- Se-

.id 
ries
ir priartina senatvę.

MAL 1STAT1 FOR *AL1
IAšs***. x**a« —

BUTŲ NUOMAVIMAS
R NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

* NOTARIATA3 • VERTIMAI.

TISŲ RŪŠINĮ DRAUDIMO. AGENTO*!

INCOME TAX SERVICE ' •.>
6529 So. Kedzie Ave?.,— 778-2233 ;

©tees tht oil and 
f įtars every 3,000 te 
6,000milelio avoid 
wwtlng gasoline^

i a u ta d <4

— Lietuvių Vyčių 
t r adi c inės pikni k as

j butų mūrinis. Labai geros pajamos. 
Dilelis butas savininkui. Geras inves
tavimas.

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

ELEKTROS ĮRENGIMAI
- PATAISYMAI

Turto Chicagcs miestu kMsį 
Dirbu ir užmiesčiuose, frsO, 

jsrmhjo+ai- Ir sąžmin*iL ’ 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. T* Ima n A«.
Tsl. 927-3559

senjorų
1F įvyks sek- Didelis, gražiai įrengtas, bungalow;

inadienį, rugsėjo 2, Vyčių salė- ' 
je ir sodelyje — Campbell ir 47: 
St., pradžia 12 vai. Bus skanių } 
valgių. Laimės šulinys, gros ge
ra muzika šokiams. Maloniai 
priimsime laimėjimams dova-

Nebrangus-

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St 
Tel: 436-7878

dėmesio
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkams. 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Ave.s

Chicago, Ill.
TeL 523-8775 arba 523-9191 J

.........-   ■ i. - - • r -

Suau- 
va- 

drėg-

— Virginia bpencer Carr pa- 1 
rašė knygą ap:.e rašytoją Dos!

i

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

tuo jame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA J

■■■ ~

knygą apie

i

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DEL LIETUVOS i"'.

Chicago, IL 60629

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.
u

Suaugusi moteris ieško mo
ters norinčios gyventi dideliame! 
bute su šeimininke. Skambinti 
733-1283.

—L-T.. .——y-----------.— 1 —T~-  

Advokatai
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: no« 
9 vaL ryto iki 6 vaL vakaro. 

Šešta d.: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL 4 
Ii pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
<649 West 63rd Street 

Chicago, UI. 60629

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

INCOME TAX SERV1CI

4259 S. Maplewood, TeL 254-7450

Taip pat daromi vertimai, gimimų 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

4*1

B

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS

Ir V. BRIZGYS
Darbo valandom 

Nuo 9 ryto Ud 5 vai. popiet, 
deštadienkis pagal fuaitarimą.

<606 S. Kodak Ava. 
Chlcaoo, III 60629

TeL: 778-8000

The first

I
ęs.ue

$3.00

F2.0G

r

1

rh'

j Homeo wners Insurance
7 , Good service/Goad price 
-F. Zapolis,'Agent . ... 
3208V4 W. >5tti St Y

Everg. Park, III. fSTATI «A|£ 
60642 - 424-8654

State Fr« Hrt tat C»r?ny &&

koholikai dažnai kosėja be per
stojo, nes jų gyvenimo būdas 
sudaro palankias sąlygas atsi
rasti lėtiniam bronchitui, iš ku
rio vėliau išsivysto sunkios
dažnai nepagydomos plaučių li
gos: plaučiu išsiplėtimas (em
fizema), lėtinis plaučių uždegi
mas. bronchų sienelių išsiplė
timas ir kitus plaučių ir net šir
dies ligos.

Norint išvengti bronchitų, rei
kia grūdinti organizmą,
gusiems patariama rytais ir 
karais apsitrinti krūtinę 
nu rankšluosčiu, maudytis po 
dušu, vaikams vakare nuplovus 
kojas, apipilti jas šaltu vande
niu ir nušluostyti. Dažnai ser
gant bronchitais, vasaros ates-

. togas patartina praleisti pre 
J jūros. Maudomasis sūriame jū

ros vandenyje glūdina organiz
mą, esąs pajūrio ore jod&s tei
giamai veikia bronchų sieneles.

Bronchitas nėra užkrečiama 
liga. Tačiau negydomi bronchi
tai pasidaro lėtiniai/ o šie gali

Pasos 624 psl. $24.95.

Naujienose galima gauti
AUGUSTINO PAšKONIO

TANO J. SUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomina gyly- 
tojo, vii liemenės veikėjo ir rašytojo atsiminimas.

D?e A. Gnssea — MINTYS IR DARBAI. 259 psU Hečia 1&Q5
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas n 
Faairūpinim^_______ _________________________

Dr. A. J. Gusaen — DANTYS, jų priežiūra., cveikats ti 
grožis. Kietais viršeliais________________

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.

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLĄ IR
— JOS KARIŪNŲ LIKIMĄ -

Minkšti viršeliai. 90 psi. Kaina $4.00. 
Už persiuntimą pridėkite $1.00.

Čekį rašykite ir siųskite:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago, DI., 60608

Drt A. J. Gotten — AUKOTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai Tik___

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant SI penduntimo išlaidoms.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininke Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su.formomis gauna
ma Naujienų administracijoje. 
Knygos kaina —• $3.95 (su per- 
siutimu).

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

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

KAINA — $17. rPersiuntiirnl pridėti $1) 
Siusti čeki:

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

KAIP ATSKIRTI CIVILIZACI
JĄ NUO BARBARIZMO?

Labai paprastai: kur mote
rys rinkius nešioja ausyse įsi
kabinusios, ten šalis yra civiliu 
zuota. o kur jos rinkius į nosis 
isikabi barbarizmas.


